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Abstract 

Over the last few decades there has been significant growth of retail MNCs in global markets. Many companies from the 

retail sector in developed economies have outgrown their home markets and internationalized by entering developing 

economies in order to continue business expansion and maintain long-term profitability. There are indications that a 

large number of firms based in small, or very small, countries are impacting the international scene with relatively high 

transnationality index levels (e.g., Podravka (Croatia), Pliva Croatian Airlines (Croatia), Latvijas Kuinieciba (Latvian 

Shipping), Atlanska Plovidba (Croatia), Adria Airways (Slovenia), Krka or Lifosa (Slovenia)) (Andreff, 2002). What we 

seek to understand is to understand the case of strategy transfer from retail MNCs from developing economies into 

developing economies given the dearth of literature regarding this topic as well as the increased development of such 

situations and activities by MNCs in developing economies. 

Keywords:  Retail, Multinational Companies (MNCs), Developing Economies, Strategy Transfer 

 

Setting the framework  

What is significant, and at the same time one of the biggest problems of both practical and academic interest, is to begin 

the debate and create understanding of MNC strategy transfer from companies located in developing economies to their 

subsidiaries in developing economies. The overall lack of current literature regarding this new global reality is surprising 

given the strategic emphasis being placed on developing economies as the pace of growth in developing economies has 

begun to slow down.  In 2011 (March) the Journal of Management Studies (Volume 48, Issue 2) published a special issue 

(Klaus E. Meyer, Ram Mudambi and Rajneesh Narula) related to MNCs and the local contexts of business within which 

developing economies were prominently featured. 

Bartlett and Ghoshal (1990) defined Multinational Companies (MNCs) as goal disparate and geographically dispersed 

organizations that include headquarters and geographically dispersed national subsidiaries. Authors such Rugman and 

Verbeke (2008) define MNCs as companies who are nationally responsive in the various countries in which they operate 

and  includes scope and scale economies and benefits from exploiting national differences.  Moreover, Oh and Rugman 

(2006) explained that MNCs operate on different geographical perspectives including market coverage: Global, Bi-

regional, Host and, Home oriented.  

Edwards et al., (2013) indicate that MNCs represent major global business players with more than 810.000 affiliates and 

80 million employees outside their home headquarters while totaling around one-third of total world trade. If we compare 

this data with the UNCTAD report of 2007 regarding the development of MNCs, the trends in terms of growth and 

development are enormous. In 1990 there were roughly 37.000 MNCs and in 2010 nearly 82.000, an increase of nearly 

220% (UNCTAD, 2007). MNCs represent an influential component of business and global trade no matter which industry 

they operate in.  

The development of MNCs within the retail sector, in particular, has also followed this upward trend.  Wellum (2011) 

indicated that Wal-Mart’s growth accelerated significantly during the 1980s and by 2015 had more than 2.000 stores 

across 45 states and total global net sales of $486 billion. The power and growth of the MNC retail industry has increased 

globally. Wrigley et al., (2005) indicated that in 1993 no retail companies were represented in the top 100 TNCs and in 

1999 there were four: Metro (Germany), Ahold (The Netherlands), Wal-Mart (USA) and Carrefour (France).  In 2007 

McDonalds (USA) had also joined this list (UNCTAD 2007).  

Dobson et al., (1999) explained that retailing represents big business and industry as demonstrated by revenue; as a group 

– Walmart (US), Tesco (UK), Sainsbury (UK), Delhaize (BG), and Metro Group (GD) combined for a global turnover of 

nearly $219 billion USD. In 2015 the revenues of these MNCs totaled $628.4 billion based on their annual reports: 

Walmart - $486 billion, Tesco - £69,7 billion ($99,1 billion), Sainsbury - £720 million ($1 billion), Metro - €17.1 billion 
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($18.8 billion) , Delhaize - €21,4 billion ($23,5 billion); what we have seen in this industry is a nearly 3-fold increase 

(over a 16 year period). The retail industry has truly become global in terms of scope with emphasis on entrance into 

countries in different stage of economies development (Reinartz et al., 2011). 

 

The Research Foundation  

Major MNC retailers have recognized the importance of developing markets. Javorcik and Li (2013) state that Wal-Mart, 

as one of the world's largest retail chain and the largest companies in 2007, had 2.913 outlets in 13 countries outside the 

USA of which 10 were in developing economies. Similarly, the leading French retailer Carrefour, the world’s second 

largest retailer, operated 8.688 outlets in 28 foreign countries of which 20 were in developing markets (Javorick and Li, 

2013).  

The development of MNC retail companies is conditioned by profitability. Dutta and Radner (1999) and Dierker and 

Grodal (1996) conclude that one of the basic assumptions of the economic behavior of firms is profit maximization where 

managers must make choices in order to maximize current and future profit to satisfy shareholder expectations.  Likewise, 

there is a clear difference between those who generate profit and those who do not; those who make positive profit are 

survivors and those who suffer losses simply disappear (Dutta and Radner, 1999).  

Being profitable, while simultaneously meeting market demands and tackling the competition, is not an easy task in 

today's business world and Chiao et. al (2010) state that MNCs rely on the interplay between cost and profit focuses; in 

this sense, the MNC has to adjust its business strategies and models in order to meet market demands, while remaining 

competitive. Primeaux and Stieber (1994) stated that the ultimate success or failure of business depends on the capability 

of efficiently producing goods and services which are also connected with profit maximization.  

In developing economies, over the last few decades, there has been a noticeable development of MNCs who have become 

economically strong and started to play an important role within their country, region, and globally. In the beginning they 

target geographically close developing countries in order to allow operational continuance in countries in the region in 

which they are familiar with. Although the markets in which they started to transfer their strategies through their 

subsidiaries were geographically close, they had to adjust their strategies and also ensure a smooth strategy transfer. Assaf 

et al., (2012) pointed out that retailers from developed markets limit their expansion to the most ‘similar’ markets in order 

to perform better.   

There is currently a wealth of literature related to MNC strategy transfer from developed countries to both developed and 

developing countries and across different industries.  Having said this, with the creation of more MNCs in the developing 

world in both large and small countries (e.g., Brazil, Russia, India, China, Croatia), a new reality of strategy transfer is 

being written (Cuervo-Cazurra and Genc, 2011). 

As indicated, currently the literature is well served by research related to MNC strategy transfer from developed to 

developing economies. Palmer (2005) discusses the case of Tesco which entered developing economies (e.g., Poland, 

Czech Republic, Slovakia and various countries in Asia). Similarly, Rugman and Girod (2003) analyzed that Wal-Mart 

also entered into developing markets (e.g. Brazil, Mexico, and China). What is unique in this proposed doctoral thesis is 

the emphasis on the case of strategy transfer from MNCs from developing economies into developing economies, and 

understanding such transfers, given the lack of literature regarding this topic as well as the increased development of such 

situations and activities by MNCs in developing economies. Andreff (2002) stated that MNCs from developing economies 

are the so called "red multinationals" who actually passed the liquidity crisis and recession and started to invest through 

outward FDI and were considered to be "strange animals" in comparison with western style MNCs. 

MNCs from developing economies have grown significantly in recent years and become prominent global players. 

Andreff (2002) discusses the case of Russian MNCs, 58% of which have operations in Western Europe, 8% in North 

America, and 19% in developing countries. Likewise, there are indications that a wide number of firms based in small (or 

very small) countries are impacting the international scene with relatively high transnationality index levels [e.g., 

Podravka (Croatia), Pliva Croatian Airlines (Croatia), Latvijas Kuinieciba (Latvian Shipping), Atlanska Plovidba 

(Croatia), Adria Airways (Slovenia), Krka or Lifosa (Slovenia)] (Andreff, 2002). For retail MNCs which have complex 

organizational structures and different organizational patterns, the strategy transfer process will be more demanding in 

terms of creating proper business strategy and afterward successfully implementing the business model developed. Assaf 

et al., (2012) explains that in order to successfully transfer strategies retailers needs to reconsider different elements such 

as: internationalization, financial leverage, firm size, economic congruence, performance-cost efficiency, etc. On other 

side, Coe and Hess (2005) explained from an operational perspective that, in order to successfully transfer strategies, 

retailers need to consider: Pricing control, Inventory control, Operations control, and Channel structure. 
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Hamermesh et al., (2002) claim that business models represent core business decisions that link directly to the tradeoffs 

made by companies in order to secure profitability.  London and Hart (2004) stated that western-based MNCs use their 

"imperial mindset" and sell their products in emerging economies to the wealthy thereby ignoring low income customers 

who present a significant customer base. Crittenden and Crittenden (2010) indicate that MNCs are recognized as power 

brokers and they simple transfer their ‘advanced’ business practices into developing economies.  

Specifically, there is a dearth of literature emphasizing this strategy transfer process and how MNCs from developing 

economies actually perform such activities in emerging economies.  

The Opportunity 

In general, retailers from emerging economies have not been effectively studied in the literature but as their significance 

has increased a new literature niche has been created.  These companies have outgrown their home markets and today a 

number of MNCs come from emerging economies and become respectable global business players. Rammamurti and 

Jitendra (2009) emphasize on some of these prominent emerging market multinationals who are globally recognized 

including: Lenovo (China), Mittal Steel (India), Lukoil (Russia), Tata (India), Cemex (Mexico), Embraer (Brazil). Andreff 

(2002) emphasized on MNCs such as: Gazprom (Russia), Alfa Bank (Russia), Pliva Group (Croatia), Gorenje (Slovenia), 

Adria Airways (Slovenia), Krka (Slovenia), etc.  

Apart from simply ‘understanding’ and ‘accepting’ the fact that companies from emerging economies are now present 

throughout the world and recognized as respectable global players, the main aim of this study is to address ‘why’ and 

‘how’ strategy transfer from emerging economies to emerging economies occurs with all its specificities. Moreover, the 

specific element here includes strategy transfer from MNCs from emerging economies into other emerging economies, a 

research contribution which is lacking from the current literature. The vast majority of the current literature focuses on 

MNCs from developed economies transferring to other developed economies, or from MNCs from developing economies 

into developed economies. There is strong potential in terms of academic research related to MNCs from emerging into 

the emerging economies. From the research perspective, the justification of future research study is focusing on the 

abovementioned academic niche in order to understand the manner through which MNCs from emerging economies 

transfer their strategies into other emerging economies.   

Going forward, the intention is to begin to understand how strategy transfer from a developing country MNC home office 

is implemented in subsidiaries in other developing countries as well as attempting to understand the differences and 

similarities in how the transfer of strategy, which includes business strategies as well as business model strategies, is 

undertaken.  There is a significant literature base related to strategy transfer from developed to developing economies, but 

what this research will focus in on is developing to developing economies given the current global trends in industry and 

the overall development of the MNC literature.  

Possible research questions surrounding this area may include: 

RQ1 - How do retail MNCs in developing economies transfer strategies from headquarters to subsidiaries in 

developing economies? 

The first and foremost question related to strategy transfer is in the manner through which MNCs from emerging 

economies transfer their strategies into other emerging economies. There is the vast of general academic literature on how 

companies transfer their strategies, including the retail industry.   

There are number of different scholars claiming that following elements represents foundation in terms of strategy transfer 

in the retail industry: Physical and business distance (Pederzoli and Kuppelwieser 2015; Thite et al., 2015), Modes of 

market entry (Lu et al., 2011; Forte and Carvalho, 2013;) Entry barriers (Swoboda  et al., 2014; Pederzoli and 

Kuppelwieser 2015), Corporate and Social responsibility (Janssen et al., 2014; Schwartz and  Carroll 2003; Doh et al., 

2015), Store model transfer (Basker, 2005; Dupuis and Prime, 1996), Price model transfer (Gauri, 2013; Gielens and 

Dekimpe, 2001) Assortment transfer (Bahng and Kincade 2014; Dekimpe et al., 2011; Cachon and Kök 2007; Gaur and 

Dorothee 2006) and Label transfer (Miquel-Romero et al., 2014; González-Benito and Martos-Partal 2012; Dursun et al., 

2011).  

The aforementioned literature will provide insight and guidance to assist in questionnaire development and addressing 

strategy transfer from headquarter to subsidiary of MNC from emerging economy into emerging economy. Moreover, it 

will enable useful information in terms of what emerging MNC senior and top managers consider to be the most relevant 

and influential issues related to successful strategy transfer.    

 

RQ2 – To what extent do developing country retail MNC executives have similar views of strategy transfer as 

senior managers in the developing country of implementation? 
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In strategy transfer the crucial role in the decision making process rests with the top (executive) and senior managers 

within the company. Their decisions will strongly impact the final outcome of the success of the strategy transfer process 

not discounting, of course, the operationalisation component of this. Moreover, the likelihood that strategy transfer would 

be successful or smooth depends on the understanding between senior and top management. Nilsson (2008) it has been 

explained that managers often trade-off several variables in the decision making process such as: object, cost and benefits, 

verifiable environment, and cause/effect relationships 

Moreover, in the process of strategy transfer senior and the top management executives face conflicting managerial 

thinking and rational decision models. (Nilsson, 2008). Again, in the strategy literature the CEO role has been emphasized 

as well as strategy planning departments with little thought given to the entire enterprise as source of strategic direction 

(Pugh and Bourgeois, 2011). 

In addressing RQ2 we seek to provide us overview of strategy transfer from the senior and top management perspectives 

and seek to understand differences and similarities that will be important not only to crucial decision makers, but also also 

provide understanding from the academic point of view in order to more deeply understand the strategy transfer process.  

 

RQ3 – What is the operational perspective on strategy transfer from headquarters to subsidiaries in developing 

economies?  

Strategy transfer does not simply include the senior and the top management and their decisions. In the process of 

successful strategy transfer the operational perspective is also crucial. In other words, no matter how strategy transfer is 

good if not achieve operational life it will be unsuccessful. Regardless of the decisions top and senior management make 

if strategy transfer does not live at the front line level and does not have operational life it Is likely to fail. In the study of 

Witcher, Chau and Harding (2007) it has been stated that many senior managers are simply removed from daily 

organizational operations and there is significant disconnect between them and the rest of the organization. This only 

further emphasizes the importance of the operational perspective of strategy transfer that represents the last, but not least, 

important piece of the puzzle in the strategy transfer process.   

RQ3 will provide insight into the operational part of the strategy transfer perspective.  Moreover, from the academic 

perspective answering this question will help us understand strategy transfer from top and senior management decision 

makers up to the operational perspective. 

The industry covered by this research is the retail industry (food - grocery retailer). The research will focus on a developing 

country MNC operating in the Republic of the Serbia (Serbia), among other developing economies. The international 

scope of the research will be in relation to South Eastern Europe (SEE). 

Why Should We Care? 

Although MNCs have different strategic scenarios and strategic planning expertise developed in their existing or home 

markets, MNCs have to consider adjusting their set business strategy and models to create market presence in developing 

economies; Reinartz et al., (2011) stated that MNCs in developed economies are faced with market maturity, in 

juxtaposition with developing economies in which they face different problems (e.g., high growth rates). The shifting of 

strategies from home office on one side to subsidiaries in the developing countries on the other requires a great deal of 

effort in order to be successful, including new strategic approaches in business strategy and modeling that need to be 

understood. Appropriate, adjusted, business modeling will help companies in relation to how to interact with customers, 

vendors and partners in developing markets (Zott and Amit, 2008).   

On the other hand, the process of strategy transfer, especially in developing economies, has to be well prepared and 

planned because of the fact that MNCs entering developing economies are faced with unique and ‘new’ market conditions. 

Agrawal and Ramaswami (1992) indicate that entering host countries brings investment risk including political and 

economic conditions, as well as governmental policies which could have a critical impact on a firm’s operations in the 

host country which may be more pronounced inside developing economies.   

Apart from knowledge related to product, processes, industry and knowledge about customers in markets in which they 

are present, the MNC strategy transfer process from developing economies to subsidiaries in developing economies is a 

uniquely demanding task. Chiao et al., (2010) state that one of the restrictions regarding strategy transfer includes 

governmental restrictions related to entry modes which do not allow foreign owned business (e.g., China). Moreover, 

Gable et al., (1995) claim that companies entering developing economies face entry barriers which could make the process 

of strategy transfer even more demanding. 
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Calibrating Fortress Europe at a time of austerity? 

Fotini Bellou 

 

Europe has started experiencing a growing number of security challenges which entail a composite character. These have 

made the EU admit that internal and external security challenges and threats are interconnected thus admitting the need 

for the orchestration of comprehensive and inclusive counter-policies. However, the immediacy with which those 

challenges have escalated recently has left no room for further delays in forming reliable EU mechanisms to counter those 

threats. Recent terrorist attacks within the EU territory, the mounting waves of illegal immigrants from neighbouring areas 

striving to flee either conflict or poverty, aggressive Islamic fundamentalism coming from the South-East Borders of the 

EU as well as a Russian ambivalent revisionism in the Eastern EU neighbourhood comprise a particularly compound 

package of challenges for the EU to deal with. Soft power approaches alone are no longer viable in such a multifaceted 

context. Effective defence coordination amongst EU members appears inevitable at a time of diminished US commitment 

to European defence while a “smart” reconsideration of EU-NATO cooperation appears indispensable at a time of 

European austerity. However, a paradox emerges in the current strategic context. While mounting security challenges 

within and outside the EU require EU member states to assume more responsibilities in collectively strengthen both their 

“soft” and “hard” power counter mechanisms, European governments remain largely unconvinced either to increase their 

feeble defence budget or to commit themselves to shared co-operational schemes on European defence. 

For more than six decades, the institutional and political orchestration of Western European security has been based on 

the United States’ security and defence commitments through NATO. In the last fifteen years the European Union (EU) 

has wrestled to formulate its Common Foreign and Security Policy (CFSP) as well as its operational branch, through the 

Common Security and Defence Policy (CSDP). It also established in 2010 the European External Action Service aspiring 

to coordinate EU policy and thus strengthen further the European profile as a unitary international security actor. Yet, 

CSDP policies have primarily been concentrated on areas outside the EU, in regions and states in the EU neighbourhood 

and its wider vicinity, which were considered unstable or in need of post-conflict peacebuilding mechanisms. By 

considering its territory primarily “safe and prosperous” at the time it adopted its first European Security Strategy (ESS) 

document in December 2003, the EU governments defined the EU security strategy by means of external action that was 

bound to tackle a number of security threats and challenges originated from outside its territory.1 As regards the formation 

of an EU defence, it remained an issue of high contestation amongst EU governments most of which relying on the 

collective defence credentials offered by the Atlantic Alliance (NATO) which remains present for more than six decades 

manifesting the transatlantic bond and primarily the US defence commitments to European security.2 

For several decades an assumption was mostly pertinent to discussions regarding European security. It pointed to the 

continued US security and defence commitment towards European governments in the context of NATO which in turn 

encouraged EU member states to seek and promote European integration to its current form and thus remain oblivious of 

their security and defence responsibilities.3 Although the end of the Cold War had reinforced US voices calling for a 

greater security commitment to be assumed by its European allies, those requests were hardly materialized.4 During the 

first two decades of the Cold War, crisis management expeditionary operations had taken precedence over defence issues. 

The European continent was considered rather immune to external aggression while the military conflicts stemming from 

the dissolution of Yugoslavia were to be addressed though crisis management and peacebuilding operations to which the 

EU contributed only belatedly. In such a context, European defence budgets remained low while the financial crisis of 

2008 had a progressively negative effect upon defence budgets. 

However, two important changes have taken place in recent years thus generating a new strategic context within which 

the EU is called to operate. The first regards the American pivot to Asia which denotes a strategic redirection of 

Washington’s interests towards Asia and the Pacific thus fundamentally altering Washington’s commitment to European 

Security. Washington’s European allies are expected not only to assume a more equitable burden sharing within the 

Alliance as regards defence expenditures to meet current needs in defence capabilities of the Allance but importantly to 
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1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf 
2 A number of EU member states are not members of NATO such as Sweden, Ireland, Austria, Malta Finland and 

Cyprus. With the exception of Cyprus, all these countries are members of the Partnership for Peace (PfP) programme of 

the Alliance according to which they have formulated a co-operational relationship with NATO.  
3 See also Stanley Sloan, NATO’s Future: Toward a New Transatlantic Bargain (Washington DC, National Defence 

University Press, 1985). 
4 The literature on this issue is immense. For a good summary see, Rob de Wijk, ‘European Military Reform for a 

Global Partnersip’, The Washington Quarterly, Winter 2003-04, 27:1, pp. 197-210. 
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bear a greater burden to defend their own region and its neighbourhood. The second key development EU member states 

are facing is the dramatic deterioration of the strategic context around and within Europe which appears to form a 

particularly compound landscape of threats and perils. The EU has already acknowledged that such a deteriorated strategic 

context requires a vibrant reconsideration of the security and defence commitments of the EU member states. Yet, at a 

time of increased security commitments the EU is required to meet its new demanding strategic context, about which US 

commitment will be certainly reduced, while EU governments continue to loath defence budgetary increases or to promote 

larger defence co-operational schemes amongst EU members that could offset defence budgetary limitations. This 

analysis advocates that the security challenges facing the EU are particularly demanding and for this reason, member 

states will be compelled to fashion greater co-operational schemes in the context of EU defence as well as a greater burden 

sharing within the Alliance including its external partnerships, rather than substantially increase their defence budget.  

This analysis will begin with a discussion about the American pivot (rebalancing) to Asia and its implications to European 

allies’s expectations about US commitment in European security. It will be followed by an analysis on the evolution of 

the current security environment within which the EU is currently found. The aim of this section is to show the demanding 

and complicated nature of the threat assessment within and outside the European region. The decreased budgetary 

expenses on defence will be also presented as well as the prospects for greater cooperation within the EU as well as with 

NATO on security and defence. Yet, as this paper advocates, the European defence paradox remains, while European 

governments acknowledge the demanding and compound security agenda they are called to tackle, at the same time they 

remain hesitant to move forward and meet the level of their declared level of policy ambition with respective policies. 

In analyzing this international phenomenon two theoretical assertions appear prevalent within the Realist research 

paradigm.  The first assertion is affiliated to Structural Realism that appears to be vindicated by the American pivot. 

Namely, changes in the distribution of state capabilities in the international system do generate a balancing behaviour 

from states which consider these changes as inimical to their current international status. The second theoretical 

assumption pertinent in this analysis is consistent to neo-classical aspects of Realism in that when a grand strategy is 

about to be formulated or foreign policy predilections are to be generated, not only interests but also systemic pressures 

and individual convictions are intruding as independent variables affecting the final outcome. These systemic pressures 

as well as state convictions frequently complicate rather than facilitate the formation of a grand strategy of a state.5 In 

other words, self-interests and state convictions of EU member states do intrude in the formation of their position towards 

the evolution of European security. 

 

The American rebalancing towards the Asia-Pacific  

Recent developments related to American pivot to the Asia- Pacific indicate that the hitherto US security commitment to 

Europe is rather diminishing. This by no means indicates a gradual US abdication from European security deliberations 

and practices. Rather, it practically denotes Europe assuming greater responsibilities of its own security including its 

vision of becoming a key factor of international stability. No doubt, this is not a light task. Thus, particularly serious 

questions have been raised as regards the level of cooperation and in fact integration such an endeavour would require 

from EU members states in order to adjust to the new realities. Against this background, some scholars are predicting the 

end of Europe and the return to self-help power politics in the continent. Yet, European practice shows that although 

tough questions are put on the table and self-interest oriented positions have indeed started to be discerned, EU 

governments also acknowledge that current security challenges cannot be addressed on an individual basis, not even from 

a limited number of regional European states.   

The American “pivot”, namely the emerging US shift of interests and commitments towards the Asia-Pacific seem to 

unveil the erstwhile differentiations and gaps that have existed amongst European governments as regards European 

security. Washington through its leading presence in NATO had been the catalyst to an otherwise European cacophony 

in security and defence perspectives. The United States committed itself to a disproportional burden in substantiating the 

Alliance’s objectives and its constant and multiple post-Cold War transformations.  

In fact, European governments have never seriously challenged the American Post Cold War commitment to European 

security despite some early voices during the 1990s about the European identity within NATO. Although there had been 

disagreements especially with regard to the US-led operation in Iraq in 2003, no major anti-American balancing has 

existed in the practice of post-Cold War European governments. Instead, as Dyson rightly advocates, European states 

during the Cold War used to bandwagon around US power while in the post Cold war a reformed bandwagoning evolved 

                                                             
5 Nickolas Kitchen, ‘Systemic Pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of grand strategy formation’, 

Review of International Studies, Vol. 36, No.1, pp. 117-143. 
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around two convictions.6 The first regarded the European concern around a potential US abandonment of European 

security concerns in their geopolitical neighbourhood. The second conviction was related to the fear that Europeans might 

be ‘entrapped’ in US strategic interests. Although both sides of the Atlantic share common security concerns, at times a 

differentiation has been observed over their prioritization as well as over the means and ways to address those concerns. 

The establishment of the CFSP and most importantly its hesitant operational pillar, the CSDP, came to reflect this 

reformed bandwagon.  

One would see in practice this very trend to be reflected in the mantra ‘separable but not separate’ that Europeans 

frequently employed in their advocacy to explain their willingness to move towards an autonomous operational security 

capability while not challenging NATO. Indeed, the need for a CSDP was announced in the midst of the Kosovo crisis 

in late 1998. Yet, the Alliance was hardly threatened as long as it was experiencing a strong transformation to meet the 

evolving security challenges of its members and include also new ones. In addition, it started to establish cooperational 

schemes with the newly established European security and defence structures. Although at times being apprehensive of 

appearing redundant in a continent that was developing its own structures and approaches, the United States was certainly 

performing the role of the catalyst in decision making but also in rendering NATO, as an American scholar put it ‘the 

world’s most consistent and effective alliance among nations.’7 Yet, is American pivot going to challenge this situation? 

Indeed, the American pivot to the Asia-Pacific has started to raise serious questions about European security. It fact, it 

has generated a number of variables which European strategic thinking has to take seriously into consideration.  

The term was generally introduced by the US Secretary of State at the time, Hillary Clinton, who in an article to Foreign 

Policy in November 2011, advocated about the pivot point at which the US was found in the aftermath of two distant 

wars in Afghanistan and Iraq. Against that background and having experienced a financial crisis itself leading to 

budgetary state reductions, Hillary Clinton projected that the US through the next decade, will invest in the region it 

considers vital in sustaining its international status. In her words, ‘we need to be smart and systematic about where we 

invest time and energy, so that we put ourselves in the best position to sustain our leadership, secure our interests, and 

advance our values.’8 According to US thinking, the Asia-Pacific is the region driving global politics. “Stretching from 

the Indian subcontinent to the western shores of the Americas, the regions spans two oceans – the Pacific and the Indian 

– that are increasingly linked by shipping and strategy.’9 In other words, for Washington geography and geopolitics was 

never absent from it grand strategy equation.  

Indeed, in that particular geographic area almost half of the entire population is inhabited as well as some of the ‘key 

engines of the world economy’ and perhaps consequently ‘some of the largest emitters of greenhouse gases.’ 10 

Importantly, as the US strategic contemplation rightly goes, in that region valuable allies and emerging powers such as 

China, India and Indonesia are located rendering the absence of Washington from that emerging security and economic 

architecture utterly inconceivable. Therefore, as Tom Donilon, the National Security Advisor had stated at the time, the 

US in order to renew its leadership position it has to focus its efforts and resources not just on the events making daily 

headlines but ‘on the regions that will shape the global order in the decades ahead.’11  

From a theoretical point of view, this assertion in fact vindicates the basic assumptions of structural realism and the 

balance of power discussion. Although a further analysis on the US rebalancing escapes the purposes of this analysis, it 

is important to briefly highlight its basic premises. Indeed, it harnesses all elements of US power – military, political, 

trade and investment, development and US values to construct a multidimensional strategy focusing on five pillars: 

strengthening alliances; deepening partnerships with emerging powers; building a stable, productive, and constructive 

relationship with China; empowering regional institutions; and helping to build a regional economic architecture that can 

sustain shared prosperity.’12 The United States henceforth considers itself more of a Pacific state than an Atlantic security 

provider.  

Not surprisingly, several questions were raised in other parts of the world and in particular in Europe. Washington was 

quick to reassure that US rebalancing to the Asia-Pacific never meant the end of the American interests in European 

                                                             
6 Tom Dyson, ‘Balancing Threat, not Capabilities: European Defence Cooperation as Reformed Bandwagoning’, 

Contemporary Security Policy, 34: 2, 2013, pp.388 (387-391); and Neoclassical Realism and Defence Reform in Post-

Cold War Europe, (Basingstoke: Macmillan, 2010), pp. 102-16. 
7 Blain, D. Holt, ‘Strategic Choices: Why Europe Still Matters’, American Foreign Policy Interests, 35 2013, p. 166 

(160-168). 
8 Hillary Clinton, ‘America’s Pacific Century’, Foreign Policy, November 2011, 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century 
9 Ibid.  
10 Ibid. 
11 Remarks by Tom Donilon, National Security Advisor to the President: The United States and the Asia-Pacific in 

2013’, The White House, Office of the Press Secretary, March 11, 2013, http://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2013/03/11/remarks-tom-donilon-national-security-advisory-president-united-states-a 
12 Emphasis added. Ibid. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/11/remarks-tom-donilon-national-security-advisory-president-united-states-a
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security and that Europe remains valuable to the United States. What this rebalancing or pivot imply is that the US intents 

to substantially reduce its budgetary defence commitment towards Europe and this is inevitably followed by 

Washington’s expectation that Europeans would take the lead in dealing with issues in their immediate neighbourhood. 

More specifically, the Obama Administration has reportedly committed to cutting almost $500 billion from the Defence 

budget over the next decade.13 In any case, US defence cuts in the European terrain have already taken place. Reductions 

in the presence of US military personnel has been already under way and by 2013 amounted to around 30.000 troops, a 

number that was considered sufficient to invigorate and promote interoperability of allied military forces.14 At that same 

year, US contribution to the overall defence spending of the Alliance amounted to around 75% while the rest was covered 

by European allies.15 In 2000 this equation was more balanced to an almost 50-50 split.  

Washington therefore anticipates from its Euroepan allies, as the US ambassador to NATO put it in 2013, “[W]hen it 

comes to defense, current spending floors must not become new political ceilings.’16 In contrast, US governmental reports 

suggest that no US defence cuts will occur towards the Asia-Pacific. This becomes obvious, as Wei Ling argues, in the 

new Defence Strategic Guidance in which it is noted that the U.S. Navy force would not suffer from the general US 

defence reductions.17 Therefore, in light of rationalizing an otherwise reduced budget, as Tom Donilon stated in 2013, 

US spending has to follow the shift of US weight towards the Asia- Pacific.    

Although US defence commitments towards the Alliance will be reduced, there was an initial concern, as Stanley Sloan 

advocated at the time, that although the Obama Administration supports NATO, “its actions tend to raise serious questions 

about whether it is prepared to allow the alliance to slip quietly into its black hole.’18 One can advocate that arguments 

regarding the diminishing salience of NATO to American strategic thinking and the continued drift in the transatlantic 

bond seem rather oversimplified.19 Instead, what is becoming clear in US thinking is that, as Coelont and de Langlois 

have rightly put it, ‘the US no longer sees Europe as a security consumer but as a security provider.’20 Accordingly, the 

Obama Administration has already announced that ‘it intends to withdraw two of its four U.S. army brigades currently 

deployed in Europe—with overall military spending in Europe set to decline by 15 percent.21 Therefore, the new mantra 

as regards US role in European security is leadership from behind, as the case of Libya has demonstrated.22  

In light of the above, the current European ambivalence to touch upon a greater defence cooperative mode of action 

reveals the difficulty with which EU governments approach notions such as shared security and mainly defence synergies. 

Yet, this ambivalent situation is no longer feasible. Security challenges and threats have recently evolved in a particularly 

difficult and complex fashion and lest this play will not stop because we decided to get out of the theatre. In practice, 

European governments will be compelled to take decisions as regards security and defence synergies and further empower 

what they have already hesitantly started to build. The new security and defence context seems to be moving towards at 

least two directions: the first regards the understanding for the need of a greater coordination between NATO and the 

CSDP structures. By itself this is not an easy endeavour as long as greater coordination amongst those two structures are 

also related to evolving discussions around a potential re-assessment of the decision making processes in both 

frameworks. The second direction on which deliberations have started to focus regard the promotion of stronger and more 

effective internal defence cooperation amongst EU members and this applies to both defence capabilities and the 

European defence market. This was after all commensurate with the assumptions put forward in the important European 

Council on Defence in December 2013 in which EU governments clearly committed themselves, at least on paper, to 

start forming greater synergies on European defence in general and to also empower the framework for defence common 

projects offered by the European Defence Agency. 

Yet, since 2013 a number of important security developments erupted in Europe that were to make the EU governments 

particularly apprehensive regarding the form and fashion through which European security and defence strategy could 

                                                             
13 Gideon Rachman, ‘The U.S. Pivot to Asia- Should Europeans Worry?’ Center for European Policy Analysis, 2 April 
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14 Stanley Sloan, NATO’s Black Hole, 10 April 2013, Atlantic Community.org, http://www.atlantic-community.org/-

/nato-s-black-hole accessed 17 August 2013. 
15 Remarks by the US ambassador to NATO, Ivo Daadler at Carnegie Europe, Brussels, 17 June 2013. 

http://nato.usmission.gov/sp-06172013.html 
16 Ibid. 
17 Wei Ling, ‘Rebalancing or De-Balancing: U.S. Pivot and East Asian Order’, American Foreign Policy Interests, Vol. 

35, N.3, 2013, p.151 (148-154) 
18 Sloan, op.cit. 
19 For this drift, see Kristian L. Nielsen, ‘Continued drift, but without the acrimony: US-European  relations under Barak 
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Egmont Royal Institute for International Relations, No.47, June 2013. p. 2. 
21 Rachman, op.cit. 
22 Karl-Heinz Kamp, ‘NATO Needs to Follow the U.S. Pivot to Asia’, Judy Dempsey’s Strategic Europe, Carnegie 

Europe, 27 March 2013. http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=51314, accessed 16 August 2013. 

http://www.cepa.org/content/us-pivot-asia-%E2%80%93-should-europeans-worry
http://www.atlantic-community.org/-/nato-s-black-hole
http://www.atlantic-community.org/-/nato-s-black-hole
http://nato.usmission.gov/sp-06172013.html
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evolve as to drive respective policies.23 Russia’s annexation of Crimea in spring 2014 and its military intervention in 

eastern Ukraine, terrorist attacks within EU territory including the terrorist attack in Paris in early January 2015 were 

events that indicated that immediate threats against EU citizens were originated from within rather from outside the EU 

territory while territorial defence had just reconstituted its profound position in the European security agenda. As 

explained below, the threat assessment in the European context has evolved particularly demanding. 

  

The evolving strategic context in the EU at a time of limited resources 

The European Security Strategy document that was adopted by EU governments in late 2003 to give direction to the EU 

CFSP and primarily to CSDP was reflecting a reality that geographically was primarily focusing on the EU’s 

neighbourhood and perhaps its wider vicinity to which the EU was soon bound to operate at the time. There should be no 

question that the region covering the states of the EU’s neighbourhood as well as the “neighbourhood of the EU 

neighbourhood” cover areas the stability of which directly or indirectly empower EU security. As for the nature of 

challenges and threats against which the EU could formulate its policies these included terrorism, regional conflicts, 

international organized crime, state failure and the proliferation of weapons of mass distruction (WMD).24 Although 

strategic priorities were never made clear,25 the document – however descriptive and reactive as it may be, at least offers 

the thematic context around which EU policies would be implemented. In 2008, a new document complemented ESS 

which added more challenges while emphasized their interconnected approach. 26  To the previous threats, the new 

document, known as the ‘Report on the Implementation of the European Security Strategy –Providing Security in a 

Changing World,’ also added cybersecurity, energy security, climate change as well as piracy-and maritime security and 

trafficking of Small Arms and Light weapons, thus comprising a big enough list of security challenges that the EU had 

to tackle. Both documents constitute the current directions of security strategy of the EU which by all means, envision its 

line of defence abroad, as it is explicitly mentioned.  

The EU’s emphasis on projecting its CFSP and its CSDP mainly in non-military aspects consistent to its declared priority 

on preventive policies, have generated an immense expertise in EU structures of policies supporting good governance, 

development, rule of law and human rights in various places and mainly in its immediate region. However, its hitherto 

meager military capabilities in forming limited military expeditionary operations in the context of crisis management and 

only marginally to peace enforcement, indicate an EU shortcomings on defence. As long as NATO was considered to be 

the proper framework for the orchestration of larger military operations, EU governments showed little appetite to 

empower their defence. Even within NATO, whereas collective defence, comprised the first, -- and fundamental -- of the 

three pillars in the Alliance’s Strategic Concept of 2010, the second, crisis management, has arguably consumed much of 

NATO’s strategic planning since mid 1990s.   

Thus, a greater cooperation amongst the two institutions was contemplated during the early 2010s as much of strategic 

discussion was pointing to the need for a reconsideration of the existent European Security Strategy in light of the 

American rebalancing. However, a number of events started to be culminated which rendered necessary not only a 

strategic reconsideration of the EU Security documents, but a fundamental change on the way in which EU governments 

and the West was evaluating European security.   

Indeed, annexation of Crimea by Russia in spring 2014 and the Russian military aggression towards Eastern Ukraine that 

followed suit leading to a continuous violent conflict after the two eastern provinces, Donetsk and Luhansk declared their 

independence from Ukraine in reality dramatically changed the strategic landscape. It brought back the preeminence of 

collective defence not only in the Alliance deliberations but also within EU security contemplations. “Because of Russia’s 

revisionism, as Franηois Heisbourg rightly noted, ‘the West now has to shift gears towards the ‘significant other’ which 

Russian has now become.’27 In an already difficult strategic context, a number of terrorist attacks in Paris in early January 

2015 in the name of Daesh (or the Islamic State) made the European security and defence equation even more 

complicated.  

After all, such a development was only a reminder that the aftermath of the Arab uprisings in northern Africa in 2011 

were establishing a number of detrimental repercussions to the wider MENA region.28 This included not only a chaotic 

                                                             
23 The paper was presented in late Ma y 2015. Until the end of 2015 Europe had also faced the terrorists attacks in Paris 

which were to be followed by the terrorist attacks in Belgium in February 2016. 
24 European Security Strategy, “A Secure Europe in a Better World”, December 2003, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf  
25 Sven Biscop, ‘Peace without Money, war without the Americans: challenges for European Security’, International 

Affairs, 89:5, (2013), p.1127 
26 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf 
27 Franηois Heisbourg, ‘Preserving Post-Cold War Europe’, Survival, 57:1, February-March 2015, p. 35 
28 MENA stand for Middle East and North Africa regions. 
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Libya that had failed to re-establish itself as a functioning state after the war of 2011, but also a particularly complicated 

war in Syria which continues to destabilize the Middle East. It also included Daesh’s military operations in Syria and 

Northern Iraq which, through despicable atrocities and terrorist actions, are striving almost from the onset of the Syrian 

crisis, to occupy large parts of both territories. Largely as a result of the later, substantial numbers of refugees were 

irregularly transferred to south European borders in order to seek shelter and better living conditions to European states, 

preferably to North and Western states. 

In such a dramatically deteriorated and complex strategic environment it was becoming evident to the EU institutions and 

governments, as expressed in a report by the European Parliament, that ‘the international law-based order and stability 

and security of Europe are challenged to a degree unprecedented since the beginning of European integration…’29 The 

EU structures as well as EU governments were called to reconsider previous assumptions, thus forming certain policy 

priorities to tackle such as complicated strategic landscape for European security. Territorial defence of the EU member 

states as well as its citizens’ security was elevated into a key component in the new strategic thinking. Importantly, the 

protection of the European values and interests as well as the enforcement of the European political and legal order that 

has hitherto safeguarding European peace and stability was brought to the top of the priority tasks of CFSP, as the report 

by the Committee of Foreign Affairs of the European Parliament highlighted.30 In addition, it was also stressed that the 

CSDP role of the EU has to be reinforced and the EU shall take a leading role in conflict resolution mainly through 

peacekeeping and peace-enforcement while be prepared to continue to support good governance, security, 

democratization, the rule of law and economic and social development.  

Equally important is the reference on the EU task to strengthen the world liberal order from which the EU cannot abdicate. 

Perhaps the most important task of the six mentioned in the report can be the one related to the call to the EU to improve 

‘its internal structures and working methods in order to strengthen its resilience and allow it to unleash its full potential  

as a global player.”31 It is not only admitted that the internal and external aspects of security are inextricably connected 

but also that the EU has to think anew of this connection by further strengthening its internal institutional cooperation 

accordingly. The role of other international actors to cooperate with the EU is favoured. Yet, NATO is considered the 

primary institution providing Europeans security and defence. In particular the report highlights ‘the vital importance of 

collective defence guaranteed by NATO for its members’ while it ‘urges the Member States, as a matter of urgency, to 

step up their ability to contribute to territorial defence, commit more resources and take the Pooling and Sharing 

methodology seriously by cooperating more closely to build synergies.’32     

The extended analysis in the Report on the prospects of EU security and defence policy seem to point to an undisputed 

reality that the new fundamentally deteriorated security and defence landscape calls for certain policy reconsiderations. 

Two developments prevail. The first regards the inevitable return of territorial defence and the second regards the 

emergent concern about the security of the EU citizens in light of mounting terrorism in a context of political 

radicalization within Europe. The latter was even highlighted in the document produced by the European Commission on 

28 April 2015 that set ‘The European Agenda on Security.’33 It focuses on three priorities for European Security requiring 

immediate action: terrorism and foreign fighters, serious and organized cross-border crime and cybercrime. Focus on 

those issues by EU governments and EU institutions will indeed point to the notion of fostering resilience within the EU 

territory as long as those threats can touch upon the European social, political and economic order.  

In such a dramatically demanding context, a paradox has emerged. One the one hand, it is admitted that EU institutions 

and governments have to effectively tackle a particularly demanding policy agenda on security and defence, within and 

without the EU, while, on the other hand, they continue to keep reducing their defence budgets.  As the following diagram 

shows, even the most powerful EU members, which are also NATO allies, have proceeded in considerable reductions in 

military personnel and equipment.34 

                                                             
29 European Parliament, A8-0039/2015, 3 March 2015, Report on the Annual Report from the High Representative of 

the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament (2014/22199(INI)).  Committee 
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30 Ibid. 
31 Ibid. 
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During the early post Cold War environment in which military forces were more concerned about preparing for 

expeditionary operations outside the EU or NATO territories in the context of peace support operations or stabilization 

operations, territorial defence for European governments was considered an issue almost difficult to be challenged. Thus, 

military planning was largely contemplated through this line of thinking. The global financial crisis of 2008 accelerated 

cuts in defence spending primarily in the West. As the following diagram shows, since the end of the Cold War, the US 

had reduced substantially its defence budget until the war against Terrorism commenced after the 11 th September 2001 

increased substantially US spending on defence and homeland security.35 However, apart from the immense budgetary 

expenses that the war in Afghanistan (2001-2014) and the war in Iraq (2003-2011) consumed, the rest of US defence 

expenses have been moderately reduced.36 

 

                                                             
35 Dyllan Matheous, ‘ Defence Spending in U.S., in four charts’, The Washiongton Post, 28 August 2012 . 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2012/08/28/defense-spending-in-the-u-s-in-four-charts/ 
36 https://www.nationalpriorities.org/campaigns/how-military-spending-has-changed/ 
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Nevertheless, as regards NATO members’ defence spending, only a few governments including the US cover the 

Alliance’s 2% margin of the GDP as regards their defence spending, as the diagram below indicates.37  

 

  

Reduced defence budgets, in light of such a demanding security environment, appear to forbid the luxury of redundancies 

and duplications in European defence structures. The need to avoid them has evolved into a strong quest from Washington 

in the context of its mounting responsibilities within NATO to territorial defence and deterrence as well as its emergent 

rebalancing towards the Asian-Pacific geographical strategic landscapes.  

During the past decade, European defence spending has shrunk from €251 billion to €194 billion. Importantly, between 

2005 and 2010 European R&D budgets fell to €9 billion, yielding an unbalanced scenario in which the US alone, as 

Barcikowska argues, appeared to be spending seven times more than all 28 EU member states together.38 Yet, comparing 

budgetary defence allocations by other states and emerging powers in Asia for example, Europeans have been left behind. 

As some experts have advocated, European defence spending in total is not inconsiderable. 39 However, it remains 

disaggregated and to a large extent it covers the different demands and understandings of its governments. A look at the 

regional defence spending in Europe between 2007-2014 as percentage of 2007 as Olivier de France has presented, 

indicate the level of reductions.40 

                                                             
37 Naftali Bendavid, “Just Five of 28 NATO Members Meet Defense Spending Goal, Report Says’, the Wall Street 

Journal, 22 June 2015. http://www.wsj.com/articles/nato-calls-for-rise-in-defence-spending-by-alliance-members-

1434978193 

 
38 Anna Barcikowska, ‘Securing the future of European defence’, Issue Alert, EU Institute for Security Studies, July 

2013. 
39 Sarwar Kashmeri and Joylon Howorth, ‘Let Europe Defend Itself’, US news, 13 June 2013, 

http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/06/18/syrian-crisis-highlights-need-to-merge-nato-with-the-

eu 
40 The Diagram has been borrowed from Oliver de France, ‘Defence budgets in Europe: Downturn or U-Turn? Brief 

Issue, No.12, May 2015, p. 2  

http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/06/18/syrian-crisis-highlights-need-to-merge-nato-with-the-eu
http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/06/18/syrian-crisis-highlights-need-to-merge-nato-with-the-eu
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In any case, current budgetary cuts have prompted the discussion amongst European governments for a smart usage of 

existing capabilities and defence expenditures in order to make better use of what they already posses. For Europe 

assuming a greater responsibility to defend itself and its interests at least two important variables need to be addressed. 

The first touches upon the need for a smarter use of its current defence capabilities. The second variable regards the 

promotion of a greater coordination between NATO and CSDP capabilities. However, in light of such dramatic budgetary 

reductions on the part of NATO’s European allies, it is rather uncertain whether such a co-ordination can effectively work 

under current deterrence requirements. As the diagram below shows, only few European governments have already started 

to increase their defence budget at the level that new initiatives can be promoted.41  

 

Projected regional defence spending in Europe (2007-2015, as % of 2007)  

 

 

                                                             
41 Ibid. 



 16 

Even in this case, it is not certain whether governments will proceed to major initiatives, if the political will of other 

members to fostering coordination cannot be found. Thus, it is the commitments of governments to proceed according to 

new security and defence requirements that will make the ultimate difference on the ground whatever the form of the 

preferred security and defence architecture. 

From a strategic point of view, the EU has already declared its security objectives and vision as a international actor 

implying a very demanding security agenda. The American rebalancing compounded by the severe budgetary cuts on 

defence in Europe, have compelled the EU institutions to facilitate the empowerment of the EU defence capabilities. 

Budgetary shortages concentrate the minds and favour prioritization. As Churchill has reportedly advocated, ‘Gentlemen, 

we have run out of money. Now we must think’42 Such a logic has become even more evident for EU governments in 

recent years. Consistent to this rationale, in summer 2013 the European Commission submitted to the member states a 

particularly detailed reference document regarding the need for greater cooperation on defence amongst EU 

governments.43 Accordingly, the ensuing European Council in December 2013 focusing on Defence, now considered a 

milestone, set the stage for a number of initiatives fostering European defence through the European Defence Agency.44 

Some previous practices fostered by EU governments did implement mutually generated defence “products” based on 

the logic of economies of scale. Predictably, as Michael Rόhle has argued, declining defence budgets have led to a 

renewed interest in cost-saving approaches, such as multinational defence projects, common procurement, or ‘pooling 

and sharing’ arrangements.’45  

As already noted, the nature of threats and concerns facing the EU require not only military but importantly civilian and 

developmental solutions. This is a combination of policies that the EU has wrestled to implement through its emerging 

interest in applying a comprehensive approach to its policies related to CFSP or even to its operations in the context of 

CSDP.46 Yet, the EU has also to empower its defence capabilities in order to meet the current multiple security dilemmas.  

 

Smart capabilities to defend Europe?  

The complex nature of the evolving threats facing Europe point to the need for multiple and complex responses. These 

can include either policies aiming at providing territorial defence to the EU members states or operations abroad providing 

military and civilian empowerment to non EU states or peace enforcement, if necessary. In addition, territorial defence 

and generally collective defence, is mostly expected to be provided by national governments and also through cooperation 

with NATO. All other security EU security policy responses have to be empowered in such a fashion as to demonstrate 

effective autonomous capacity. This was after all the logic entailed in the European Council on Defence in 2013 which 

alas has not received the necessary attention from the EU member states.  

However, strengthening their defence capabilities in order to meet the new security challenges appears as an inevitable 

step forward for EU governments. Inevitability rests on two reasons. The first reason regards the mounting responsibilities 

in the context of CSDP which is expected to play a more demanding role either autonomously or in the context of NATO 

cooperation. The second reason rests on the emerging requirements necessary to empower the hitherto sidelined aspects 

related to collective defence in the context of NATO. In particular, as it is acknowledged by military experts, forming 

policies related to territorial defence and more importantly during the contemplation of deterrence policy contingencies, 

cost-saving capabilities are deemed a barrier to efficacy rather than a winning method of effectiveness.47 Dealing with 

“[T]he increasing use of hybrid strategies and operations by state and non state actors, notably in the immediate and wider 

EU neighbourhood’, as the Council of the EU concluded on 18 May 2015, will require a particularly demanding and 

complex policy subscription which inter alia will concentrate around building resilient societies.48 The Council requested 

the High Representative in cooperation with the Commission, EDA and the EU member states to produce a ‘joint 

framework with actionable proposals to help counter hybrid threats and foster the resilience of the EU and its MS as well 

                                                             
42 Quoted in Coelmont and de Landglois, op.cit. p.1. 
43 COM (2013) 542 final, ‘Towards a more comprehensive and efficient defence and security sector’, Communication 

from the Commission to the Euroepan Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions, 24.7.2013.pp.1-17.  
44 EUCO 217/13, CO EUR CONCL 8, European Council, 20 December 2013.  
45 Michael Rόhle, ‘The Economization of Security: A Challenge to Transatlantic Cohesion’, American Foreign Policy 

Interests, 35, 2013, p. 17 (15-20) 
46 JOINT (2013) 30 final, Joint Communication to the European Parliament and the  Council. The EU’s comprehensive 

approach to external conflict and crises’ Brussels 11.12.2013; Council of the EU, Council Conclusions on the EU’s 

comprehensive approach, Brussels, 12 May 2014.  
47 Martin Zapfe, ‘Efficacy, not Efficiency: Adjusting NATOs Military Integration’, NATO Research PaperΈNo.118, 

August 2015. 
48 Council of the European Union, Council Conclusions on CSDP, 8971/15, Brussels, 18 May 2015, para. 5. 



 17 

as partners.’49 Undoubtedly, such policy proposals are expected to have an impact on EU institutions, EU member states 

and its partners in the immediate and wider neighbourhood the exact nature of which is yet to be fully elaborated.  

 

The strategic level? 

If the EU is called to undertake autonomously activities that lay in the responsibilities of article 43(1) of the Lisbon Treaty 

which entail a great magnitude of crisis management and stabilization operations (Petersberg tasks), then capabilities and 

political will are the sine qua non ingredients. However, the question that is inevitably raised is whether the EU and its 

member states are ready to go that far in meeting those contingencies alone. As Coelmont and de Langlois correctly argue, 

‘Europeans need to reach agreement on the role and usefulness of the military instruments within the overall toolbox of 

external action.’50 Previous practice has shown that when there is sufficient political will ‘European countries are able to 

deploy and sustain quite impressive number of troops.’51 For example, in 2008 the EU deployed a brigade size (3700) 

military force to Chad at the request of the UN. The mission remained in the region for fourteen months implementing 

peace-enforcement tasks.52 Despite some criticism regarding a potentially more effective contribution of the operation to 

the general UN efforts on the ground, the CSDP example in Chad is indicative of the level of commitment that the EU 

can assume, if the political will of EU member states is visible.53 However, it is highly questionable as to whether such 

limited levels of military personnel could be appropriate for expeditionary operations covering the entire spectrum of 

operations as provided by the Lisbon Treaty. At the same time, European governments are aware of their deficiencies and 

weaknesses as regards operational autonomous action. The military operation in Libya in 2011 has already exposed the 

European deficiency in strategic military capability which at the time was offered by the US.54 Nowadays, it is most 

probable that in similar occasions taking place in the EU’s wider neighbourhood, the EU will be expected to lead such 

operations given NATO’s current preference to offer highly conditional support rather than leadership.  

Despite the declared policy prescriptions for the need for an EU defence cooperation in order to foster capacities for 

possible autonomous action, major policy changes and commitments by EU governments have not respectively followed. 

Even at the strategic level, an updated Strategic Review to set priorities and goals is missing. As of May 2015 the previous 

generic EU documents on European Security Strategy of 2003 and 2008 still have not been replaced by a wider document 

ready to embrace not only the new strategic context but also the different sub strategies that the EU has produced in the 

last several years regarding Weapons of Mass Distruction, terrorism, cyber-security, the Mali, and the Sahel regions as 

well as maritime security.55 A wider embracing strategic document is expected by June 2016. Importantly, it is also 

anticipated that such a new document most probably would entertain previous strategic cacophonies at the national level.56 

At the same time, in June 2016 the NATO Summit in Warsaw is also expected to provide clear directions not only as a 

response to the current strategic environment but also to set the stage for a stronger EU-NATO co-ordination.  

 

The operational level. NATO and EU cost saving initiatives 

Both organizations NATO and the EU have wrestled in the last several years to formulate initiatives that could function 

as cost savers for their members in order to empower cooperation with less financial commitments.   

As regards NATO, in the 2012 Chicago Summit and in the light of mounting financial deficiencies of its members and 

ongoing commitments in expeditionary forces such as Afghanistan (ISAF), the Alliance launched the objective of “NATO 

Forces 2020” which included a number of elements aiming to improve the interoperability of its forces. Two elements of 

this initiative is of certain value to our analysis. The first element regards the implementation of the concept of Combined 

Forces Initiative (CFI) which aimed at generating a highly interoperable deployable and sustainable force involving forces 

of the Alliance and its partners. The second element regarded the adoption of the concept of ‘smart defence’ which 

                                                             
49 Ibid. 
50 Coelmont and de Landglois, p.3.  (note 19).  
51 Ibid. 
52 Sarwar Kashmeri and Joylon Howorth, ‘Let Europe Defend Itself’, US news, 13 June 2013, p. 28. 

http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/06/18/syrian-crisis-highlights-need-to-merge-nato-with-the-

eu 
53 For a critical assessment of the CSDP capabilities and the operation in Chad see, Mette Eilstrup-Sangiovanni, 

‘Europe’s Defence Dilemma’, The International Spectator, 49:2, 2014, pp.83-116. 
54 They regarded strategic air transport, air-to air refuelling, ISR, and SEAD.  
55 European Security Strategy, 2003; and Report for the Implementation of ESA 2008. 
56 Olivier de France and Nick Witney, ‘Europe’s Strategic Cacophony’, European Council on Foreign Relations, April 

2013, http://ecfr.eu/publications/summary/europes_strategic_cacophony205 

http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/06/18/syrian-crisis-highlights-need-to-merge-nato-with-the-eu
http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/06/18/syrian-crisis-highlights-need-to-merge-nato-with-the-eu
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involved ‘harmonizing requirements, pooling and sharing capabilities, setting priorities and coordinating efforts”57 As 

Martin Zapfe argues, the concept of smart defence, was primarily an economic programme aiming at increasing efficiency 

in defence planning by directing states to fashion greater cooperation in procurement, training, maintenance and 

administration.58  

Aiming to offer “more for less” thus saving resources for its members states, ‘smart defence’ was based on the logic of 

efficiency primarily in the context of expeditionary operations not much different from ISAF which was decided in 

Chicago to discontinue by 2014. Hence, military imperatives, as Martin Zaphe argues, were not taken into account.59 

Indeed, in territorial defence and in forming deterrence tactics, military imperatives are a key ingredient to military 

efficacy. Although ‘smart defence’ enjoyed initially an immense popularity, it was the CFI concept that evolved as more 

important in the next NATO Summit in Wales in 2014. The context had changed after Russia’s revisionist behavior in 

Crimea and Ukraine. Collective Defence had started to prevail in military planning and thus harmonization of the 

Alliance’s technological planning and communication infracture as envisaged by CFI was important. After all, its key 

elements of common training and standardization were expected to prove vital to the implementation of the ‘Readiness 

Action Plan’ which was adopted in Wales. In addition, and consistent to the CFI logic, NATO adopted the concept of 

VJTF, (Very -high Readines- Joint Task Force) referring to a brigade-size force (5,000) of Very high readiness in the 

context of CJTF ready to deploy within two to five days before another force is to be fully deployed.  

In reality, NATO is contemplating to send support material ‘vehicles, weapons, and equipment for the VJTF in  Estonia, 

Latvia, Lithuania, Bulgaria and Romania and adapt’ as Zapfe argues, its command structures for pairing with these items 

on location…’60 Yet, decisions are pending and, as it is also the case with decisions in the contest of CSDP,  institutional 

action depends on governmental decisions. Another initiative suggested by Germany that was adopted in Wales regarded 

the Framework Nation Concept (FNC). Close to the rationale of ‘Smart Defence’ this concept aimed at forming the logic 

through which a nation with extended military credentials will coordinate capability development by providing also 

strategic enablers to a number of other smaller states with which the framework nation will form a cluster of strong 

cooperation.  

The Framework nation will coordinate its functions within the cluster according to NATO objectives and would have the 

authority to coordinate planning and harmonization with NATO HQ.61   According to this logic, cooperation in capability 

development (i.e. logistics, CBRN protection, firepower from land, air and sea, deployable headquarters or expeditionary 

operations, or stabilization and reconstruction operations, etc) is led by the most committed able nation while capabilities 

are developed not necessarily solely from existent national capability spectrum of each member state. Such an initiative 

seems to promote the development of niche capabilities not otherwise available by one state and yet meet the new complex 

needs of NATO’s planning. In practice, it resembles the greater project of the Permanent Structured Cooperation 

(PESCO) provided by the Lisbon Treaty (art.44) in the context of CSDP which has never materialized in the context of 

the EU. The FNC has already commenced with Germany, the UK and perhaps Italy as the first three leaders.62 Yet, 

effective cooperation on standardization is remained to be seen.  

On the other hand, similar projects are developed by the EU. As regards European forces, the materialization of the 

Headline Goal for 2003, namely the establishment of a European force of 60.000 ready to be deployed for a year in the 

name of CSDP was moderated, even if in practice can be mobilized, with the smaller concept of Battlegroups, which are 

similar to the logic of VJTF but they are far smaller (1500 troops). For some analysts, those two concepts, NATO’s VJTF 

and the EU’s Battlegroups, will play a key role at the operational level in meeting the goals that will be decided in June 

2016 by both organizations.  

The need for greater defence cooperation has been acknowledged by a number of European capitals. For this reason they 

have started to formulate cooperative schemes that reflect their common interests and thus willingness to share 

commitments and military capabilities. These clusters of cooperation have been generated by individual like minded 

states and a much lesser number is organized by the European Defence Agency (EDA), which since 2010 has been 

incorporated into the European External Action Service (EEAS). However, those projects that are promoted on a national 

base appear at this stage more important than the ones promoted through the EDA. The key example regards the defence 

cooperational scheme that was made between  France and the United Kingdom in 2010 with the Lancaster House Treaty 

through which the two countries are integrating their military doctrines, nuclear cooperation and prepare for an effective 

                                                             
57 NATO Smart Defence cited in Martin Zapfe, ‘Efficacy, not Efficiency’ op.cit. p. 7 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. p. 8 
61 Sven Biscop, ‘The State of defence in Europe: dependence, deterrence and deployment’, Global Affairs, 1:2, 2005, 

p.178. 
62 Ibid. 
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expeditionary force for the year 2016.63 Current discussion about the need for further ‘pulling and sharing’, an initiative 

promoted in 2012 by Belgium during its EU presidency, reflects clusters of cooperation that have already taken place. 

More specifically, since 1990s an integrated navy command has been orchestrated between Belgium and the Netherlands.  

Another very important initiative regards the European Air Transport Command (EATC) which was established in 2010 

at Eindhoven Airbase in the Netherlands. It supports with a joint set of assets the air transport fleets of France, Germany, 

the Netherlands and Belgium. 64  Equally, Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden have strengthened their 

regional defence under the umbrella of “NORDEFOC’. Norway, Finland and Sweden train together across each other’s 

airspace.65 These are clusters of cooperation outside an organization. Yet they reflect the need fostered by both NATO 

and, the EU though EDA, for cost saving defence capabilities either under the banner of ‘smart defence’ or ‘pooling and 

sharing.’  

In November 2011, the EDA highlighted eleven priority areas for cooperation such as maritime surveillance, medical 

field hospitals, air to air refueling, helicopter pilot training, future military satellite communication, Intelligence-

Surveillance and Reconnaisance ISR and smart munitions.66 In March 2012, the EDA Steering Board endorsed a project 

by France- Germany and the Netherlands for the joint procurement of air-to-air refueling aircraft.67 Such examples 

indicate that cooperation is possible but is adopted usually by like-minded states thus endangering collective cohesion. 

For some governments, this seems to undermine in the long run the spirit of European integration. For other EU 

governments, given the evolving immediacy to empower cost-saving defence cooperation and allocation of 

responsibilities, what is important is the actual and effective delivery of policies rather than the exact framework through 

which those policies are provided.68  

The logic according to which “we begin with a small number and expect others to follow’ is not certain it will work. Yet, 

isolation is not something that member states prefer in the context of European Union. It is a contradiction in terms if EU 

governments shall work on clusters of cooperation if those are not linked to EU structures. The European Defence Agency 

has a good practice on this issue since it is helping governments harmonise their safety standards for munitions or 

cooperate in maritime surveillance through information exchanges or even provide guidance to those member states that 

wish to acquire air-to air refueling planes.69  

As for the integration of the defence market, only two directives exist regarding first, the streamlining of export controls 

for military equipment within the EU while the other facilitate competitive tendering when they buy defence equipment. 

These are directives to which not all states have followed and the Commission had to take Poland, the Netherlands, 

Luxemburg and Slovenia into the European Court of Justice in order to fine non compliance. This is only indicative of 

the difficulties that unprepared governments can pose to greater defence cooperation.  The European Commission has 

formed a defence task force in 2011 to propose new measures to dismantle trade defence barriers. Several states have 

been reluctant to follow this idea.  

   

Conclusion  

The new strategic security context currently facing European governments requires a fundamental reconsideration of their 

defence spending commitments. At the same time, the return of geopolitics in Europe following a revisionist Russia have 

also brought back the notion of territorial defence and thus deterence on the European security and defence equation. In 

light of their immense budgetary reductions, European governments remain uncertain as regards the appropriate direction 

their defence cooperation and wider coordination would take in order to promote their interests. Mounting terrorist attacks 

within EU territory have manifested the inevitability of connecting internal and external security and have required a 

strong collaboration of the EU and NATO on issues of security and defence. NATO is ostensibly more prone to bear a 

greater responsibility on its collective defence pillar while leaving crisis management to other actors such as the EU which 
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is expected to assume a leading role in this respect. Yet, hitherto European defence cuts are threatening not only the ability 

of the EU members to address collectively their current immensely demanding security environment but also the very 

cooperation with NATO that is expected on policies related to territorial defence. Thus, defence budgetary increases may 

appear inevitable for European governments as well as larger cooperational schemes on defence under the logic of pooling 

and sharing. Yet, the budgetary demands in the context of territorial defence cannot lightly be compromised under the 

logic similar to ‘pooling and sharing.’ However, the extent to which these increases in defence spending will be generated 

from individual governments or/and also from the EU budget, remain to be seen and soon be evaluated.  
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Abstract: This paper deals with the ICT advances in the hotels industry and their effect on their business model. During 

the last decade, the pace of technological developments in the hospitality industry has exponentially increased, leading 

hotels to integrate ICTs in the various facets of their daily operations. From the wide assimilation of in-house technologies 

to the exploitation of the infinite online opportunities, ICTs are dramatically changing the industry’s landscape. More than 

ever before, ICTs enable hotels to compete on a global scale, aiming for both the domestic and the international guest. 

The traditional organizational business model is fundamentally affected, forcing hotels to reformulate their processes, 

enabling new technological solutions. Although it is evident that hotels respond to this necessity of ICTs integration, there 

is insufficient research carried out with regards to the change methodology and its effect on the organization’s business 

model. It largely remains a matter of hypothesis, whether hotels follow a specific methodology when integrating ICTs 

and how they manage the business model change process. This paper aims to contribute to this shortfall, by presenting 

the findings of a research carried out with hotels operating in northern Greece and by presenting a comprehensive change 

framework. Participating hotels of various sizes, classification and technological familiarization, test the validity of the 

suggested methodology and provide interesting insights in ICTs integration and business model reformulation. 

 

Keywords: business model, Information and Communication Technologies, change methodology, hotels. 

1. Introduction 

Since the transition into the new millennium, Information and Communication Technologies (ICTs) have had a huge 

impact on service industries with significant positive effects. As a relevant study suggests, ICT is one of the major success 

factors at the present time, and this particularly holds true in the case of service firms, primarily due to their fundamental 

characteristics of interactivity and intensity of information, which are highly compatible with this technology (Sapprasert, 

2010). 

With the increasing demand for intensive information from customers and hotel practitioners, hotels have adopted 

computer-based IT facilities to improve operational efficiency, reduce costs, and enhance service quality (Law et al., 

2005). 

The positive effects of ICT integration brought up the issue of business model (BM) change for a number of hotels that 

wanted to stay ahead of the competition. However, creating a radically new BM is a high risk strategy, as the probability 

of getting it right is acknowledged to be low (Kalakota, 2005). Therefore, it is of great interest to study the transformational 

process and the effects of ICTs integration to the traditional BM, both on a theoretical and an empirical level. 

This paper examines how hotels integrate information and communication technologies and how their business model is 

affected. It also establishes if a methodology is used for the transition to the new BM, and uses the research results to 

validate the suggested change framework. 

It is divided into three main parts, the presentation of the BM theory and change methodologies, the introduction to the 

new Business Model Change Framework, and the application of the theory to hotels via the conducted research. 

 

2. Theoretical Overview 

2.1 The concept of the business model 

Business models go back in history as long as the existence of the first business. It is a term mainly used when someone 

is describing the way a company makes money, although it is more about how a company creates, delivers, and captures 

value, economic, social or other forms of value (Osterwalder, 2010). 
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In their work “Defining the Business Model in the New World of Digital Business”, Al-Debei et al. (2008) identify the 

lack of consensus regarding the BM definition and its meaning, but  also provide a well-structured version that can serve 

as the basis of definitional consensus of the term: “the business model is an abstract representation of an organization, be 

it conceptual, textual, and/or graphical, of all core interrelated architectural, co-operational, and financial arrangements 

designed and developed by an organization presently and in the future, as well as all core products and/or services the 

organization offers or will offer, based on these arrangements that are needed to achieve its strategic goals and objectives”. 

Further literature review on BM theory shows that various authors have tried to describe and present the concept, mainly 

by decompressing it into separate components. In 2004, Alexander Osterwalder presented the 9 blocks framework which 

covers the main areas of a business: customers, offer, infrastructure and financial viability. His ontology approach 

integrates all the important elements of a BM and is used in this study as an adequate representation of the developed 

theory on BMs (Table 1). 

 

 

Pillar 

Building 

Block of a 

Business 

Model 

 

Description 

 

 

Product 

 

Value 

Proposition 

A Value Proposition is an 

overall view of a company’s 

bundle of products and services 

that are of value to the 

customer. 

 

 

 

 

 

Customer 

Interface 

 

Target 

Customer 

The Target Customer is a 

segment of customers a 

company wants to offer value 

to. 

 

Distribution 

Channel 

A Distribution Channel is 

a means of getting in 

touch with the customer. 

 

 

Relationship 

The Relationship describes the 

kind of link a company 

establishes between itself and 

the customer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure 

Management 

 

Value 

Configuration 

The Value Configuration 

describes the arrangement of 

activities and resources that are 

necessary to create value for the 

customer. 

 

 

 

Capability 

A Capability is the ability 

to execute a repeatable 

pattern of actions that is 

necessary in order to 

create value for the 

customer. 

 

 

 

A Partnership is a voluntarily 

initiated cooperative agreement 

between two or more 
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Partnership companies in order to create 

value for the customer. 

 

 

 

 

Financial 

Aspects 

 

Cost Structure 

The Cost Structure is the 

representation in money of all 

the means employed in the 

business model. 

 

 

 

Revenue 

Model 

The Revenue Model 

describes the way a 

company makes money 

through a variety of 

revenue flows. 

Table 1. The business model design template: Nine building blocks and their relationships (Source: Osterwalder, 2004). 

Osterwalder’s conceptualization allows the organization to identify and describe its BM. It acts as a photo camera, giving 

the tool to the company to take a snapshot of its current operations. 

 

2.2 ICT and business model change 

Although it is evident that understanding and communicating the architecture of the company is an essential task, yet 

sometimes it is proven insufficient in a turbulent and dynamic technological environment. As Gunzel and Wilker (2009) 

suggest, the BM is not static. Start-ups, as well as existing businesses must revise their BM over time to keep up with 

changing technology, market and regulatory conditions, etc. Furthermore, as Teece (2009) argues, technological 

innovation by itself does not automatically guarantee business or economic success, adding that good business model 

design and implementation, coupled with careful strategic analysis, are necessary for technological innovation to succeed 

commercially. 

Existing literature mainly examines the BM and its components as a static representation of how the company creates and 

delivers value to its customers. However, the need to inter-relate ICT developments and BMs did not start to express until 

Venkatraman’s first approach in 1994, and evolved until Frankeberger’s most comprehensive work in 2013. 
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Venkatraman’s Five Levels of IT-

Enabled Business Transformation 
X X                     

Poon and Swatman’s Internet-to-

Internal Applications Systems 

Integration 

X X   

  

                

Tapscott et al. six steps for b-web 

strategy design 

X   
  

  
  X X X X       

Timmers Classification of Internet 

Business Models 

  
X   
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Linder and Cantrell’s Basic Types 

of Change Models 

  
X   

  
                

Papakyriakopoulos et al. BM 

development method 
X 

  
  X   X X X         

Auer and Follack - The Evolaris 

Methodology   
X 

  
  

  
X X X X X     X 

Mark de Reuver et al - Dynamic 

Business Model framework 
X 

  
X 

  
      X X X     

The Business Model Life Cycle – 

Morris et al. 

    
  

  
  X X   X   X X 

Typology of BMI – Reconfiguring 

a Firm’s Activities - Santos et al. 

  
X   

  
      X         

Process overview to model BM 

dynamics - Samavi et al. 
X 

  
X X   X X X X   X   

Pateli and Giagli’s Scenario-Based 

Methodology for BM Change 
X 

  
  

  
  X X X X   X   

5 phases of the business model 

design process  - Osterwalder & 

Pigneur 

X 

  

  X X X X X X X X X 

Frankeberger’s et al. 4 I 

framework of business model 

innovation 

X 

  

X 

  

X   X X X X   X 

Table 2: Business model change methodologies 

 

The above table summarizes the evolution of the BM change methodologies, from a simplified depiction of new forms 

and shapes of the transformed BM, to elaborate sequential methodologies which include a variety of transformational 

elements. Some frameworks appear to have a limited scope of the effects of internet integration, while others are too 

generic and do not address specifically the issue of ICTs integration. 

Ranging from early descriptive methodologies to contemporary analytical stepwise solutions, the need for a 

comprehensive framework is more than evident and it is empirically tested later on in this paper. 
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3. The Business Model Change Framework 
 

Figure 1: The Business Model Change Framework 

 

Complementing on the existing theory, this part of the paper introduces a comprehensive framework that aims to include 

all of the essential elements of a BM change (Figure 1). It is an analytical eight stage sequential loop, which aims to act 

as an ICT implementation framework for organizations that want to reconfigure their BM seamlessly, with the minimum 

possible risk. 

 

The core of the framework is the organization’s business model, as perceived and described by Osterwalder (2004). Any 

attempted modification affects it directly and to a different extent, up to its total reconfiguration. Due to length constraints, 

what follows is a short description of each stage of the framework. 

 

3.1 Stage 1 – Stimulus 
 

BM transformation does not occur overnight. A successful BM is less likely to initiate a change, compared to a defective 

model. The urge to evolve is an outcome of an internal or external organizational stimulus. 

 

Among others, internal indicators could be decreasing profits and financial performance, loss of market share to 

competitors, operational shortcomings, failing business functions, increasing operational costs, increasing employee 

turnover, alarming results of customer satisfaction surveys, managerial confusion, all factors suggesting a failing BM. 

 

Furthermore, a change might be triggered by other input like sheer managerial ingenuity, an adoption of a “me too” 

business strategy following a competitor’s move, or even by government or EU incentives for the modernization of 

organizations. 

 

External indicators comprise of the organization’s ecosystem, e.g. a change or shift in the pertaining legal, political, 

economic, socio-cultural, environmental, or in this case technological environment. 

 

3.2 Stage 2 - Mobilization 
 

During business reconfiguration, the organization needs to act as a single unit. Any attempt to change without the 

consensus of the key internal stakeholders is doomed to fail. At the second stage of this methodology, the awareness of a 

new business model is raised and the participation of the qualified organization members is secured. Key stakeholders are 

engaged and motivated for the forthcoming change. 

3.3 Stage 3 - Mapping of current BM 
 

Since the stimulus has been identified and the need to investigate change is established, the organization should map its 

current BM. A thorough analysis should be performed in all organizational aspects, including its key activities, partners 

and resources, its cost structure, its customer relationships and segments, its channels and revenue streams and 

predominately its value proposition. 

 

3.4 Stage 4 - Evaluation of missing roles 
 

At this stage, the organization gathers and evaluates all available ICT elements that could be integrated in its BM. Using 

all sources of external and internal information, the management or an assigned team collects data on available ICT tools 

and their possible positive effects. Having established a good understanding of the current BM, all missing roles are 

identified and matched to respective ICT solutions. 

 

3.5 Stage 5 - Design of the new BM 
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The success or failure of the new business model will be most likely determined during this phase of the methodology. 

Having identified all missing roles, the level of ICT integration is decided and tested in various versions of the desired 

BM. All ideas and knowledge gained during the previous stages, is presented, questioned and tested, to produce a variety 

of scenarios that will lead to the formulation of the most suitable business model. 

 

3.6 Stage 6 - Switch 
 

Having decided on the final version of the new BM, its organizational implementation takes place. Depending on the level 

of ICT integration, the actual change involves all the organization or only the affected departments. The new BM is 

implemented following a carefully drafted action plan to avoid any operational anomalies and to secure organizational 

alignment. 

 

3.7 Stage 7 - Manage 
 

Following the implementation of the new business model, the organization is facing the aftermath of its operational 

reconfiguration. Close monitoring of execution of new processes allows for necessary adjustments and operational tuning 

where needed. 

 

3.8 Stage 8 - Assess 
 

As the selected ICTs are fully integrated in the new BM and as the first data emerge, the effects of the switch are being 

evaluated against the desired outcome. Using the provided feedback, the organization utilizes the knowledge to 

continuously finding ways of improving the new BM, or to abolish it and start a new cycle from step 1. 

 

4 Research 
 

4.1 Research methodology 
 

The quantitative research was carried out, using online questionnaires sent to hotels in Northern Greece. Data was 

collected from 17 January to 28 March 2015, and a total of 173 replies were collected, a number which represents 10 % 

of the licensed properties in the area (source: http://www.e-travelnews.gr/to-ksenodoheiako-dynamiko/). 

4.2 Research results 
 

The research results presented below are divided in three main parts; the profile of the respondents and the hotels, the 

verification of the aforementioned BM change framework and the presentation of the effects of ICTs integration as 

perceived by the respondents. 

 

4.2.1 Profile of respondents and hotels 

 

 

 

64% of the respondents were male, whereas 36% female. 

 

 

                             

Figure 2: Gender 

http://www.e-travelnews.gr/to-ksenodoheiako-dynamiko/
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Half of the respondents were in the age group of 36-49, 

followed by those who were between 25 and 35 (37%). 

 

 

 

                      Figure 3: Age Group 

 

 

 

A combined 70% of the sample is qualified with a university 

degree or above, while the remaining respondents divide almost 

equally between those who have continued their studies to an 

intermediate level after high school (16%) and those who have 

not (13%). 

 

 

 

              Figure 4: Level of Education 

 

 

 

 

On a scale of 1 to 5, respondents appear to be comfortable with 

technology (69%), 25% of them being neutral and 6% feeling 

rather uncomfortable. 

 

     

 

Figure 5: Level of Technological Familiarization 
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Over half of the sample (52%) was the hotel owners, with the 

remaining percentage mainly attributed to managerial 

positions (24%) and the role of CEO/GM (20%). 

 

               Figure 6: Professional Capacity 

 

 

 

The participating sample represents the general hotel rating 

classification in Greece, with the majority of properties being 

either a two star (35%) or a three star (29%) hotel. Hotels of 

higher star rating are equally divided with 4 star properties 

holding a 15% of the sample and luxury 5 star hotels a 13%. 

The smallest group (8%) is represented by 1 star classified 

properties.  

 

               Figure 7: Hotel Rating – Stars 

 

 

 

 

 

Very small (1-20 rooms) or small (21-50 rooms) properties 

amount to 72% of the sample, with the remaining equally 

divided between medium (51-100 rooms) and large (over 100 

rooms) properties. 

             

 

   Figure 8: Number of Rooms 
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In terms of number of employees, the majority of the sample 

(61%) employs 1-10 employees, a 28% employs 11-50 and an 

11% of a considerable size, employs 51-250 employees.    

 

Figure 9: Number of Employees 

 

 

 

 

 

Half of the sample are fairly new properties (1-20 years of 

operation), 32% lie in the category of 21-40 years, whereas oldest 

properties (16%) are operating between 41-60 years. 

 

               Figure 10: Years of Operation 

 

 

 

 

 

Participating hotels are almost evenly divided between properties 

operating seasonally (52%) and hotels operating throughout the 

year (48%). 

 

 

              Figure 11: Seasonal Operation 

35% of the hotels amount to properties located either in the city or its outskirts, while the remaining 65% are hotels 

operating in the province.  
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Figure 12: Location 

Regarding decision making, and on a scale of 1 to 5, participating properties were asked if administration is carried out 

centrally (marked on the scale as 1), or locally (marked on the scale as 5). 

Two main poles emerged, with 44% of the participants replying that decisions come from central administration, 

compared to 33% of participants making decisions locally. 

 

 

   Figure 13: Level of Central Administration 

 

 

 

 

Figure 14: Hotel Departments 

 

Participants were required to choose the distinct departments they operate within the hotel. The gap between small 

properties with a basic general/operations manager and more complex structures operating various departments is clearly 

depicted in Figure 14. 

Multi structured properties appear to operate a maintenance department (53%), a rooms-division department (53%), food 

and beverage (45%), a procurement department (44%), finance (42%), sales (40%) and housekeeping departments (36%). 

31% of the participants have a human resources department, 26% a marketing department and numbers further decrease 

for in-house stores (16%), security (16%), legal (11%) and sports and recreation departments (9%). 

18%

17%
65%

Location

City Center

City Outskirts

Province
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Figure 15: Hotel Elements of Information and Communication Technology 

 

The research participants were presented with the main elements of hotel ICTs and were required to tick the ones they 

employ. The results as shown above (Figure 15), depict the popularity of each element, with the brand.com website and 

third party extranets being the most popular. The guests’ highly appreciated Wi-Fi is provided by 63% of the participating 

hotels, while 58% have a reservation engine on their website. At the other end, a mere 8% utilize a human resource 

management system, a 10% operate a restaurant reservations system and just 12% offers an advanced in-room 

entertainment system. 

 

4.2.2 Integration of ICTs and business model change – The business model change framework 

verification 

This section of the research aims to explore if a methodology is followed when integrating new ICTs and the specifics of 

the integration process. Investigating various implementation parameters, the suggested framework goes under 

verification. 
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Figure 16: Integrating ICTs and use of Methodology 

Two thirds of the participating properties appear not to follow a specific methodology when integrating new ICTs. Further 

cross checking of the data could determine the characteristics of those properties and arrive to more detailed conclusions. 

The questionnaire however, was structured in a way that would allow all participants to proceed with methodology related 

questions. In that sense, the research was not restrictive, so it could reflect how properties are actually implementing new 

ICTs, as well as how properties would do so if they were following a methodology. This way the proposed model is put 

under a complete verification. 

Based on the suggested Business Model Change Framework, participants were presented with eight ICT integration stages 

and were asked to tick them, based on the order of implementation. They were also presented with the option of choosing 

“not used” for stages that would not employ in the process. 

 

4.2.2.1 Stage 1 – Stimulus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 17: The realization of the Need to Integrate New ICTs 

The first stage of the process is the change stimulus. This is the starting point for the majority of respondents, as 57.8% 

of them would start the implementation from there. 

 

4.2.2.2 Stage 2 – Mobilization  
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Although a considerable number 

of participants might omit this 

stage (23.7%), the majority of the 

remaining would pick this step as 

the second one (37.6%) in the 

sequence of actions needed. 

 

 

Figure 18: Mobilization of Internal Stakeholders and Overcoming Resistance 

4.2.2.3 Stage 3 – Mapping  

 

 

 

Mapping the current business 

model would be implemented as a 

third stage by 30.06% of the 

respondents, while a significant 

number of them (26.6%) would not 

use it in the process.   

 

                     

 

Figure 19: Mapping of Current Business Model 

4.2.2.4 Stage 4- Evaluation of missing roles 

 

 

 

 

As depicted in Figure 20, the stage 

of missing roles evaluation would 

come 4th in the implementation 

sequence (31.8%), while others 

might not use it at all (23.7%). 

 

Figure 20: Evaluation of Missing 

ICTs and Benefits 
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4.2.2.5 Stage 5 – Design of new BM  

 

 

 

Stage 5 in the process is the 

“Design of the new BM with 

integrated ICTs” option, which 

was picked by 39.9% of the 

research participants. 

 

 

Figure 21: Design of new BM with 

Integrated ICTs 

4.2.2.6 Stage 6 – Switch 

 

 

Again the sequence of action is 

verified by the majority of the 

participants, as 37.6% would 

choose to integrate new ICTs and 

move to the new BM as their sixth 

step. 

 

Figure 22: Integration of New 

ICTs and Transition to the New 

BM 

 

4.2.2.7 Stage 7 – Manage  

 

 

 

 

 

42.8% of the research participants 

ticked “Managing change and 

new operations monitoring” as 

their 7th step of the methodology. 

 Figure 23: Managing Change and 

New Operations Monitoring 
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4.2.2.8 Stage 8 – Assess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figure 24: Changes Assessment and BM Adjustment 

 

The last stage of the methodology is the assessment of changes and BM adjustment, which was picked by 44.5% of the 

participants. 

This is a milestone in the suggested framework verification process, as all stages are verified by the participants. What is 

evident by the above results is unfolded on two levels. Firstly, the majority of hotels choose to implement each stage and 

secondly, they choose the suggested model’s implementation sequence. 

On the next part of the results analysis, the sub-elements of each stage are presented, based on the responses given by the 

participating hotels. 

 

4.2.3 Sub-elements of the business model change framework 

Since the usage and the sequence of each stage of the framework are validated, further insights of the implementation 

elements are provided by the hotels and presented below. 

4.2.3.1 Factors that would lead hotels to integrate new ICTs in their business models 

 

         Figure 25: Factors that would lead hotels to integrate new ICTs in their business model 



 36 

 

Technological advances would push most of the survey participants (69.9%) to integrate new ICTs, while at the top of 

the list are also changes in the economy (64.2%) and the legislation (59%). The least motivating factors are the increasing 

employee turnover (8.7%) and the political (9.2%) and environmental (17.3%) changes. 

 

4.2.3.2 Motivating stakeholders 

 

 

 

 

Respondents felt that they would need to mainly 

motivate the owners (49.7%) to proceed with ICTs 

integrations, while the second most popular reply is 

“all” (41.6%), representing all of the organization’s 

stakeholders. 

 

  Figure 26: Motivating Stakeholders 

 

4.2.3.3 Business Model Mapping 

Participants were asked to record the business model blocks they would map before moving to a new BM. The building 

blocks and their explanation were reproduced according to Osterwalder (2004) and as presented in Table 1. 

                                            Figure 27: Mapping of the Business Model Blocks  

 

Although mapping the Customer Segments appears as a priority for the majority of respondents (43.4%), a major part of 

the sample (41.6%) replied that they would map all of the organization’s building blocks. This is a healthy indication that 

organizations realize the necessity of a full structural mapping prior to any attempted change. 
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4.2.3.4 Sources for identifying missing roles 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Identifying Unexploited ICTs and Missing Benefits 

To identify unexploited ICTs and possible missing benefits, the majority if the respondents (47.4%) would look internally 

drawing information from the management and the employees. Others would look towards the competition (40.5%) while 

37% would take into consideration all possible sources of information. 

 

4.2.3.5 Elements of the new Business Model Design 

                                        Figure 29: Elements of the New Business Model Design  

 

Emphasis is given in ideas generation and filtering, as 48% of the respondents would apply this element in the design 

process. However, the second most popular category of respondents 42.2% would incorporate all of the suggested 

elements during the BM design process. 
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4.2.3.6 Integration of new ICTs & BM switch process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Figure 30: Elements of ICTs Integration and Switch Process 

 

During the switch to the new business model, employee training ranks first among the respondents’ options (44.5%), 

while “drafting an action plan” comes second in importance (41.6%). A significant number of the participants (39.9%) 

would choose to incorporate all of the presented elements in the switch process.4.2.3.7 Managing and Assessing BM 

Change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figure 31: Managing and Assessing BM Change 

 

Following the integration of new ICTs and the subsequent business model change, the majority of the respondents (57.2%) 

indicated they would action all of the suggested steps to manage and assess the BM reconfiguration. 

The research results suggest that the sub-elements of each stage of the framework would be utilized by the respondents, 

and in significant number of occasions to a full extent. This completes the validation of the framework and ads to its 
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effectiveness, as the multitude of the presented elements when implemented, contribute to risk minimization and 

performance maximization. 

The research results conclude with an overview of the effects of ICTs integration to key performance indicators as 

perceived by the respondents. 

 

4.2.3 Performance Effects of the Business Model Change due to ICTs integration 

At the final part of the survey, the participants were required to determine the effects of the BM change on selected key 

performance indicators. Their reply was overwhelming in terms of positive or very positive effects of the BM change due 

to ICTs integration, a fact that is displayed in figure 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figure 32: BM change due to ICTs integration and performance effects 

The participants’ responses indicated that integrating ICTs into their BM, resulted in positive or very positive effects for 

a number of performance factors, like employee productivity (76.9%), time (85%) and operational efficiency (84.9%), 

operational costs (63.6%), market share increase (75.2%) and profitability/financial results (86.7%). 

Overall, the effects of the business model change due to ICTs integration are reported to be more than positive, which 

partially explains the pace of technological assimilation in the hotels industry within the last decade. 

 

5. Research Conclusions and Limitations 

The final part of this paper summarizes the main research findings along with the drawn conclusions, their implications 

and future research dimensions. 

The goal of the presented research was to provide useful insights into the trending concept of ICTs integration and business 

model change. The hotels industry was selected as a fertile ground for the application of a new comprehensive BM change 

framework, which could be tested and verified by the participating hotels. 

The authors presented an overview of the BM concept, arriving to a definitional consensus and a comprehensive 

conceptual representation. The existing literature on BM change methodologies was also outlined, identifying the need 

for a comprehensive framework which includes all of the essential change elements. 

Contributing to the existing BM change methodologies, the Business Model Change Framework was presented and 

explained in its sequential order. 

Employing an empirical research, the framework was put under the verification of 173 hotels, which validated each stage 

of the process as well as its sub-elements. 
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The main findings of the research suggest that although the majority of hotels do not follow a specific methodology when 

integrating ICTs, there is still a methodical thinking in the process, and this follows a specific logical sequence. 

It is evident from the results, that the participants realize the benefits of ICTs integration and attribute key performance 

improvements to its effects. Therefore it is of an imperative importance to the organization to be successful when 

introducing new ICTs in its operations, aiming to minimize risks and maximize the potential benefits. The presented 

framework can act as an implementation tool that safeguards the success of the switch and ensures a seamless transition 

to the new fully operating business model. 

The limitations of the research are also its possible future improvements and include the size and geographical dispersion 

of the sample. A larger number of participants on a national or international level could provide richer data and validate 

the framework on a larger scale. 

Further statistical analysis and data cross check could provide more detailed information and useful statistical conclusions.  

The research is also limited with regards to focusing on the effects of ICTs integration to the BM, while future directions 

could include and test the behavior of the organization to other change factors. 

Finally, since the Business Model Change Framework is validated in the hotels industry, it would be of great interest to 

establish if it could be applied to other industries via a future respective research. 
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The Design of Logistics Infrastructure Network and Logistics Information 

Platform of the Yangtze River Delta: A Comparative Review 
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Assistant Professor, Management Sciences Department & Research Center Unit, Yanbu University 

College, Yanbu Al Sinaiyah, Kingdom of Saudi Arabia, tank@rcyci.edu.sa  

Abstract: 

This paper reviews the papers of four researchers in this area, namely: Rui Zhang of Zhejiang 

GongShang University (IEEE, 2008), Ju, Jiang and Chen of Shanghai Jiaotong University 

(Springer-Verlag, 2012), Peihua Fu and Xiaoli Gu (Logistics Information Platform Design) and 

Wu, Liu, Jin, Guo (The Design and Analysis of Logistics Information System Based on Data 

Mining). In reading the papers, this author has used the Statistics R Project software as a tool in the 

recalculation. R packages used were Cluster, Princomp and Benchmarking. 

In tracing the presentation of the papers, three machine learning tools in the design of logistics 

infrastructure network were highlighted, namely:  hierarchical cluster analysis, principal 

component analysis and data envelopment analysis. Further, to complete the design effort, the 

information systems requirements have to be specified by way of identifying the logical transaction 

flows which will be electronically locked-in. To maximize the utilization of electronically locked-

in data, data mining tools should be included in the overall design effort. 

Keywords: Data mining, logistics data, Yangtze River Delta 

 

I. The Importance of the Yangtze River Delta Region to China 

The Yangtze River Delta Region (YRD) sits at the end of the magnificent and ancient Yangtze River. As a delta, a mass 

of land located at the end of the river before it goes out to the sea, the YRD has been experiencing vibrant economic 

activity. In this case, the YRD consists of 2% of China’s land area and 7.7% of China’s population and yet it accounts for 

20% of China’s Gross Domestic Product. This economic data has attracted management researches towards YRD, in 

particular logistics research. 

The YRD consists of three subdivisions, namely the Jiangsu Province, the Zhejiang Province and the Shanghai Area. The 

YRD Economic Zone consists of 25 unique places. Kindly consider Figure 1. 

 

A. Jiangsu Province  (13 places) 

Yangshou (Yz) Nantong (Nt) Changshou (Cs) 

Taizhou-North (TN) Suzhou (Sz) Zhenjiang (Zj) 

Wuxi (Wx) Nanjing (Nj) Xushou [Xs] 

Lianyungang [Li] Huai_an [Hn] Yancheng [Yc] 

Xuqian Xian [Xq]   

   

B. Zhejiang Province (11 places) 

Huzhou (Huz) Hangshou(Hz) Ningbo (Nb) 

Jiaxing (Jx) Shaoxing (Sx) Zhoushan (Zs) 

Taizhou-South (TS) Wenshou [Ws] Jinhua [Jh] 

mailto:tank@rcyci.edu.sa
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Lishui [Ls] Quzhou [Qz]  

   

C. Shanghai (1 place) 

Shanghai (Sh)   

 

These 25 places are the subject of study of the papers earlier cited. Hence, this paper will similarly do the same. Those 

codes with square brackets were new administrative areas. These new areas play important role in the design process.  

 

II. Role of Logistics in Integrating and Boosting the Economy 

 In Logistic Clusters [1], Dr. Yossi Sheffi described how logistics could have a massive impact on the economy. 

He described various logistic-related efforts such as: The Zaragoza Logistics Center, The Rhine River in Rotterdam of 

The Netherlands, Ports of Singapore, the Panama Canal and the Mississippi River in Memphis. 

 All of these efforts, Dr. Sheffi argued, have led to the following: 

1. The enabling of one province-one product specialization 

Due to the availability of transportation and logistical services, a particular province, which specializes on a particular 

product, could now fill its needs from other provinces. When all provinces behave this way, in effect, we enable local 

exchange and production. 

2. Employment of all local skills from “muscles” to “brains” 

The availability of businesses in the logistics areas would need people who could clean the warehouses, drive the trucks, 

maintain the equipment, develop electronic networks and ultimately prepare mathematically based schedules. 

3. Significant lowering down of production cost 

The availability of logistics businesses means companies do not have to invest on trucks and warehouses dedicated to 

their own needs. They could just purchase these services from the third party. The expertise for example of coffee 

production does not directly jibe with operating the warehouse. From the point of view of the coffee producer, the 

warehouse and the trucks have a lot of idle time. 

4. Substantial attraction of foreign direct investments 

Due to these conveniences brought in by logistics companies, the entry cost of doing business has been lowered down. 

Quite often, for example coffee manufacturer, the manufacturer could focus on its technology of coffee manufacturer. 

These then serves as a big incentive for foreign investments to come in. 

Dr. Sheffi identified other clusters such as: Duisburg in Germany; Sao Paolo in Brazil, Chongqing, Shanghai and Tianjin 

in China; various places in the United States (Chicago, Louisville, Dallas/Fort Worth, New York/New Jersey, Miami, 

Kansas City, Los Angeles) ; Busan in Korea;  Dubai in the UAE; Frankfurt in Germany and many other locations.   

 

III. Logistics Efficiency, Effectiveness and Differentiation 

 As we consider various logistics clusters, we now consider the effect of logistic performance on organizational 

performance. Fugate, Mentzer and Stank [2] asserted that three important elements, namely: effectiveness, efficiency and 

differentiation could be attained simultaneously. Figure 2. 

 

Figure 2: 

 

 
Logistic Performance Organizational 

Performance 
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 Previous to their paper, there was a notion that only one parameter, effectiveness or efficiency could be attained, 

to the detriment of the other. However, in their paper, hitting the goal (effectiveness) could be attained by proper utilization 

of resources (efficiency). And if a company is able to pursue such operational action, then that company is able to present 

itself in a unique way (differentiation).  

 

IV. Identifying Key Areas for Logistics Network Infrastructure 

 

IV.1. The data and its preparation 

 

Table 1 

Seri

alNo 
City 

I1x10-

8/Yuan 

I2x10

-

8/Yua

n 

I3/(Yua

n/perso

n-1) 

I4/(Yua

n/Perso

n-1) 

I5 

I6x10-

6/Dolla

r 

I7x10-

8/Yuan 

I8x10

-

6/Doll

ar 

I9 

I10/(

m.k

m-2) 

O1x1

0-8/(t-

km) 

O2x10-

8/(t.km

) 

O3x1

0-8/(t-

km) 

1 
Hangzh

ou 
251.5 120.2 14,565 11,213 

5,62

7 
414.9 70.4 14.1 410.8 406 48.0 1,311.7 528.9 

2 Ningbo 215.8 110.4 15,882 11,283 
8,26

3 
381.5 59.6 21.0 266.2 600 120.0 989.0 473.4 

3 
Wenzho

u 
140.3 50.7 17,727 14,212 

5,40

1 
188.6 58.8 2.1 233.9 464 5.0 827.7 239.9 

4 Jiaxing 105.1 63.5 14,693 10,689 
4,86

0 
174.4 32.5 10.2 118.2 527 9.6 236.0 546.3 

5 Huzhou 59.1 36.6 13,487 9,380 
2,34

8 
83.3 20.8 6.1 67.6 522 20.0 468.3 726.9 

6 
Shaoxin

g 
131.4 62.9 15,642 10,608 

3,87

6 
251.4 33.5 8.2 132.9 513 99.9 813.2 117.6 

7 Jinhua 97.8 51.8 13,910 9,879 
3,28

8 
113.8 36.2 4.3 175.4 632 33.3 1,064.9 23.6 

8 Quzhou 28.4 20.3 11,477 8,284 650 23.6 10.5 .2 31.2 350 44.3 641.1 .3 

Efficiency Effectiveness Differentiatio

n 
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9 
Zhousha

n 
17.2 12.8 13,747 9,835 450 22.2 8.8 .2 15.6 655 .0 143.9 399.1 

10 

Taizhou

(Zhejian

g) 

117.4 47.9 16,113 12,130 
3,82

5 
135.3 30.3 3.0 171.2 438 .0 536.2 348.7 

11 Lishui 26.5 17.6 11,892 8,686 670 24.8 11.9 .2 39.6 273 17.6 245.0 38.2 

12 Xuzhou 109.6 44.5 9,840 6,669 959 95.2 27.4 3.0 115.9 868 153.5 522.5 66.2 

13 
Changzh

ou 
110.1 58.9 12,868 9,878 

3,16

1 
201.3 32.4 5.4 128.7 811 36.1 433.4 95.2 

14 Suzhou 345.0 155.5 14,451 9,783 
5,04

4 
730.8 62.5 46.5 355.1 760 16.8 694.2 189.2 

15 Nantong 122.6 60.7 10,937 7,768 
2,71

5 
160.3 38.4 10.2 107.9 

1,08

6 
2.6 629.6 153.7 

16 
Lianyun

gang 
41.6 24.6 8,872 6,218 552 28.8 14.1 2.3 50.2 644 124.7 332.8 25.1 

17 Huai'an 50.1 27.6 8,209 5,704 885 45.1 15.6 .9 53.1 569 5.3 195.3 169.9 

18 
Yanchen

g 
87.1 37.5 9,362 6,566 

1,79

5 
88.9 25.6 1.4 62.3 512 1.5 302.7 414.5 

19 
Yangzh

ou 
78.8 33.0 9,851 6,509 

1,77

3 
113.0 22.8 7.5 67.2 823 .4 419.7 131.7 

20 
Zhenjian

g 
78.1 32.1 10,858 7,374 

1,53

1 
107.3 19.2 5.6 67.0 790 79.4 428.3 34.9 

21 

Taizhou

(Jiangsu

) 

70.5 30.6 9,695 6,318 
1,49

2 
99.7 20.1 3.8 61.7 798 .0 203.2 334.2 

22 Xiuqian 33.6 19.7 6,378 4,403 516 14.8 8.8 .1 35.8 715 1.5 156.1 35.0 

23 
Shangha

i 
745.0 308.5 16,683 12,631 

12,3

16 
1,288.5 245.5 65.4 

2,028.

5 

1,23

1 
681.4 3,155.4 

3,014.

8 

24 Nanjing 191.0 120.2 11,602 8,350 
2,16

5 
328.5 71.1 15.1 247.0 

1,24

3 
98.7 974.1 620.6 

25 Wuxi 235.0 111.4 13,588 9,518 
4,54

3 
457.5 57.9 19.5 234.5 866 18.6 617.4 107.0 

 

These data were from: National Bureau of Statistics of China (2007), China Statistical Yearbook (2007), China City 

Statistical Yearbook (2007) and the China Statistical Yearbook for Regional Economy (2007) 

Table 1 contains information regarding the 25 different places of YRD regarding 13 variables.  It is worthwhile to present 

the variables at this time: 
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I. Economic Development Level 

Overall economy level X 10^8 Yuan I1 (GDP) 

Total investment X 10^8 Yuan I2 (TIFA) 

Disposable Income X Yuan per Person I3 (DIUH) 

Consumption Expenditure X Yuan per Person I4 (CEUH) 

Industry Developing Level X 1 I5 (NSSE) 

Gross Industrial Output Value X 10^6 per Dollar I6 (GIDV) 

Total Retail Sales X 10^8 per Yuan I7 (TRSCG) 

Foreign Direct Investment X 10^6 per Dollar I8 (FDI) 

       

II. Transportation Accessibility 

Accessibility of trucks X 1 I9 (PCMV) 

Accessibility of roads X 10^2 Km I10 (HWD) 

         

III. Turnover Volume of Traffic 

Capability of railway X 10^8 Ton-Km O1 (RTVFT) 

Capability of roads X 10^8 Ton-Km O2 (HTVFT) 

Capability of waterway X 10^8 Ton-Km O3 (WTVFT) 

 

Looking at these variables, we note that there are three groups. The first group talks about the economic vibrancy of those 

places. The second group talks about the accessibility of trucks and roads. The assumption here is that a bigger quantity 

of trucks and roads would mean more accessibility. And finally, the capability of the roads existing in those areas can be 

described by the turnover happening in those places. 

  Further, we do note that the magnitudes are not of the same order. Therefore, there is a need to unitize the data 

by taking the z-score through the formula” z-score = (x – average) / standardDeviation. 

Hence, we have table 2: 
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IV.2. Hierarchical Cluster Analysis 

 The Hierarchical Cluster Analysis was used by Rui Zhang [3] in his attempt at identifying clusters of provinces. 

This paper notes that the Hierarchical Cluster Analysis is a technique for searching for relatively homogeneous clusters 

of cases based on measured items. The intent is to minimize within-column variance and maximize column-to-column 

variance. While Rui Zhang used (Statistical Package for Social Sciences) SPSS to analyze, this author uses the Statistical 

R software to compute.    

The R codes are as follows: 

> HClust.1 <- hclust(dist(model.matrix(~-1 + a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10+b1+b2+b3, myData)) , +   method= 

"ward") 

> plot(HClust.1, main= "Cluster Dendrogram for Solution HClust.1", xlab= +   "Observation Number in Data Set 

myData", sub="Method=ward; Distance=euclidian") 

This generates the following: 
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This generated four clusters but the technique does not show further information regarding the clusters.  

 

Cluster 1: Regions Shanghai, Ningbo, WenzhouNingbo, Wenzhou 

  

Cluster 2: Regions Hangzhou, Jiaxing, Huzhou 

 Shaoxing, Jinhua,Taishou_Zhe, 

 Changzhou, Suzhou, Wuxi 

  

Cluster3:Regions Xuzhou, Lianyungang, Huaian 

 Yancheng,  Yangzhou, Taizhou_Jia 

 Xiuqian 

  

Cluster4: Regions Quzhou, Zhoushan, Lishui 

 Nantong, Zhenjiang, Nanjing 

 

IV.3. Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis  

Ju, Jiang and Chen [4] utilized two techniques to identify the provinces which will be grouped together in a cluster. Using 

the same data set as Rui Zhang, Ju, Jiang and Chen used the principal component analysis to identify what could be 

labeled as “vibrancy/efficiency” while Data-Envelopment Analysis is used to measure what can be labeled as “cost-

effectiveness.” 
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IV.3.i. We recall that Principal Component Analysis refers to the reduction of observed variables to 

a smaller set.  

The principal components can be expressed as: 

 

 Cp1 = b11 X1 + … + b1n Xn = X b1 

   . 

 Cpn = bn1 Xn + … + bnn Xn = X bn 

 

 and all the components can be combined into a number: 

           

 Cp = Cp1 + … + Cpn 

 

 It is this Cp which is used as an indicator of the “vibrancy/efficiency” of each province. 

 

The following are the R codes for the computation of principal components: 

 

> myYrdDataNorm <-  

+   

read.table("C:/Users/Administrator/Desktop/YangtzeRiverDeltaResearch/Presentation_Tele_Greece/yrddea102_CSV_

NORM.csv", 

+    header=TRUE, sep=",", na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE) 

 

> local({ 

+   .PC <- princomp(~j1+j2+j3+j4+j5+j6+j7+j8+j9+j10+k1+k2+k3, cor=TRUE,  

+   data=myYrdDataNorm) 

+   cat("\nComponent loadings:\n") 

+   print(unclass(loadings(.PC))) 

+   cat("\nComponent variances:\n") 

+   print(.PC$sd^2) 

+   cat("\n") 

+   print(summary(.PC)) 

+ }) 

 

Resulting computations are shown in Appendix 1. 
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IV.3.ii. Further, for us to compute the “cost-effectiveness” indicator for each province, we use the 

data-envelopment analysis.  

We note that: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this formulation, we are able to calculate the “technical efficiency” for each province. This “technical efficiency” could 

stand as the “cost-effectiveness” indicator.  

Using R, we have the following codes: 

> library(Benchmarking) 

> d <- read.csv(“yrddea102.csv”,header=TRUE, sep=“,”) 

> dd <- data.frame(d) 

> x <- cbind(dd$j1, dd$j2, dd$j3, dd$j4, dd$j5, dd$j6, dd$j7, dd$j8, dd$j9, dd$j10) 

> y <- cbind(dd$k1, dd$k2, dd$k3) 

> e_crs <- dea(x,y,RTS=“crs”,ORIENTATION=“in”) 

> e_crs 

Corresponding results are in Appendix 2. 

 

IV.3.iii. By combining the Cp and DEA calculations for each province, we are able to 

distribute/categorize each province in each cells: 

 

Benchmark Shanghai Ningbo Hangzhou Wenzhou Nanjing 

 

ikirk

t

r
rk xvyE u  



/

Max

1

Subject to: 

lkxvyu
t

r

iki

t

r

rkr 


1,1/
11

mitrvu ir  1,1,0,0

t = no of output    //    m = no of input    //   l = no of units 

r = outputIndex     //    i  = inputIndex     //   k = unitIndex 
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Efficiency Suzhou Wuxi    

 

Effectiveness Shaoxing Taizhou(zh) Jinhua Huzhou Xuzhou 

 Zhoushan Yancheng Quzhou Lianyungang  

 

Weakness Jiaxing Changzhou Nantong Zhenjiang Yangzhou 

 Taizhou(Jia) Lishui Huaian Xiuqian  

  

 

 

 

 

IV.3.iv. Utilizing the two techniques, PCA and DEA provide a sharper focus on the attributes of these provinces. By 

knowing these, we are able to identify four logistics approach, namely: Hub, CDC (Central Distribution Center), RDC 

(Regional Distribution Center) and DC (Distribution Center). 

 The Department of Defense of USA has defined hub as an organization which sorts and distributes inbound cargo 

from wholesale supply sources. CDC received from suppliers, sorted and directly shipped as a consolidated batch. The 

materials or products handled in CDC are usually of large-size, small-item, and low frequency. The RDC is a collection 

and consolidation center for finished goods. Functions include repackaging and labeling, and distribution. Finally, DC is 

a “warehouse” or some specialized building with products to be re-distributed. 

 

V. Logistics Information Platform Design  

 In order for the logistic function to perform properly, massive amount of information has to be used to guide its 

performance. Fu and Gu [5] identified various transaction flows which must be captured electronically.  
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Participants From Logistics Information Platform 

participants: 

From participants to Logistics 

Information Platform 

Carriers Transport Request Goods information 

  Logistics service bid 

   

Seller Logistics services Logistics services 

  Procurement bidding 

  Publishing information 

   

Government  Posted industry mgt std 

  Implementation of industry mgt 

 Access to transaction data  

  Bid 

  Storage investment 

   

Agents (Demand Side) Accept Agent Release Agent Info 

 Logistics services Logistics services 

   

Buyers Logistics Services Logistics Services 

 Get product information Procurement Info 

   

Other logistics services  Info Distn Services 

  Logistics Services 

 Accept the request Accept the request 

 

Further, after these are stored electronically, Wu, Liu, Jin, and Guo [6] asserted that it has to be an exercise to analyze 

these data for data pattern using various data mining approaches. There are many available tools for this purpose. For 

example, Statistics R project, Weka or SPSS. 

 

F. Conclusion 

 The YRD economic region has continued to attract attention from researchers on how to further improve its 

performance. Logistics is one factor that could give it one further boosts. This paper identifies techniques on how to 

cluster provinces together so that resources could be allocated properly. We further note three points: 

First, the identification of which province should be served by the Hub, RDC, CDC or DC should be determined by its 

vibrancy/efficiency and cost-effectiveness. The amount of investments required for each decision makes this effort 

necessary. 
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Second, the resources allocated to various clusters could be identified using three data analytics algorithm: hierarchical 

cluster analysis, principal component analysis and data envelopment analysis. While the hierarchical cluster analysis could 

cluster, it does not give a clear interpretation of why they are aggregated that way. The combination of principal 

component analysis and data envelopment analysis (DEA) could provide those meaning. In using the data envelopment 

analysis, the calculated technical efficiency of DEA should be interpreted properly and map unto the problem domain. 

Finally, the corresponding logistics-information systems should be able to support: logistics transaction and data mining 

activities.  The operational complexity and the amount of logistics data stored in the database makes this act of diligence 

in the design necessary. By paying attention to the data mining efforts, we could transform the use of the information 

from transactional control to decisional improvements.  
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Eigenvalues of the correlation matrix 

 

 

 

 

 

 

Cp = (L1/(L1 + L2)) Cp1 + (L2/(L1 + L2)) Cp2 
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Scree Plot 

 

 

 

Appendix 2: 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City CalcE

Hangzhou 1.0000

Ningbo 0.9578

Wenzhou 1.0000

Jiaxing 0.7108

Huzhou 1.0000

Shaoxing 1.0000

Jinhua 1.0000

Quzhou 1.0000

Zhoushan 1.0000

Taizhouzhe 0.9416

Lishui 0.7071

Xuzhou 1.0000

Changzhou 0.5065

Suzhou 0.5625

Nantong 0.8597

Lianyungang 1.0000

Huaian 0.7281

Yancheng 1.0000

Yangzhou 0.7740

Zhenjiang 0.7940

TaizhouJia 0.7077

Xiuqian 0.6227

Shanghai 1.0000

Nanjing 1.0000

Wuxi 0.5675
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Squaring the circle: Is looking for balance of power in North Africa pragmatic or 

illusionary? 

Markos Troulis70 & Kyriakos Mikelis71 

Keywords: IR theory, Westphalia, North Africa, Islam, international politics, rationality 

1. Introduction  
 This paper comes to describe aspects of state-building in North Africa and how such a process may indicate any 

peculiarities with regard to inter-state relations. Eventually, attention is given to whether and how stability and instability 

(or war and peace) are related to the distribution of power as the core systemic independent variable.72 In the first place, 

it can hardly be denied that International Relations (IR) theory and security conceptualizations have been formulated 

mostly in the light of Eurocentric modes of thought or case studies. Indeed, the mainstream IR theory perspectives have 

focused on nation-state as the ultimate actor or –to put it in methodological terms– variable. However, they base their 

assumption upon analysis of mainly European Great Powers, the US or even some Asian powers such as China and Japan. 

It is reasonable that in the case of the Muslim world –and consequently in North Africa– factors such as Islamic 

fundamentalism and jihadism have highlighted the lack of a nation-state tradition and the absence of the Westphalian 

legacy. Therefore, the regional sub-system –at least for now– seems to have distanced itself from the western state-centric 

tradition. Non-state actors and non-rational modes of thought seem to have come up as important characteristics of state-

building and policy-making in certain cases such as Libya, Egypt or Algeria. 

This reality results to the need of assessing the relevant preconditions-variables used by IR analysts to explain state 

behavior and the roots of war and peace. Perhaps the most important such variable is balance of power, which derives 

from the co-understanding of interests and deterrence capability of each other. Nevertheless, this co-understanding is 

claimed to be rooted to the rational criterion or, in other words, cost-benefit calculations for the sake of national interest. 

In this regard, the research questions of the paper can be summarized as follows: Can the new major actors in North Africa 

be considered rational? How can balance of power be feasible? According to the Islamic conceptualization of polity, 

religion and state represent absolutely identical notions since politics cannot be perceived separately from umma; i.e. the 

Muslim society. Under this lens, which are the chances for an ‘Islamic rationality’? 

2. Westphalia is in Europe! 
The main reason the current paper focuses on ‘nation-state’ is given by its evolutionary differentiation from other 

collective forms of the past. In this regard, ‘‘the nation is a territorial community of nativity. One is born into a nation. 

The significance attributed to this biological fact of birth into the historically evolving, territorial structure of the cultural 

community of the nation is why the nation is one among a number of forms of kinship. It differs from other forms of 

kinship such as the family because of the centrality of territory. It differs from other territorial societies such as a tribe, 

city-state, or various ‘ethnic groups’ not merely by the greater extent of its territory, but also because of its relatively 

uniform culture that provides stability, that is, continuation over time’’.73 The debate on the parallel or not existence of 

nation and state, as well as the scientific research on what pre-existed, constitutes the chasm between the western-like 

modernist model of nation-building and the cosmosystemic tradition of the East. At the first case, individuals’ identities 

are linked to materialist way of life; while, at the second case, the anthropocentric substance of political and cultural 

characteristics constitutes a reality merely connected with the dynamic of nation-state birth from below. 

Basically, the modern international system is identified with the Westphalian model. In these terms, any changes 

concerning distribution of power are considered changes ‘‘in the system’’ and not ‘‘of the system’’.74 This is so because 

the unchallengeable principles of international anarchy75 and state-centric analysis remain unchanged. In the aftermath of 

                                                             
70 Research fellow, University of Piraeus / Department of International & European Studies. 
71 Lecturer, University of Macedonia / Department of International & European Studies. 
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the Westphalia treaty in 1648, the fragmentation of the international system, meaning the existence of sovereign states in 

an anarchic framework, has been analyzed as the core independent variable contributing to the continuous (re)distributions 

of power. Under this lens, the units are functionally similar, but different in terms of capabilities.76 Therefore, the 

Westphalian model is claimed to represent the empirical and the hermeneutical quintessence of the traditional paradigm. 

Furthermore, it represents the basis of the modern international law as well as the UN charter, since the latter embodies 

the upmost guarantees of state sovereignty, recognition of the right to self-determination and non-intervention in states’ 

internal affairs.77 From this paradigmatic substance of the IR theory, several perspectives have derived concerning the 

description of states’ behavior in the international arena, the definition and the role of international institutions, the causes 

of war and peace as well as so many others which are direct and indirect causes towards balance or imbalance of power. 

The analysis above, which is the background of mainstream IR theory, has more or less derived from Eurocentric 

historiography on inter-state relations, notably ‘‘the Eurocentric conception of world politics’’. 78  Simply put, 

Eurocentrism constitutes the practice of viewing the world from a European perspective. It ‘‘refers to the traditional 

tendency of European authors to regard their civilization as superior and self-contained and to neglect the need for taking 

non-European viewpoints into consideration’’.79 In this sense, Europeans are considered advanced and modernized while 

the rest of the world is considered traditional or less developed. The term ‘Eurocentric diffusionism’ describes this belief. 

It is a theory about the way cultural processes tend to move over the surface of the world as a whole. They tend to flow 

out of the European sector and toward the non-European sector.80 According to the diffusionists, there is always a starting 

point/area for every innovation or invention and this is Europe. Furthermore, the year 1492 is remarkable concerning 

Eurocentric history. At that time and enduring for many centuries since then, it became intense as a phenomenon which 

was expressed widely through the discovery-conquest of America, the expansion of Christianity (missionaries) and the 

intensification of colonialism especially during the 19th century. In sociological terms, European elites played a significant 

role towards this process. They used their power in order to promote Eurocentrism and Eurocentric historiography as 

these were instruments for conserving their power. Economic and political power was called up because of facts like 

colonialism which was legitimized rhetorically by Eurocentric History and Eurocentrism, in general. 

As far as history is the laboratory of IR theory, it is crucial to comprehend the epistemology behind historiography. In this 

regard, there are some obstacles when IR experts try to analyse non-European case studies with tools having been built 

with Eurocentric materials. The latter refer to state structures, which have been legitimized under the auspices of ‘nation’ 

and consequently macro-historical aesthetics and modernist conceptualizations. This framework works in the margins of 

the rational criterion. In the absence of spirit from public sphere, states act in terms of cost-benefit analyses and conclude 

relevantly to cooperation or competition, since the upmost aim is survival and the maximization of benefits in relation 

with peer competitors.81 In these terms, survival is absolutely related to freedom and the right to self-determination, while 

power is the means toward this goal. At the same time, the level of power defines the level of independence. Therefore, 

empowerment is identified with the major collective –national– interest of survival. 

The above-mentioned narrative poses at its core the cost-benefit analyses in the sense that every actor implements its 

strategy keeping always in mind its relative capabilities exactly because, first of all, it needs to survive. Thus, mainstream 
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theoretical perspectives consider states as rational. This does not mean that their decisions are always correct. However, 

decisions are made in terms of how powerful the opponent is in comparison with them. For instance, expansion is 

implemented on the condition that the relevant capabilities are perceived adequate.82 In the light of such a rationality 

framework, the concept of balance of power derives as the main stabilizing variable. When and if a state makes effort to 

hegemonize, then anti-hegemonic coalitions are formed to balance the potential hegemon. Succinctly put, ‘‘while this 

anarchy continues the struggle between states will tend to assume a certain stereotyped form. One will endeavor to acquire 

supremacy over the other for motives at once of security and of domination, the others will combine to defeat it, and 

history will turn upon the two poles of empire and the balance of power’’.83 Thus, stabilization and peace emerge via the 

vicious circle of threats, security dilemmas, uncertainty and fear until the intermediate product of balance of power. In 

other words, balance of power is the framework of a common will towards survival or, simply put, it is the balance of 

interests among actual or potential enemies or competitors. 

3. Islam and the public sphere 

Nevertheless, can the above-mentioned theoretical analysis be compatible with the North African historical experience? 

Subsequently, can the new major actors in North Africa be considered rational? In the western world, modernism has 

been broadly identified with the decline of religiosity and the separation of religion from the political spectrum. This is 

not clear in the case of Islam and the relative sociopolitical tradition in the Middle East and North Africa or the Greater 

Middle East. In contrast to the modernist tradition, structural modernization, economic development and democratization 

have been linked to the dynamic role of religion and in consequence, the rise of political Islam. Those remarks do not 

imply that leadership is conducted by ulema and mollahs. On the contrary, according to the Islamic tradition, governance 

is wielded in the light of God’s will and legitimization.84 In classical Islam, modernism-like separations have been 

unthinkable. According to the Islamic conceptualization of polity, religion and state represent absolutely identical notions 

since politics cannot be perceived separately from umma. Niyazi Berkes stresses that there is a direct connection between 

state and religion, the so-called ‘din-ό-devlet’.85 Under this scope, the Koran becomes the most significant source of 

political legitimization and, in this way, it lays the foundations of a linchpin between metaphysics and governance. For 

this reason, Islam has always affected sociopolitical relations whenever allowed to do so. As Bernard Lewis points out, 

‘‘the political relevance of Islam is internal as well as external. In all but one of the sovereign states with a clear Muslim 

majority, Islam is the state religion; many of them have clauses in their constitutions establishing the Holy Law of Islam 

as either the basis of law or the major source of legislation’’.86 

Keeping in mind the Islamic conceptualization of polity described above, it is deduced that Islam enters public sphere and 

characterizes state functions. However, does this mean that the Muslim world has nothing to do with state-centrism and 

nationalisms? Answering this question requires addressing another one; namely, what does the concept of ‘nation’ 

represent? According to Edward Carr, ‘‘every established historical institution acquires vested interests and stakes out of 

itself which must from time to time, and especially in periods of crisis, be submitted anew to the test of first principles. 

The challenge to nationalism does not exclude recognition of the place of nations in an international order; it clears the 

way for a better understanding of what that place is. The nation is not a ‘natural’ or ‘biological’ group in the sense, for 

example, of the family. It has no ‘natural’ rights in the sense that the individual can be said to have natural rights. The 

nation is not a definable and clearly recognizable entity; nor is it universal. It is confined to certain periods of history and 

to certain parts of the world’’.87 

Culture, spiritual influences, aesthetics, language and political traditions represent intervening variables on the way 

towards heterogeneity and self-determination. Such variables are built in the diachrony of multiple fermentations and 

fragmentations in every society which is by definition willing to survive.88 Thus, even if terminology is not similar and it 

is not about ‘nations’, the North-African –Islamic– sub-system could in a certain sense be considered Westphalian-like. 

The debate tends to conclude to a continuous deepening of the regional state structures in a way closer to nation-states. In 

this regard, the rational criterion would be valid and modern IR theory could turn out to be useful, provided –of course– 

that there are units acting in the light of achieving survival and the right of self-determination. As it has been mentioned 

already, the will to survive and be self-determined is native in the interior of collectivities as well as the empowerment as 

a means towards this finis ultimus. In that case, how has Islam fitted historically? 

4. Instead of conclusion: Libya 
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The multiplicity, complexity and variance of the socio-political organization of North Africa (not to mention the MENA 

region) should anyway be appraised.89 This does not refute the significance of specific examples. An indicative one is 

offered by Libya in its early decolonizing phase. In Libya, there has been no soft transition as it happened, for example, 

in Tunisia; the country is still in turmoil. The regime had been established essentially without democratically legitimated 

institutions; Some groups were favored at the expense of others in an effort of balancing competitive interests. Therefore, 

nowadays, Libya is politically torn and its future as a unified state is uncertain. During the Libyan Arab Spring, a new 

democratized polity model was demanded since Muammar Abu Minyar al-Qaddafi’s autocracy was not acceptable 

anymore. However, even in the light of the extreme Libyan case, some nation-state remnants can be found and the most 

indicative example has to do with its intact territory.90 Even in the aftermath of the Arab Spring and the following 

fragmentation rooted to the clans and the interest groups of the Qaddafi’s era, Libya has kept to exist in the same 

boundaries, under one government and under the auspices of a centralized European-like organizational mode. 

Before the Arab Spring, Qaddafi had ruled the country since 1969. Essentially, an autocratic regime emerged based on 

corruption and clientelism. However, what was the unifying material of the Libyan state-building? Many conclusions can 

be reached via his famous Green Book. This book was published in 1976 and it was based on the teachings of the Sharia 

Law. The title was not random, since it depicted a parallel coexistence of religious and national elements as it quoted 

Islam and the Libyan flag. The epitome of this conceptualization of polity building was summarized in the ‘‘Third 

Universal Theory’’.91 His analysis on the relation between nationalism and religion is characteristic. In specific, he 

stressed that ‘‘a common religion, as well as the requirements of economics or military conquests, may create a state 

which embraces several nations. Thus, in one age, the world witnesses a state or an empire which will disintegrate in 

another age. When the spirit of nationalism emerges stronger than religious loyalties, or conflict flares up between 

different nationalisms which were brought together, for example, by one religion, each nation becomes independent and 

recovers its social structure. That empire, then, disappears. The role of religion resurfaces when the religious spirit 

emerges stronger than the spirit of nationalism. Consequently, the various nationalisms are unified under the banner of 

religion until the national role appears once again, and so on’’.92 

The Libyan case study indicates that nationalism refers to a political subject in which religious identity is very important. 

Nevertheless, the religious identity is not an overlooking element. According to Qaddafi, Islam comes to intervene in 

order to render anthropology to a more coherent political subject. Nation, in terms of a collectivity looking for survival 

and well-being, is present and –in Qaddafi’s words– Islam comes to legitimize the coexistence and the coherence of 

groups into a nation-state. It is worth to be remarked that Libya has represented a post-colonial state with borders and 

national identity imposed by modernist colonial powers of Europe. However, even if there was a rough delineation through 

which the modern North African states arose, it is characteristic that this delineation was related with collectivities’ desire 

for self-determination. In the light of this tendency to heterogeneity, Islam came to consolidate principal deviations in 

new-born nation-states. Besides, this need is merely recognized, since even ‘a few countries that had diminished the role 

of Sharia law in their efforts towards development and secularization have recently reintroduced elements of Sharia law 

or reinforced its position in the entire legal system of the country’.93 In these terms, Islam is necessary as a native element 

of the state structure, but this does not mean the subversion of the nation-building procedure. It enters polity and defines 

it, but without baring it from the rationality framework offered under the nationalism conceptualization. This is a crucial 

conclusive remark, since it has been already pointed out that accepting the hypothesis that the regional sub-system is 

composed by rational nation-states, it is also verified that preconditions of balance of power implementation exist. In 

these terms, looking for balance of power in North Africa would tend to be a pragmatic endeavor. 

Last but not least, the description of the Libyan case study above highlights the existence of collectivities in North Africa, 

which are functionally rational despite the significant positioning of Islam. Other such examples are Tunisia and of course, 

Egypt. Both of them encapsulate a long political tradition mainly cultivated by European colonizing powers; i.e. Great 

Britain and France. As far as nation-states are about collectivities functioning under the principle of cost-benefit analyses 

and such entities are present in regions, such as North Africa, balance of power is a pragmatic goal and ‘the circle can be 

squared’. Political traditions –found deep in history– determine the will of collectivities to sustain their heterogeneity. 

Thus, defining Islam as an intervening and not an independent variable is the key towards perceiving the North African 
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sub-system as a Westphalian-like structure. Keeping in mind that Islam is a significant variable in these states, the 

reference to ‘Islamic rationality’ is possible mostly in terms of notifying its discrete position. 
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Abstract:  

The new Law on University Education is going to play an important role to establish close relation between the University’ 

market from one side and the job market and entrepreneurship from the other.  The organization, restructuring and 

financing of Albanian Universities has brought to the focus of attention the students’ needs for a real education suitable 

to the market.  This paper intends to argue the neccessity and the primary role of the “university market” in development 

of a new entrepreneurs’ generation. The entrepreneurship and education in Albania are actually closer than ever, especially 

due to the fact that all Albanian Universities are trying to create an environment where new business ideas can be 

stimulated through new ways as “business laboratory”, “start-up” and “spin-off” companies, etc.   

This paper is trying to inlcude and integrate the value of human capital stock concept as a new parameter in the relationship 

between education and economic development. There are efforts done to indirectly calculate the intellectual investment 

in Albania (value of Albanians human capital) and how it can be transformed into a national wellth. The main finding of 

the research study is that innovation, from its origin, is closer to the university, in the economic field as well. At the same 

time the university is the best instrument to transform the knowledge in ideas, which will generate more money.   

 

Key words: ‘university market’ ‘value of human capital stock’, ‘Start-up’, “entrepreneurship’ and “business 

Laboratories”. 

 

1. Introduction 

There is an on-going debate about the role of universities in the economic development, about its continuous restructure 

and improvement and therefore we all accept that the system is in a permanent reconstruction. There are endless debates 

on linking the education to the labour market and the proposed methods for its improvement are endless too, although the 

outcomes are not always positive. The establishment of private universities in Albania did once again evidenced the 

necessity of close relationship between education and entrepreneurship. The new university’policy started to consider the 

evaluation of entrepreneur’figure at school, aiming to stimulate the unlimited market of entrepreneurship.   

 

 

2. Establishment and evolution of “University Market” in Albania 

 

While Albania started to integrate in the market economy, the education reform in general did receive an important role 

in the process, especially that of university level. 

Historically, this reform went through three main phases and did try to address most acute problems that a system obliged 

to change its structure, people, form and content, can face.  

The first phase of such reform that did start on 1993, should change the content of university education, due to the free 

market pressure.  

The knowledge content, people offering them and especially the forms of student evaluation were changed.  It corresponds 

to the period the universities were widespread in the country, the students’ selection was done upon certain criteria and 

also the autonomy of still public universities increased. The Albanian university system should face main following 

pressures during this phase, up to year 2001:  

-Pressure from the community looking for the increased number of students and the massive education for all groups. 

Everyone wanted a university diploma, which was considered as the best mean towards a good socio-economic 

positioning in the new structure of Albanian society.   

-Economic pressure of Albanian state that was powerless to financially face with this big education development. 

Moreover, it can’t start to finance the reform form the university education without restructuring first the primary and 

high education. At the time, Albania was in need for investments in infrastructure, energy, water supply and many other 

fields. 

-Market labor pressure seeking for new people with new knowledge, not existing and provided before the ‘90-s.   

These pressure forces brought to the private universities permission and establishment, that did flourish from 2002 up to 

2013, achieving a big number for Albania. There were 54 private universities and 154.000 students in Albania by the end 

of 2013. The advantage of this was that university education became massive, its autonomy increased and the pressure 

from community upon public education system decreased. At the other side, there were some negative effects, mainly 

related to the quality of teaching.   From the economic viewpoint of market functioning, there were dy separate university 
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markets: publicly funded and privately funded. They were acting independently and sometimes frustrating each-other. 

This brought to the new education reform the government did by the beginning of 2014. 

The new education reform was based on three pillars: academic liberty, independent functioning and financing in 

accordance with the evaluation of each university activity. Although a step ahead, it still implies limitations, because the 

public financing is oriented toward the offer (universities) and not toward the demand (students). It is reasonable that even 

the private universities would get public funding after going through an evaluation process. Nevertheless, still is strong 

the perception that someone will be favorised and others not evaluated during this process, due to past experience in 

Albania.   

This explains the non-accordance of private universities with the chosen way of financing the offer, instead of demand. 

The proposed approach was to establish criteria for student’s/ demand financing and giving them the right to choose 

amongst universities. It’s true there exist an university market in Albania, as there are the market actors (universities), 

market products (university programs) and comsumers (students), but it’s in a biased equilibrium due to financing system. 

The education reform intends that universities earn money even with products and ventures outside the education process. 

They can generate revenues through studies, business intiatives, consultancy for an open market. Such point did evidence 

the new relationship between universities and entrepreneurship, as well as efforts for better evaluation of university team’ 

potential.   

 

3. Education and entrepreneurship 

 

People tend to say that, “entrepreneurs are born, not made”, but no one can exactly confirm how many (baby) 

entrepreneurs were born last year. Some others say that entrepreneurs are not made in schools, there is no university able 

to teach this "craft", but almost everyone agrees that, all-over-the world university courses and subjects are essential for 

doing business. What’s the truth? How much do universities and economic liberalization affect the genesis of a new class 

of entrepreneurs? How the new business entrepreneurship system can be related to "university education" and the 

development of the Albanian market? It is impossible to find out an accurate answer to all above questions, but it is 

already proved that economic liberalization creates new business opportunities. 

 

3.1 How to better catch the entrepreneurship opportunity. 

An entrepreneurship opportunity is born at the time that a product, service, raw material, technology or organizational 

method can be sold at a higher price than its cost. Although it may be conditioned by different factors, we are all convinced 

that a change generates a new opportunity; and so, certain and specific information, more detailed analysis, scientific 

research methods and experiments will be required. Where else other than at universities and colleges, fully equipped 

with consistently latest information, using the most advanced studying methods, and always closer to innovations, can be 

perceived “when”, “how” and “why” a new opportunity could be exploited? 

 

3.2 Why do some people use a new opportunity better and sooner. 

It is already known that information is one of the main factors offering new opportunities. Nowadays information is spread 

very quickly, it can be easily verified and it can be massively developed and processed. Anyway, information solely is 

not enough to fully exploit an opportunity; it is just a primary source. Deductive and inductive skills will be needed 

onward to evaluate and use them; analysis, testing methods, a lot of study and experiments will be needed as well. So, 

which type of organization, better than a university would provide the necessary elements to exploit, process and realize 

a new opportunity which is born from the information?  

 

 

3.3 Conditions to use a new opportunity – are we capable to realize it? 

 

The profitability of a new opportunity depends on the fact that its expected value should be greater than its opportunity 

cost. The university provides its specialists, analysts, market and financial researchers, engineers and marketers, as well 

as all included intellectual and scientific skills necessary to exploit an opportunity, better than any other organization. 

Universities offer all potential and necessary resources to realize opportunities, but sometimes these are not effectively 

used or stimulated. A better encouragement toward students will be needed to develop an entrepreneurship spirit, and 

these remarks are helpful not only to Albanian universities, but everywhere. Above all, the lack of the necessary 

psychological education is evident, unfortunately it transforms them into random employees; not enabling to undertake 

decisions and aspire entrepreneurship initiatives. 

 

3.4 Public appraisal of the entrepreneur’s image 

 

The image of the entrepreneur, as well as the entrepreneurial activity as a process, from the risk taking up to carry out of 

activity, is slightly considered in our universities.  Public reappraisal of the entrepreneur’s image is everyone’s duty, 
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including all professionals, media, local and central government. Different surveys have pointed out that the 

entrepreneur’s image is much less appraised than many other public figures in the Albanian society. 

The business literature deals with two different concepts, that of “intrapreneur” and “entrepreneur”, also deals with the 

means and ways to stimulate them.  As above mentioned, the entrepreneur is the individual who does catch and 

successfully use an opportunity. Differently, “intrapreneurship” means behaving as an entrepreneur while working inside 

an existing organization, University, business laboratory, etc., integrating risk-taking and innovative approaches. The 

“intrapreneur” figure itself is becoming a new trend in the university and institutional market, further supporting the 

relationship between education and economic development.   

The numerous opinions about role of universities on economic development does not affect the tendency of every new 

government in all countries to reform the school system. The sustainable economic growth starts from the school, which 

seems to have been appraised from the European South-East countries going through university education restructuring.  

Actually, the advize for university education in Albania it’s to overpass the continuous ri-qualification of human resources 

for coping with the market labor and to concentrate on stimulating and opening of new businesses. It’s evident that the 

capital/ money is no more the main indispensable condition for a new venture, because a business idea might worth a 

“fortune”.    

 

4. Start-ups policy and the role of universities. 

 

Analytic data, based on the economic development of the last 5 years, explain that the growth was mainly triggered by 

the ongoing market liberalization and the public investments necessary for the infrastructure development as well. This 

policy, which was associated with a low fiscal pressure, had its most positive outcomes: a relatively high gross domestic 

product, attracting more foreign investment and a real stability of monetary exchange. Positive economic outcomes are 

usually packed with bad ones, and these bad outcomes are often conditioned by uncontrolled factors. Certain situations 

of the international market show up problems of different nature, especially during power change periods. The current 

economic situation in Albania is presented with:  

1) Budget deficit and public debt, not allowing large public investments.  

2) Decreased growth, pressure on the labor market, especially on young people.  

3) Increased fiscal pressure and reduced direct foreign and indirect investment. 

4) Reshuffled pension plans, health and education policies in order to reduce costs.  

5) Revision of credit policy, because of the increase of fully or partially unpaid loans.  

 

The Albanin economy should consider new ways of development in such conditions. Amongst the numerous approaches 

suggested, we can deal more in details with the stimulation of university start-ups as a successful way in economy 

restructuring, employment encouraging and transformation of university education.  

The well known economic concept of start-ups in recent years has been cosnidered after 2005 as the most successful 

approach for new business establishment, especially for young people of 24-36 years old. It was the most effective policy 

to reduce the unemployment amongst graduated persons of young age. There is evidence from cities like Amsterdam and 

Berlin, or universities, like Brighton (Centre for Entrepreneurs – UK), where this policy, implemented through 

cooperation between government and universities, brought successful results. The figures show a considerable higher rate 

of new business establishment in these cities, compared to the country average, while for the university  the revenues from 

start-up related activities were higher than those from education fees.   

If we put the question: “can Albanian universities use such approaches and do they affect university education?”, the 

answer would be YES. The reasons behind it are: the universities have the relevant structures, staff, means and experiences 

to raise up real business labs. When we take a look of  the new business creation cycle, it is easy to evidence the role 

university can play on it.   

The universities can support new ventures through counselling and/or coaching the individuals and groups since the early 

stages of a business cycle. The success probability can be measured and a complete business-plan can be drafted by 

university teams, taking advantage of their  intelectual capacities in order to manage a start-up.  

In  our opinion there are several main ways that can be followed in order to bring closer the education with the 

entrepreneurship in our universities.  

 

1. Going out of the so-called “comfort zone” in schools, doing more than just explain, control the 

knowledge receiving and student counselling. The Universities have the best chances to get information about 

potentialities of all regions of the country, becuase they have students from  all places. It would be wrong to 

consider Start-up suitable and possible only for the new technology businesses. It fits quite well to the 

exploitation of all potential resources any region has and there are real examples of this even in Albania.  

2. Stimulation of “business laboratories” is one of the most used approach in many European Universities 

to encourage the entrepreneurship especially of the young people. They do provide important facilities, 

particularly during the first phase of establishment, as follows: 

 The location where many business ideas can be presented, discussed and tested, from network 

applications up to new methods of mining exploitation. You can find in the universities the best capacities 

of a country, in their most fertile age, with their experience and their dreams. No other place could offer 

such concentration of dreams and ideas.    
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 The Albanian universities are engaged in studies of all fields. The answer and support can be found 

there from the accounting and finance issues, to automation, informatics, profesional training and 

operations management. 

 The specialized persons capable to coordinate parts of projects come from these universities, enabling 

to create samples, protoptypes and patents that can be easily certified and registered. Actually, the 

registered patents are amongst most valuable application forms, considered by banks as a colateral.  There 

are also companies interested to purchase or finance them. 

 Universities are reputable institutions that can serve as credible partners during the financing phase of 

a start-up project in relation with banks and with “angel investitors”, because financing above all means 

confidence and according to surveys, the universities in Albania are more credible than the political and 

judicial system. 

 Universities can, better than anyone else, offer new products and recent management  methods to new 

companies, becoming strategic partners in their development. Restructuring and retrenchment of any 

activity in difficulty is less painful whein it’s well planned and organized. Nowadays almost all 

technological parcs are built close or inside any university and the university education is generally 

accepted as the best mean to transform a local activity in a global one.  

These and more other elements become the business labs necessary and undivided parts of universities in their 

attempts to evolve the education. 

3. Another approach to be encouraged in the “university education” is the focusing on applicative research. 

Albania has numerically limited potentials, which can reduce the theoretical contributions to problem solving, 

but it can provide aplicative solutions to encountered problems. Both public institutions and universities can 

closer cooperate for the adaptation of theoretical solutions to country conditions, that up to know have been done 

by foreign entities. Universities themselves should offer such type of applicative solutions to the policy-makers, 

because they recognize the problems and can find more economic alternatives than imported foreign solutions. 

 

Lastly, the highly discussed concept of effectiveness of  “university education” should be envisaged inside the university 

market framework, where the public and private ones are functioning separately, and based on different evaluation 

systems. Consequently, it is difficult to correctly measure the social expenses when considering the effectiveness of 

“university investment”. This makes difficult the calculations for the value of “intellectual capacity” stock of Albanians, 

that is accepted by all as an important trigger to the development of a society.   

 

5. “University market” and the evaluation of “human capital” stock in Albania 

 

The whole process of university education affects directly the sustainable economic development of a country. One of 

most recent indicators that determine the potentialities of a country development is the value of its human capital stock. 

There are reccommendations to include it as an important indicator of national statistics of the countries due to the fact 

that it estimates a trend of potential development during time. 

The concept of human capital is quite old in the theory of economic thought, but it is only recently, in last 20 years, that 

its numeric evaluation is entered. It received further importance after year 2000, when it was classified as an indicator of 

economic development, as well as of the social welfare. Amongst the variety of this concept definition, we‘ll mention 

here the definition done by OECD in the report of yeart 2001, pg. 18, as follows:   

“The knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals that facilitate 

the creation of personal, social and economic well-being.” 

 

At a first glance, the human capital looks like a product of individual and genetic features, anyway all analysis demonstrate 

that it’s not only a genetic element, but a social product as well, similarly to all forms of capital than can be acumulated 

and increased  through education in general, and university one in particular. This feature connects the human capital 

concept  with the university education we are considering in this paper. Many economists nowadays give an important 

role to this concept when analyzing the factors and the opprotunities of the development of a country. At the other side, 

some international organization have established methods and protocols of its measuring.  

In 2006, World Bank was the first to propose two main approaches to estimate the value of the total stock of human capital 

(Liu, G. 2011): 

The cost-based approach measures human capital by looking at the stream of education investments, including 

investments coming from the individual, the family and governments. 

The income-based approach measures human capital by looking at the stream of future earnings that human capital 

investment generates. 

Later on 2008, many countries were interested to calculate the value of their human capital and they accepted a more 

analytic and preferable approach, advocated by Jorgenson and Fraumeni (1989, 1992a, 1992b), (known as J-F method). 

It presents the value of the total stock of human capital embodied in individuals as the total discounted present value of 

the expected future labor incomes that could be generated over the lifetime of the people currently living. (Full labor 

Compensation). 
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Following the above mentioned protocol, the study takes into account the retirement age determined by the law and the 

stages of life cycle of an individual; the whole population, that is the value of human capital stock, was classified as 

below: 

Individuals aged 0 to 4 - “no study-no work” 

Individuals aged 4 to 15 - “study-only” 

Individuals aged 16 to 40 - “study-and-work” 

Individuals aged 40 to 67 - “work-only” 

Individuals aged 67 and above - “retirement-only” 

While the human capital measurement should ideally cover the whole population, the protocol presented here is limited 

to the population of the working age 16 to 67. The lifetime is divided into two periods: inside the labour market and 

outside of/withdrew from the labour market. The first and the second stages are outside of the labour market, their labour 

income is zero, and therefore the estimation of the human capital stock is impossible through the income-based approach. 

Based in this assumption, the direct method of estimating the human capital stock will take into account individuals aged 

16 to 67 (“study-and-work” & “work-only”) and individuals aged 67 and above (“retirement-only”).  

For a more approximate calculation in terms of the estimation methods, the individuals aged 16 to 40 are separated from 

the individuals aged 40 to 67, because of the different life cycle stages “study-and-work” and “work-only”. This ensures 

two different algorithm equations for each separated age group and different outcomes in terms of monetary value. 

The implementation of all algorithm equations is based on backwards recursion.  

 

The estimation protocol of the stock of human capital takes into account not only the labour income, but the income 

derived from non-market activities as well (i.e. household production and leisure time). The estimation in this case is even 

more complicated and it is based on two elements of the report salary / income in non-market activities:  

1) Opportunity cost element (indirect measurement);  

2) Replacement cost element (direct measurement) 

 

Both elements require statistical data related to the leisure time and professional surveys based on the age, level of study, 

sex and other characteristics of the population should provide them. A lot of countries have measured the value of the 

stock of human capital in a given period of time, based on the above protocols, as well as on many complex surveys and 

studies. Their experience agrees that the main important factors of the value of a country human capital are: 

1) The educational level and professional qualifications of the population, in certain moments of life cycle.  

2) The level of health care services and the indicators of the quality of life of a country's population.  

3) The level of economic development and its standard indicators.  

4) Population structure, its average age and the probability of extending the life cycle. 

5) Welfare and employment policies and the facilitating conditions in start-ups and consolidation of new businesses.  

 

5.1. Application to measure the value of human capital stock in Albania  

 

There is no evidence of using the Jorgenson-Fraumeni protocol to measure the value of human capital stock in Albania 

up to now. There are some difficulties in implementation of this protocol, related to the algorithm as well as to the data 

that can be used. In order to determine the increasing trend of human capital value and to approximately measure it, we 

are based on data collected from the National Institute of Statistics.  

 

The main elements considered are: 

1. The level of public education expenditures during years. We should mention that expenses privately 

done by people for education purposes (like foreign language courses, private universities, etc.) are not 

considered.  

2. The level of health service and indicators of quality of life. Sometimes, reforms done in health sector 

intend to include even statistical indicators of such level. 

3. The level of economic development and the standard indicators of evaluation. 

4. Population structure, average age, probability of lifetime prolongation.  

5. Social & employement policies, creation of facilitating conditions for the new business establishment.  

 

A quasi mathematical method is used in this study, due to the difficulties in calculations and the lack of statistical data. 

This method uses a different logical frame from the classic statistics methods. The data come from Albanian voluntary 

insurance pension calculations and they are indexed by these indicators (assumptions): 

-The average age of Albanians in 2011 was 35,25 years  

-The retirement age is at 67   

-The average annual labour income is 437.784 leke, while the working period is 30 years 

-The average annual growth rate of the Albanian economy for the next 30 years will be 1,3%  

-The average inflation rate for the next 30 years will be 2,8%  

-Long-term treasury bond rate for the next 30 years will be 6,3%  

-In 2011, the total number of employed people in Albania was 928 000 persons 

-In 2011, the total number of individuals aged 16 to 65 in Albania was 1.847.000 persons. 
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Using the described methodology and based on the above factors, the value of the stock of human capital in Albania for 

individuals aged 16 to 65 is estimated to be 1.517.100 Albanian Leke or 147.300 USD. This is a personal assessment of 

the study and it might vary according to the corrections or improvements possible to the chosen approach.  

 

Regarding the limitations of the study, we can mention: 

Being unable to provide all the required data for implementing J-F method (equation), an indirect approach toward the 

estimation value of the stock of human capital in Albania is used. This approach relies on the concept that the monetary 

value is determined by the earnings Albanian individuals produce during their life time, but there are used progressive 

calculations and not the regressive ones, as required by J-F method. 

There might be place for potential readjustments in data used, because of an informal economy, informal incomes and 

informal labour market. This study has used official Albanian statistics data; other data are forecasts obtained from 

economic literature.  

Consequently, the calculated value of the stock of human capital in Albania is not an accurate value, but an approximation 

of it. 

 

 

6. Conclusions 

 

We do close this paper with the important statement that the estimation of the value of human capital stock depends on 

the two key parameters: "university education" and the ability to create incomes in a more liberalized market.  

We have emphasized the role of university education in stimulation of new business ventures through recent approaches.   

 

 

This study had the intention to open the discussion and provide some insight on the contribution of human capital, 

according to levels of education, into creation of value in the country’economy. Further studies can follow and support 

with their findings to the orientation of country’ education policy, as well as the employment policy in the future. 
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Abstract. This paper seeks to layout a foundation for the need to extend human resource policies and practices 

understanding in varying national contexts emphasizing the transitional periphery, an unexplored area in 

international business research.  The discussion highlights the need to focus on both variety and commonality 

covering liberal market, coordinated market, and transitional periphery economies (LME, CME, and TPE, 

respectively) in order to provide a more appropriate understanding into this area as well as the need to focus on 

new industry archetypes, like hospitality, which has a more direct effect on emerging economy development at 

their initial stages. 
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The Background 

Much of the literature on international HRM focuses on comparisons of a limited cross section of countries and has 

tended to ignore the services sector, and more specifically the hospitality industry.  From an emerging economy context, 

and more specifically the transitional periphery, the lack of research and insight is even more glaring (Serafini and 

Szamosi, 2015).  The hospitality industry represents a main indicator of future trends in terms of business cycle as it 

follows the development of markets worldwide: as an example, Asia, with special reference to China and India, the Pacific 

and Eastern Europe are forecast to become top tourism destinations by 2020 (Johnson and Vanetti, 2005; WTO, 2001), 

with the hospitality industry growing quickly in those regions.  Yet, our understanding of the transfer of HRP&P within 

this sector is limited in general within this area and even more so within this industry. 

 Although recently more has been written about HRM in the hospitality industry (Davidson et al., 2011), this has 

often occurred by utilizing mainstream HR research frameworks and models (Lucas and Deery, 2004).  Further, owing to 

the vast, complex and multifaceted nature of the hospitality industry, Brotherton (1999) highlights the major challenge 

faced by researchers to determine the confines and scope of their research field.  Guerrier and Deery (1998) note that 

research in the services industry relates to banking, airline and retail sectors than to hotels and the hospitality sector 

specifically.  It may be suggested that hospitality MNEs, in particular, and more specifically in the luxury end of the 

market, may ensure a uniform application of HRM policies and practices regardless of locale through a “geocentric” 

approach according to the Perlmutter model (1969) which may aid in understanding the HR transfer targeted. 

The Foundation 

Key current debates reviewed encompass approaches to managing MNE subsidiaries (Holtbrügge and Mohr, 2011), 

cultural assumptions (Sartorius et al., 2011), institutional theoretical accounts (Brookes et al., 2011) as well as 

convergence and divergence explanations in relation to management systems within a globalized world (Paik et al., 2011).  

MNEs are faced with a key dual challenge involving opposite forces that affect HRM policies and practices 

implementation: on the one hand, centralization and global integration pushing for standardization, while, on the other, 

decentralization and local responsiveness pulling towards localization (Rosenzweig, 2006).  The critical issue is, however, 

to what extent must a MNE adapt its country-of-origin practices to meet its host-country needs while it is demonstrated 

that home-country influences exert strong pressures on management systems, the culture of the organization as well as 

the application of human resource management processes (Lau and Ngo, 1996; Rosenzweig and Nohria, 1994).  In 

particular, Taylor et al. (1996) indicate that MNEs, by drawing on their home-country competitive advantage, tend to 

implement homogeneous HRM systems in overseas subsidiaries which can be especially successful when there is a limited 

cultural and legal distance gap between the parent and host.    

 According to Cyr and Schneider (1996), international joint ventures (IJVs) in transition economies of the former 

Eastern Bloc represent an interesting case in point whereby successful performance is the result of effective co-operation 

between locals and foreign nationals.  As key prerequisites, the researchers indicate that “trust and mutual respect” (p. 
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219) are instrumental for the attainment of an enduring employee commitment, which, in turn enables the organization to 

learn and grow while relying on locally sound communication, training, staffing, appraisal and reward systems.  

Furthermore, in their recent research of Eastern European transition economies, Jindra et al. (2009) highlight that 

beneficial technological diffusion and spillovers towards the development of host-country economies are a direct 

consequence of a MNE subsidiary role and its technological competence.  Lewis (2008) indicates that one of the most 

precious contribution of MNEs to their subsidiaries and society at large are the training and developmental opportunities 

offered to the local workforce while instilling the meanings of productivity and quality in this specific geographic area, 

which represents an ideal laboratory to test HRM implementation due to its recent Communist past.  As Kostova (1999) 

argues, the transfer of organizational practices within a MNE is effective provided that social, organizational, and 

relational dimensions are fulfilled. 

 Ferner and Edwards (1995) indicate that MNEs should also be considered as structures of power whereby 

operational outcomes are the effect of a dynamic interplay among resource possession and exchange, formal authority 

and vested interests.  Within this variant, the transfer of best practices is greatly facilitated by coercive comparisons which 

allow for the exertion of pressures on local management and workforce to align accordingly (Sisson et al., 2003).  

Nonetheless, Martin and Beaumont (1998) contend that MNEs should exert viable pressure on their subsidiaries 

remarking that internal benchmarking should, on the one hand, consider the local context in terms of culture and 

institutions.    

 In contrast with Minbaeva et al. (2003) and Szulanski (1996) indicate that the diffusion of best practice within 

an organization has to be fostered by eliminating “internal stickiness” caused by elements beyond purely motivational 

aspects.  Such research leads to the conclusion that barriers to knowledge transfer are caused, firstly, by the inability of 

the workforce to identify, appreciate and implement new knowledge; then, lack of depth of knowledge; and, last, by 

ineffective communication and poor interpersonal relationships.  As Edwards (1998) contends, if there is prevalence of 

environmental elements favouring synergies and appropriate organizational “maturity” conditions in a global MNE, there 

may be cases of “reverse diffusion” according to which practices are even transferred from the international subsidiaries 

to other subsidiaries and domestic plants of the organization. 

Ferner and Varul (2000) argue that HRM is critically affected by the country of origin model of personnel management, 

which is conditioned by factors within the home national business system.  Their research outcome is the result of an 

analysis of the highly structured German institutional framework determining a considerably reactive and administration-

centred personnel management approach pressing against the strategic adaptation of a wider HRM implementation along 

the lines of the ‘Anglo-Saxon’ model. Parent country (i.e., home country or country-of-origin) effects represent a category 

of elements exerting pressures on the way multinationals operate, their organizational culture and, ultimately, their 

approach to HRM.  Thus, MNEs from different home countries apply HRM in different ways for the very reason that, 

according to Ferner (1997).   

As illustrated by Chang et al. (2007) the pressures exerted onto a MNE in order to be aligned with home country 

institutional environments represent “push forces” and are the result of the degree of MNE embeddedness in its business 

system (Ferner, 1997).  The home country effect can take many forms as demonstrated in numerous studies comparing 

practices in MNEs from different countries.  In particular, nationality of ownership is a critical determinant of MNE 

business code of conduct and management practices following the comparison of US MNEs as opposed to Japanese and 

EU MNEs, for instance.  While the former tend to be centralized and standardized in the management of HR, Japanese 

MNEs are keener to adapt to the local settings (Ferner, 1997).  Also, the fact that MNEs mostly gravitate around their 

home country (Hejazi, 2007) is demonstrated in their concentration of assets, sales generated as well as the marked 

tendency to fill  key positions at the executive level with parent country nationals (Edwards et al., 2007).  The latter, in 

fact, plays a key role in the transfer process of knowledge and management practices as well as the approach to industrial 

relations by head office towards subsidiaries (Edwards et al., 2007). 

 Consequently, transfers become a prerogative of head office nationals (Ondrack, 1985), a persistent ethnocentric 

focus by MNEs that Mayrhofer and Brewster (1996) reinforce through comparative survey evidence.  Indeed, there are 

some organizations which are very successful by adopting only parent country policies as happens, for instance, with US 

oil and gas firms as well Chinese construction MNEs whose operations are almost entirely staffed by expatriates (Corkin 

et al., 2008; McSherry, 2006; Wood, 2004).  While in the former home-country expatriates are vital to ensure the skilful 

execution of highly technologically sophisticated operations, the latter are extremely successful as compared to other 

competitors owing to their low-cost but solidly trained and committed Chinese expatriate labor force.  This organizational 

reality illustrates that ethnocentricity is one of the available avenues towards attaining convergence and internal 

consistency on a global scale (Lau and Ngo, 2001).  Research has highlighted that MNEs are affected by parent country 

pressures towards a dominant global model on several key fronts, namely management system, corporate culture and 

HRM practices (Schuler and Rogovsky, 1998; Taylor et al., 1996; Rosenzweig and Nohria, 1994).   
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 In the final analysis, it is critical to recognize the link parent country effects have with the issue of institutions as 

previously reviewed.  In fact, as firms are located in the centre of a composite interaction web, their effective relationship 

with “producer groups, employees and other firms” (Hall and Thelen, 2009, p. 8) is directly affected by the support of 

institutions from a political economy standpoint.  As a result and in proportion to its strength, also the parent country 

institutional framework influences the approach businesses have to their international operations. 

The implementation of HRM by a MNE is not a straightforward process as it is conditioned by the modus operandi of 

subsidiaries and their dynamic interplay vis-à-vis the organization head office.  In fact, Rosenzweig and Nohria (1994) in 

studying human resource management practices in 249 U.S. affiliates of foreign-based MNEs from Canada, Japan and 

Europe demonstrate that, broadly, affiliate HRM practices are strongly aligned with local practices while, however, 

differing in particular practices.  The extent of “local isomorphism” (p. 241) as the authors put it, is determined by the 

founding method, the reliance on local inputs, the ratio of expatriates within the workforce of the subsidiary, the closeness 

of communication with head office and the need for internal organizational consistency.  According to DiMaggio and 

Powell (1983, p. 150) there are three main forms of isomorphic outcomes, each determined by particular processes: firstly, 

“coercive isomorphism” relates to the pressures onto an organization as occurs through the imposition of law, for instance; 

secondly, “mimetic isomorphism” indicates efforts of an organization to copy successful practices adopted by other 

organizations; and, last, “normative isomorphism” describes the adjustment of an organization to what is regarded as 

appropriate in a particular environment (Kostova and Roth, 2002; Haveman, 1993). 

 According to Jackson and Schuler (1995), local environment and culture have a key role in the application of 

HRM systems, policies and practices.  On this same line, a study by Beechler and Yang (1994) on Japanese subsidiaries 

operating in the USA shows that local circumstances decisively influence a MNE’s ability to transfer parent-country 

practices abroad.  As a result of particular local constraints, businesses are mostly unable to accurately replicate home 

countries’ practices in their international subsidiaries and thus opt for a locally isomorphic approach (Rosenzweig and 

Singh, 1991).  Indeed, even between similar national business systems such as the American and the British, the transfer 

of HR practices from the US parent company to the UK subsidiary is impeded by local stakeholders who prevent a MNE 

to fully implement a corporate diversity policy, as shown in a case analysis by Ferner et al. (2005). 

 

HRM in the hospitality industry 

The hospitality industry, which is intertwined with the wider tourism industry, is one of the largest and most dynamic 

industrial sectors worldwide.  In particular, the hospitality industry is identified with all businesses providing, according 

to Brotherton (1999): 

“a contemporaneous human exchange, which is voluntarily entered into, and designed to enhance the mutual 

wellbeing of the parties concerned through the provision of accommodation and food or drink.” (p. 168) 

 The global expansion of tourism and of the hospitality industry within it is accompanied by two specific trends: 

on the one hand, consumers expect more quality and variety in the services and products they purchase while, on the other 

hand, competition among firms is heated up both nationally and internationally.  Consequently, superiority in this 

industrial sector is attained by businesses which are able to surpass competition in terms of service quality, customer 

satisfaction and business performance (Augustyn and Ho, 1998).  Thus, a key pre-requisite is the implementation of sound 

HRM practices owing to the fact that hospitality critically depends on successful human interactions (Davidson et al., 

2011).          

 In order to duly illustrate the industrial sector under consideration, there is the need to identify the different 

business typologies.  In fact, hospitality organizations share a most common services framework whereby accommodation 

is compounded with a number of supporting facilities such as specialty restaurants, shopping arcade, wellness centre, 

which can escalate to a very sophisticated range of services depending on the competition and the market addressed (King, 

1995).  For the purposes of this research, emphasis is given to MNEs operating in the luxury segment of the industry, 

otherwise referred to as “international hotel chains” which offer product-branded services on a standardized global basis 

(Whitla et al., 2007, p. 778). 

 Furthermore, labor markets critically affect the quality of service professionals: to this end, governments do 

contribute to the establishment of MNEs through, among others, the education of local nationals in hospitality vocational 

professions (Baum and Szivas, 2008).  Even in developed countries such as Korea, research has shown that Training 

Managers working in international chain hotels modify training programs in order to make them fit to the local culture 

(Lim and Wentling, 1998).  Equally important, labour shortage is a ubiquitous challenge to be found even in populous 

China, however with its distinct peculiarities related to lack of qualified labour force and the unwillingness for university 

graduates to join the industry (Zhang and Wu, 2004).  On the other hand, surveys by Shay and Baack (2004) demonstrate 
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the high failure rate of expatriated hotel managers as well as discrepancies between the expatriated managers’ self-

perception of performance and subordinate-rated managerial effectiveness. 

 In conclusion, local specificities compel HRM to adjust to the ‘think global, act local’ perspective whereby 

central offices originate wide-scope HRM policies and procedures and then it falls upon the local hotel HR executive to 

decide and act the best way they see fit to the local context which, incidentally, they know better than anybody else in the 

hierarchy of the HRM function (Enz, 2009).  An example of such an approach is offered by Zuehl and Sherwyn (2001) 

who contend that, after analyzing employment termination practices in a sample of countries, MNEs feature common 

employment termination policies presented as general guidelines to be considered, but then empower the local HR 

executive to decide accordingly.  

 By taking into consideration the high labour intensity of the hospitality industry, its considerable turnover rate 

as well as the critical share of unskilled and semi-skilled jobs over total workforce, it can be argued that the hospitality 

industry is generally characterized by a weak internal labour market.  In fact, the particular nature of the business prevents 

the majority of establishments to foster a well-organized work environment with clear standards in terms of job 

description, performance evaluation, pay and promotion.  According to research (Woods, 1999), employment in the 

hospitality industry is especially sought by women thus determining a feminization of the work whereby they would cover 

mainly mothering roles (housekeepers, waiting staff) or glamorous roles (front desk positions, sales and marketing 

associates).  Nonetheless, developing countries may not feature a pronounced workforce feminization in their hospitality 

industry due to cultural reasons and women’s position within the society according to which it is custom to have them 

work behind the scenes or in a back-of-the-house position (Burrell et al., 1997).  Consequently, it can be argued that the 

status of employment in the hospitality industry in a country or region is affected by the general economic, social and 

cultural settings, the degree of economic diversity as well as the level of dependence on the tourism activity (Matias et 

al., 2009). In the final analysis, this study addresses literature gaps at multiple levels.  Initially, it investigates the 

hospitality industry that, even if it represents an important economic sector through its FDI impact, is neglected by 

mainstream literature.  Then, it involves a particularly labour-intensive industrial sector that presents much interest from 

the standpoint of HRM analysis.  Last, and most importantly, this comparative in-depth case study further sheds light on 

the application of HRM in post-Soviet economies which still remains largely unexplored by scholars.   

 

Areas for Exploration 

Today there exists a unique research opportunity to understand the influence exerted MNEs centred towards the periphery 

in an industry where MNEs are more spatially bound.  Hospitality industry peculiarities cannot, unlike manufacturing and 

some services such as call centres, move to the locations of lowest possible cost in a race-to-the-bottom strategic choice 

(Contractor et al., 2010; Wright et al., 2005).  Rather, they have to base their decisions primarily on consumer demand, 

resulting in hotel chains being present in some extremely high wage and heavily regulated contexts (Contrepois and 

Jefferys, 2010; Knox, 2010; McDowell et al., 2007).  They cannot simply exit markets to avoid regulation as a blanket 

policy since they need to be where customers are (albeit that they may choose to leave a specific market if the costs of 

labour, for example, are so great as to make for uncompetitiveness), but rather optimize their strategy according to the 

particular context and competition settings (Timo and Davidson, 2005).  

 The choice of a “collective case study” (Stake, 2000, p. 437) enables to identify similarities and dissimilarities 

across responses.  The fact that research participants belong to the same MNE adds to the comparability of results among 

hotel subsidiaries in transitional periphery and advanced economies (Cooke, et al., 2011).  Following Welch et al. (2011), 

case study methodology is instrumental to international business “given that as a field its raison d’être is to explain 

phenomena in diverse national, cultural and institutional contexts” (p. 756). 

Possible research objectives may include to:  

1. identify, within the context of the luxury hospitality industry, the degree of autonomy overseas subsidiary HR 

executives have in setting their HR policies versus head office guidelines; 

2. compare and contrast the HR practices encountered across overseas subsidiaries of the case study firm; 

3. explore the wider theoretical implications of any homogeneity or diversity within the parameters of business systems 

theory, and the lessons for applied HR policy and practice. 

The potential contributions to knowledge in this area could include: 

 highlighting differences and similarities in the practice of people management in multinational hotel chains in different 

national contexts; 
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 offering a deeper understanding of the interdependence between MNE head office and HR executives and the level of 

delegation to the latter within a leading luxury hospitality MNE operating in a quintessential people business; 

 illustrating common features which may constitute best practices; 

 shedding further light on the constraints on innovation in HRM practice in different national settings, and exploring 

ways in which these constraints may be overcome; 

 contributing, at a theoretical level, to the emerging body of literature that applies comparative capitalism to the study 

of MNEs; 

 describing the relative strength of country of origin versus country of domicile pressures in a service sector industry; 

and, 

 providing further insights on the nature of institutional effects in emerging versus developed market settings. 

Possible areas of exploration within the context of HRM and P&P include: 

 autonomy in relation with HRM decisions 

 communication and information flows  

 employer-employee interdependence  

 delegation to employees  

 host-country specific factors determining the application of human resource management practices in multinational 

hotel chain subsidiaries: 

- selection practices 

- compensation practices 

- performance appraisal practices 

 about expatriates 

 workplace information and demographics 
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Abstract 

The need for a deeper and more genuine Economic and Monetary Union (EMU) in the EU has been under discussion for 

some time now in a series of official reports culminating in the Five Presidents’ Report of June 2015, and also by many 

semi-official Franco-German proposals. This paper will discuss the latest developments and trends in the effort towards 

a restructuring of the EMU by comparing the philosophy of the aforementioned Five Presidents’ Report and Franco-

German proposals for a deeper integration of EMU with that of the initial Delors Report of 1989, which paved the way to 

the Maastricht Treaty and the formation of a common monetary zone. 

The hypothesis of the paper is that the EMU is far from being an optimal currency zone, and because of that it tends to 

produce and magnify crises that fold back into one another in a spiraling form: debt, banking, disinvestment, political, 

and social crises. The baseline of the latest developments and trends in the EMU will be assessed against the constitutive 

elements of federal Economic Unions containing three prongs (a Fiscal Union, a Banking/Capital Markets Union, and a 

Social Union) and functioning as stabilizers and shock absorbers. 

1. Introduction – The Five Presidents’ Report 

In order to strengthen eurozone governance, the Presidents of the European Commission, the Council, the Eurogroup, the 

European Parliament and the European Central Bank were invited to combine their efforts to prepare the “next steps for 

a better economic governance in the euro area”. The so-called “Five Presidents’ Report”, presented in June 2015, 

concluded that “for the euro area to gradually evolve towards a genuine Economic and Monetary Union (EMU), it will 

need to shift from a system of rules and guidelines for national economic policy-making to a system of further sovereignty 

sharing within common institutions, most of which already exist and can progressively fulfil this task”. 

The report foresees three stages in deepening integration: 

 Stage 1 (1 July 2015 - 30 June 2017): A “deepening-by-doing” stage, where small steps are taken towards fiscal 

convergence, using “existing instruments” and treaties. 

 Stage 2 (30 June 2017 - 2025): A “more binding” completion stage, with “a set of commonly agreed benchmarks 

for convergence that could be given a legal nature, as well as a euro area treasury”. 

 Stage 3 (By 2025 at the latest): A final stage, where the vision would be complete. 

As part of this process, the Five Presidents’ Report urged the EU member states, among others, to conclude the Banking 

Union, notably by setting up a European Deposit Insurance Scheme (EDIS) as a re-insurance system at the European level 

for the twenty-eight national deposit guarantee schemes. It also called the member states to complete the Fiscal Union by 

sharing the impact of shocks through risk-sharing within the EMU, both in the short and in the medium term: in the short 

term, through integrated financial and capital markets (private risk-sharing) combined with the necessary backstops, i.e. 

a last-resort financial safety net, to the Banking Union; and in the medium term, as economic structures gradually converge 

towards the best standards in Europe, through public risk-sharing in the form of a mechanism of fiscal stabilization for 

the eurozone as a whole, in other words, through Eurobonds. The Report considers that responsible national fiscal policies 

are the EMU’s cornerstone: according to the official narrative, every member state must stick to the rules of the new 

eurozone governance framework specifying and complementing the rules of the 1997 Stability and Growth Pact that were 

brought about in recent years by the so-called “Six-Pack” and “Two-Pack” regulations as well as by the Treaty on 

Stability, Coordination and Governance (commonly known as the “Fiscal Compact”), otherwise the credibility of the 

framework would be at risk. Compliance with this new eurozone governance framework is the absolute prerequisite for 
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the creation in the medium term of a fiscal stabilization mechanism in the eurozone, which should nevertheless not lead 

to a system of permanent transfers (“Transfer Union”), i.e. a mechanism of redistribution and equalization of incomes 

between member states. 

As the Report notes, “In practice, [these proposals] would require EU member states to accept increasingly joint decision-

making on elements of their respective national budgets and economic policies”. That is why they should go hand in hand 

with a Political Union, i.e. greater democratic accountability, political legitimacy and institutional strengthening of the 

eurozone. This could be achieved by giving more powers of parliamentary oversight to the European Parliament, by 

involving more closely national parliaments before the annual submission of National Reform and Stability Programmes, 

and by systematizing interactions between the European Commission and national parliaments on the Country-Specific 

Recommendations and on national budgets. It could also be achieved by increasing the level of cooperation between the 

European Parliament and national parliaments and by integrating into the framework of EU law (the so-called “community 

acquis”) all the intergovernmental agreements of these last years (such as the Fiscal Compact, the European Stability 

Mechanism (ESM) Treaty, and the Euro Plus Pact). Finally, at stage 2 (July 2017-2025), a eurozone treasury accountable 

at the European level should be set up to make sure that the eurozone evolves towards a genuine EMU with the power of 

collective decision-making in favor of fiscal stability. 

Thus, the question in the title of this paper (Will the newest developments in the Eurozone transform it into an optimal 

currency zone?) does seem to receive a positive answer. But is that really so? I would like to run briefly through the 

European Parliament’s opinion on what I have called the “official narrative” of the Five Presidents’ Report, after which I 

will further develop two points. One of them has been pointed out by the European Parliament, albeit too briefly, and the 

other seems to have been lost by all the EU institutions in the process of European integration concerning the gradual 

build-up of a deep and genuine EMU. I chose to develop these two points because of lack of time, and also because my 

research is a work in progress, just as the eurozone currently is. 

 

2. The European Parliament’s draft report on budgetary capacity for the Eurozone 

Just a few days ago, on the 4th of May 2016, two co-rapporteurs, the German center-right Reiner Böge and the French 

socialist Pervenche Berès submitted their non-legislative draft report to the Committee on Budgets and the Committee on 

Economic and Monetary Affairs of the European Parliament. The two politicians, representing the two bigger political 

groups in the European Parliament, are trying to push ahead with plans for a eurozone budget, even though they start from 

different positions. For the left, a European unemployment insurance system would help address structural differences 

and absorb economic shocks, as would a common minimum wage. The idea is not shared by the right, that would prefer 

to introduce a more limited set of budgetary tools and to gain the support of national parliaments so they do not feel 

disenfranchised. Yet, both agree that the objective of the eurozone budget is to establish budgetary tools to relaunch 

investment and growth and to counter both asymmetric and symmetric shocks to the single currency zone. They also agree 

to act without recourse to the IMF in the future, since it is a matter of principle and of sovereignty in Europe. 

So, let us see what is the position that could build up enough political consensus in the European Parliament so as to 

unlock progress towards a genuine EMU, after almost a year of political deadlock since the publication of the Five 

Presidents’ Report. The Böge-Berès draft report definitely endorses the official narrative and goes much further, in its 

recommendations, down the way of a gradual but implicit federalization. It thinks that, contrary to what happens in all 

other federations, the lack of an autonomous EU budget, not dependent on contributions from member states, is a main 

reason for the persistence of the crisis in Europe. As the Five Presidents’ Report before it, it considers that a common 

monetary policy without a common fiscal policy cannot address asymmetric shocks to the euro area since it lacks a proper 

fiscal backstop, i.e. a European guarantee of last resort that possible financial crises will not evolve into sovereign debt 

crises because of a dramatic increase in the cost of national governments’ borrowing. According to the co-rapporteurs, “a 

shock absorption capacity at euro area level is needed to complement automatic stabilizers at national level, whose 

functioning is limited, as was shown during the crisis”. Such a fiscal capacity must be created on top of existing EU 

funding instruments, within its legal framework, and requires sufficient resources for effective stabilization. 

But the draft report goes even further than the Five Presidents’ Report, in many aspects. Firstly, it calls for the ESM to be 

further developed and turned into a European Monetary Fund (EMF) with adequate lending and borrowing capacities and 

a clearly defined mandate, including its contribution to a euro area fiscal capacity, which should be managed by the 

Commission and held democratically accountable by the European Parliament. Secondly, it is of the opinion that once it 
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is included in European law, the fiscal capacity for the euro area should be integrated into the EU budget, but over and 

above the ceilings of the Multiannual Financial Framework, which would present some very difficult legal problems. 

Thirdly, it is in favor of the adoption of a “convergence code” to financially support and incentivize the implementation 

of agreed structural reforms in the member states, while keeping the responsibility for implementation at the national 

level. And finally, it also considers that the fiscal capacity to be created has to be of significant size in order to be able to 

address euro-area-wide symmetric shocks due either to lack of internal demand because of a disinvestment crisis, or to 

lack of supply because of a competitiveness gap, and to finance its functions, including by the issuance of equities via a 

rise in guarantees. The ultimate conclusion is presented in paragraph 41: “[The European Parliament] considers that in 

order to provide for a genuine EMU, a euro area treasury should be created for collective decision-making, supervision 

and management of the budgetary capacity for the euro area; calls for the inclusion of this treasury within the European 

Commission with full macroeconomic, fiscal and financial competences; calls for a vice-president of the European 

Commission to head the treasury and simultaneously to act as president of the Eurogroup; urges full accountability of this 

treasury to the European Parliament”. 

All in all, the European Parliament’s text is very ambitious, and it will be excellent news if it is adopted and unlocks the 

potential for change in the eurozone. But still, it follows the path of the official narrative, according to which important 

results have been achieved since the crisis broke in terms of risk reduction and better coordination, due to the many 

measures taken by the EU institutions to address the shortcomings revealed by the crisis by strengthening coordination of 

national fiscal policies, in particular via the adoption of the Six-Pack, the Two-Pack, and the European Stability 

Mechanism (ESM). Otherwise said, it does not think out of the box of the Stability and Growth Pact and the Fiscal 

Compact framework, even though this has been an important reason for the aggravation of the crisis. Furthermore, Böge 

and Berès think that conditionality, meaning that financial support should be provided on the basis of clear criteria, is 

indispensable so as to prevent permanent transfers and moral hazard that would ensue if incentives for sound fiscal 

policymaking and for addressing structural shortcomings at national level were weakened. Thus, for them, the EMF should 

provide the financial resources for either a “Rainy Day Fund” adjusted to cyclical downturns, or a European 

Unemployment Benefit Scheme, but has to “avoid long-term redistribution effects by ensuring Member States’ 

contributions are balanced over the cycle”. This insistence on a moral hazard impediment to a “Transfer Union” effectively 

closes the door to federalization, even in the very long term. 

 

3. The pernicious role of intergovernmentalism in the Eurozone crisis 

Still, the draft report points out correctly that “the Community method was abandoned in favour of intergovernmental 

agreements in order to allow for rapid responses in the crisis, [and] this has made the European Council the leading actor 

in the crisis, while the European Parliament and its national counterparts have been sidelined”. Thus, it “stresses that the 

Community method should prevail in the development of economic governance for the euro area, and it urges that no 

reinforcement of intergovernmental structures should take place in parallel with existing structures”. This first point is 

crucial, and I would now like to develop it more than this passing reference. 

Since the beginning of the systemic crisis in the Eurozone in 2009, the intergovernmental factor in EU governance has 

gained power to the detriment of the Community spirit. Instead of comprehensive plans prepared and piloted by the 

European Commission, under the democratic monitoring and control of the European Parliament and with the aid of the 

European Central Bank, it seems that EU leaders now let national bargaining lines and strategies take hold at the heart of 

the European integration process. Yet, national rivalries not only produce lesser democratic legitimacy and alienate 

European citizens – especially those from the smaller and weaker member states – from the European project; they also 

bring about a lowered efficiency of decision-making. Intergovernmentalism by definition strives to reconcile a myriad of 

particular national needs and exigencies, instead of producing regulation that promotes the European collective interest 

over and above the particularistic, self-centered national interests (or those that national governments conceive as such). 

The governance model applied in the EU is complex, multilevel, and polycentric. It basically is a model of coordination 

between different types of actors through vertical and horizontal networks that involve both member states and civil 

society in a complex web of decision-making and policy implementation at the European, national, regional and local 

levels. Yet, that model, that is clearly differentiated from the classical government models in nation-states, which are 

based on a unified political system and a hierarchically organized administrative mechanism, has been producing erratic 
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practices in the management of the Eurozone crisis, breeding thus indeterminacy and insecurity and worsening the 

regulatory quality of decisions. 

This trend is clearly borne by the appearance of neo-mercantilism, namely an economic protectionism at the expense of 

trading partners for the sake of boosting domestic industry. For instance, regarding the new European rules on the 

maximum permissible amount of carbon dioxide emissions from passenger cars, the German car industry dictated a delay 

in the validity period of the new European legislation prepared by the European Commission because of the difficult 

position it is in, since it still focuses largely on the production of heavy and energy-intensive cars, and the new rules will 

provide a competitive advantage to the French and Italian automakers because they produce cars with lower carbon 

dioxide emissions. Thus, the German government acted essentially as a sales representative of a powerful industrial lobby 

in its fight to take and retain a market share. 

A single currency area that is not based on comprehensive political decision-making institutions and direct transfers to 

absorb asymmetric shocks in one member state of the monetary union is definitely not “optimal” (Mundell, 1961). Where 

a member state of a monetary union is suffering a severe liquidity crisis due to lack of confidence of depositors and 

investors in its prospects, a genuine Economic and Monetary Union must restore conditions of normality and systemic 

safety. For instance, a pan-European deposit guarantee mechanism should be activated, up to a mutually agreed amount, 

for those banks considered as solvent according to commonly accepted rules, and a safe transfer of the remaining balance 

of the “bad banks” that will undergo liquidation should be operated in order not to affect the very basis of the capitalist 

system itself, which is none other than bank credit. By contrast, the Eurozone – apparently because there was no such 

unifying political will at the highest level – has been able only to establish some coordination between national deposit 

guarantee funds, leaving depositors vulnerable in countries-“weak links”. 

As for the actual management of a crisis, what is happening today in Europe is an example to be avoided. Instead of a 

purely Community institution making quick and effective decisions solely driven by European collective interest, as is 

the case in the USA, we see the Eurogroup, i.e. a purely intergovernmental body dominated by raw and coercive power 

correlations, as the dominant entity. In this opaque forum, every finance minister may invoke some national interest, 

promoting even extra-institutional, illegal or immoral proposals of the type “temporary exit of a country from the 

Eurozone”. Essentially, the intergovernmental setting of the Eurogroup tries to shield every minister from the political 

costs that he could be called to pay to a purely national audience for a decision of solidarity with another member state, 

the inhabitants of which are considered as “wasteful and lazy” by the populist press and the extreme right or nationalist 

political parties. The frame of reference is toxic and it exacerbates the legitimacy crisis of the EU. It is totally respectful 

for every national politician to have national perceptions. But within a European context, it is not possible to take decisions 

in the same manner and with the same references that would exist if the country were moving exclusively within a national 

context, because this is the driving force of corrosive nationalism, which in turn deterministically inflates anti-European 

populism and the extreme right, which then feeds back into the crisis until it reaches an implosion point. This way of 

thinking, which is a direct result of the prevalence of deleterious intergovernmentalism in the management of the Union 

during the crisis years, instead of the Community-federal spirit, is what has brought the EU into a poor condition. At 

present, it is difficult to see how this trend towards the rise of nationalism and well-hidden economic neo-mercantilism 

would falter. 

 

4. The constitutionalization of the common economic policy as a source of the EU democratic 

deficit and a main cause of the rise of Anti-Europeanism 

What seems to have been totally lost in both the Five Presidents’ Report and the European Parliament draft report on 

budgetary capacity for the Eurozone is the problem of the constitutionalization of the common economic policy by the 

Stability and Growth Pact, which tends to produce and magnify crises that fold back into one another in a spiraling form: 

debt, banking, disinvestment, political, and social crises. I will now develop this second and last point, which might be 

called the paradox of the democratic deficit wrought by the permanent establishment of macroeconomic presuppositions 

that necessarily predetermine common economic policies because they are enshrined in the Treaties, the so-called “EU 

primary law”. 

It is a commonplace to note that the European Union suffers from a “democratic deficit”. Indeed, unlike a federation like 

the United States, European citizens do not have the institutional capacity to elect a European government. This mainly 
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means that they cannot choose, using political, ideological, and economic criteria, a President of the EU who is the chief 

of the executive branch and chooses his ministers, drawing up simultaneously the political guidelines of his cabinet, within 

which the ministers must move. 

But this political representation deficit becomes not only stronger, but also qualitatively more serious during the 

interminable economic crisis experienced by Europe in recent years. The EU is – we tend to ignore it – the largest single 

economic zone and internal market in the world. But it is also a geopolitical arrangement that has not really developed 

political tools to pursue an integrated economic policy. A comparison with the USA in the existing crisis management 

mechanisms proves it. In North America, the voters had to choose, both in 2008 and in 2012, between two clearly distinct 

macroeconomic proposals for the exit from the financial crisis, and they made their choice very clearly in favor of the 

Democrats’ and President Obama’s proposal. The same had been done in 1932, when the American people had chosen 

by an overwhelming majority the proposal for a New Deal by Franklin Delano Roosevelt, after the Great Depression of 

1929 and the precipitation of the economy in a big crunch. 

Now suppose the majority of European citizens want to change the course of European economic policy, turning it from 

an extreme monetarist version of ordoliberalismus (a macroeconomic philosophy that insists on continuous budget cuts 

to balance the public deficits and a relatively tight monetary policy for fear of hyperinflation) to a fiscal stimulus as 

countercyclical policy against the generalized stagnation, or recession, and the increasing unemployment. This would not 

be possible because there is no transmission belt between the floating policy choices Europeans make and the 

comprehensive economic philosophy that constantly governs the Union. In other words, European citizens intuitively 

know that whatever they vote in the European elections, both the macroeconomic assumptions on which the operation of 

the euro zone rests and the intergovernmental political management of the crisis – instead of a Community one – will 

continue seamlessly. This diffuse impression has, sadly, proven true: the European Parliament which, as known, is the 

only EU institution that enjoys direct popular legitimacy via elections, neither has the slightest power to amend or put into 

question the generalized austerity recipe, nor can push for a shorter transition period towards a Fiscal and Banking Union. 

The sense of this weakness sadly leads to the identification of current policies, which are rejected by a clear social majority 

in both the South and even in the North of the EU, with the European Union itself. The unfortunate result is the rise of 

euroscepticism, even in countries that have traditionally been considered very pro-European, such as Greece and Italy. 

 

5. Conclusion 

The time has probably come for a radical overhaul of the EU governance model if the Union intends to lay down clear, 

strong, and efficient general rules of macroeconomic stability and competitiveness. The plans for a European Fiscal and 

Banking Union will necessarily limit the freedom of member states to determine in a sovereign manner their own policy 

mix through the discretionary use of their national budgets, something that is at the core of their national sovereignty, and 

will thus need political legitimacy through some kind of European federalisation. Otherwise, it is highly probable that 

they will worsen the democratic deficit of the Union. More generally, the only way out into the clearing is a genuine 

federation with political union, debt mutualisation, banking union, European investments and social solidarity, with the 

hope that it is not already too late to heal the very deep wounds that the multiple crises and the crisis management have 

left behind. 

In Greek mythology, there is an episode where Hercules found himself at a crossroads: he had to choose between the road 

of Virtue and the road of Vice; there was no third way. Virtue called him to take the hardest path that would lead him to 

glory through hardship, while Vice enticed him to take the path of worldly pleasures, the easier path that would 

nonetheless lead him to destruction. Hercules chose the road of Virtue. It is becoming increasingly clear that the European 

Union will have to make this herculean choice. European citizens demand no less. No delays, day-by-day compromises, 

and kicking the can down the road will do anymore. 
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Abstract 

This study investigated the relationships between the political behaviors perceived by individuals in the 

organizations they work and their organizational cynicism, and the moderating role of cognitive flexibility in this 

relationship. In this context, a model was developed and applied to test the validity of the hypothesis suggesting that “the 

cognitive flexibilities of the employee have a significant moderating role in the relationship between perceived political 

behaviors and organizational cynicism, and that the relationship between perceived political behavior and organizational 

cynicism is lower at high levels of cognitive flexibility.” The study tested the hypothesis on a sample of 312 individuals 

from 15 companies operating in the Organized Industrial Zone of Kayseri, a city located in the Central Anatolia region of 

Turkey. The study determined that perceived political behaviors are positively correlated with cynicism (R=0.456, 

p<0.001) and negatively correlated with cognitive flexibility (R=-0.373, p<0.001). The findings of the study confirmed 

that cognitive flexibility has a significant moderating role in the negative correlation between the political behaviors 

perceived by the employee and the organizational cynicism, and that this correlation is even stronger at higher levels of 

the cognitive flexibility. 

Keywords: Perceived political behaviors, organizational cynicism, cognitive flexibility, cynicism, political 

behaviors 

 
 

INTRODUCTION 
 

Organizational life is associated with numerous variables that have a significant impact on the effective and efficient 

performance of individuals. The perceived political behaviors by individuals are among these variables. When employees 

perceive the way they or their friends are treated by their superiors and subordinates as being “political,” this inevitably 

has certain effects on their attitudes and behaviors. This study hypothesizes that one of the factors affected by such political 

behavior is the cynicism levels of the employees. Cynicism, which means the negative attitudes and distrust employees 

have towards their organization, is negatively affected by political behaviors. Theoretically, a negative correlation is 

expected between the perceived organizational politics by the employee and their level of cynicism. However, cognitive 

flexibility is thought to have a moderating role in this relationship. Cognitive flexibility is the ability of individuals to be 

adaptive in different situations, and indicates that the individual may have a high level of tolerance. For this reason, high 

or low levels of cognitive flexibility tend to play a moderating role in certain attitudes and behaviors exhibited by 

individuals within organizations, and also on the relationships between these attitudes and behaviors. This study aimed to 

investigate this moderating role played by cognitive flexibility.  

 

LITERATURE REVIEW 

Cognitive Flexibility 

The moderating variable of this study was cognitive flexibility. There are various definitions of cognitive flexibility. 

Cognitive flexibility is defined as a) the awareness of the individuals regarding the alternative ways and options that are 

available, b) the flexibility of the individuals in adapting to new situations, c) individuals’ sense of self-efficacy in cases 

where they can be flexible (Martin and Anderson, 1998; Martin, Anderson and Thweatt, 1998; Martin and Rubin, 1995). 
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Cognitive flexibility encompasses the willingness of individuals to be flexible, as well as the confidence of individuals in 

the belief that the outcomes of their behaviors will be effective (Martin and Anderson, 1998). Spiro and Jehng (1990) 

defined cognitive flexibility as “the ability to adaptively re-assemble diverse elements of knowledge to fit the particular 

needs of a given understanding or problem-solving situation”. Cognitively flexible individuals believe that the outcomes 

of their behaviors will be successful. From this perspective, it is possible to speak of a relationship between cognitive 

flexibility and self-efficacy expectations. According to Martin, Anderson, and Thweatt (1998), individuals who show 

flexibility in their daily lives are usually flexible not only in certain situations or at a single time, which speaks to the fact 

that cognitive flexibility can be a general condition. Major principles of Cognitive Flexibility Theory (Nickel, 2014): 

1. Instructions should avoid oversimplification 

2. Learning activities must use multiple representations of the content 

3. Emphasis on case-based instruction 

4. Advanced knowledge must be acquired in a real-world context 

5. Emphasis on knowledge construction (not the transmission of information) 

6. Knowledge sources need to be highly interconnected rather than compartmentalized. 

7. Although this theory can be used in lower levels of learning, it generally focuses on advanced knowledge 

acquisition. 

 

In this study, cognitive flexibility is treated as a moderating variable. The aim of this study was to examine how high 

and low levels of cognitive flexibility shape the aforementioned relationships in individuals.  

 

Perceived Political Behaviors  

 

The independent variable of the present study was the political behaviors perceived by the employee. Political 

behaviors can be defined as the ability of an affecting actor or group in an interactional and relational universe to influence 

or manipulate the cognitive universe, attitudes and behaviors of others, in line with their own expectations and best 

interests (Armağan, 2015). According to another definition, politics perceptions are employee’s perceptions regarding the 

self-serving behaviors exhibited by the influential members of the organization regarding manipulation of organizational 

rules and policies to serve certain individuals even at others’ expense [2] and [3] During the past two decades, research 

on organizational politics has focused primarily on testing the perceptions of organizational politics (POP) model, 

originally presented by Ferris et al. (1989). As cited from Mintzberg, political behavior is the entirety of behaviors which 

are unofficial, divisive and not welcome by the formal authority or the organization (İslamoğlu and Börü, 2007). Political 

behaviors grant power to or serve the interests of individuals who exhibit them. Failure to tell the truth, hiding information, 

cooperation with counter powers, internalization of opposition, failure to share the information obtained can be perceived 

as political behaviors. With such behaviors, there might be differences between what is perceived and real. A good-

intentioned behavior that is not considered to be political or self-serving by the individual can be perceived as political by 

his/her counterparts. Although these behaviors will not be political from the standpoint of the person performing them, 

they might be perceived as such by others. The common feature of the definitions for political behavior is that it serves 

the interests of the performers and helps them achieve the expected outcomes faster, but are not welcome by the authority. 

 

Organizational Cynicism  

The dependent variable of the study was the organizational cynicism. Organizational cynicism is a negative attitude 

of the employee towards their organization. Abraham (2000) defines organizational cynicism as the belief that an 

organization lacks integrity, describing that, when coupled with a powerful negative emotional reaction, it can lead to 

derogatory and critical behavior (Abraham, 2000).   From time to time, cynical employees tend to display behaviors such 

as complaining about their organization, making fun of it, and criticizing it. In organizations, cynical behaviors can be 

expressed through nonverbal behaviors as well. Examples of cynical behaviors by employees include meaningful glances 

as well as mocking and condescending laughters among employees (Brandes and Das, 2006). Organizational cynicism is 

the negative attitude which individuals exhibit toward their employer organization, and consists of three dimensions. 

These dimensions are as follows (Dean, Brandes and Dharwadkar, 1998):  

• A belief that the organization lacks integrity  

• Negative tendencies toward the organization  

• Disparaging and critical behaviors toward the organization that further affects these beliefs and tendencies.  

For example, a cynical person is someone who rejects ethical values and ideals, questions or even rejects behavior 

models such as honesty and intimacy, and responds to even the most innocent and good-willed human actions skeptically 
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and sarcastically (Navia, 1996).  There can be various reasons behind the cynical attitudes which individuals develop 

towards their organization. Cynical attitudes among individuals might stem from organizational and environmental 

conditions. The level of cynicism among individuals working in organizations may lead to different forms of attitudes 

and behaviors.  Organizational cynicism can be examined under three dimensions, namely the cognitive, behavioral and 

affective dimensions. However, in the present study, cynicism was evaluated as a single dimension, and average cynicism 

was taken into consideration. This study analyzed organizational cynicism as a dependent variable. The relationship 

between the political behaviors perceived by the employee and their cynicism levels was examined. The expected outcome 

is a negative correlation. This is because the perception of political behaviors exhibited by others may potentially trigger 

negative emotions and thoughts.  

 

The Moderator Effect of Cognitive Flexibility and Hypothesis 

 

There are only a few studies in the organizational behavior literature regarding cognitive flexibility. Cognitive 

flexibility is the ability of individuals to adapt to unexpected situations and develop new and appropriate problem-solving 

strategies when confronting a new situation. Within organizations, political behaviors may put individuals in a difficult 

position. This is because individuals who exhibit political behaviors act to protect their own interests or attempt to obtain 

power for themselves, which may possibly lead to unexpected and undesirable situations for other persons. For example, 

persons may find themselves subject to slander, rumor or hearsay. They may be humiliated in front of their manager; their 

communication with others might be restricted; they may become the subject of disputes; and important information might 

be hidden from them. In such cases, it is important for individuals to be flexible and to adapt themselves to the newly 

arising situations. Being subject to such acts will also affect the organizational cynicism of employees. In the present 

study, we hypothesize a weak relationship between perceived political behaviors and cynicism in the presence of high 

cognitive flexibility. This study has a single hypothesis: Cognitive flexibility has a significant moderating effect on the 

relationship between perceived organizational politics and organizational cynicism, and the correlation between perceived 

organizational politics and organizational cynicism is lower at the higher cognitive flexibility levels. This single 

hypothesis will be tested within the scope of this study.  

 

The Study Model  

The model of the study was as follows:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

METHODOLOGY 

Research Method 

 

The questionnaire was used as data collection method in this study that sought to contribute to the understanding of 

the moderating role of cognitive flexibility in the relationship between perceived political behaviors and organizational 

cynicism. The obtained data were analyzed with statistical methods within the scope of the study model. Exploratory and 

affirmative factor analyses were applied to all variables. Correlation analysis was performed to determine the relationships 

between the variables, while hierarchical regression analysis was carried out to determine the moderating role.  

Perceived 

Organizational 

Politics 

Organizational 
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Cognitive 
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Sample 

 

The study was conducted with blue and white collar personnel working in the Organized Industrial Zone of Kayseri. 

Questionnaires were filled by 312 employees working in 15 companies, selected through convenience sampling method. 

Participants were included into the study on a voluntary basis. Those willing to fill the questionnaire were invited to the 

meeting hall after the lunch, where they completed the questionnaire forms. In companies where there were no places 

available to complete the questionnaires, the employees filled the questionnaires in their offices or working places.  

 

Scales  

 

Cognitive Flexibility Inventory (CFI): CFI was developed by Dennis and Vander Wal (2010) to measure the ability of 

individuals to formulate alternative, appropriate, balanced thoughts in difficult situations. It consists of 20 items and two 

subscales. The Cronbach’s alpha value for the initial and final measurement of the Alternatives subscale was 0.91. For 

the Control subscale, the Cronbach’s alpha value for the initial measurement was 0.86, while the value for the final 

measurement was 0.84. This inventory (scale) was developed to clarify the concept of “cognitive flexibility” - which is 

not clearly defined in the literature - and to measure flexibility based on the clarified concept. It is considered that a higher 

score on the scale denotes a the higher level of cognitive flexibility. In the present study, the alpha value was calculated 

as 0.88.  

Perceived Political Behavior Scale: This scale developed by Hochwarter et al. (2003) is used to measure 

Organizational Political Perceptions. The scale has the following response scores: 1=Never, 2= Seldom, 3= Sometimes, 

4= Most of the time, 5= All the time. An example of a statement used in this scale is: “There are many self-serving 

behaviors in this workplace.” The questions with the highest scores on this scale indicate a high level of perceived 

organizational politics. In this study, the Cronbach’s alpha value of the scale, which indicates its reliability, was calculated 

as 0.91.  

Organizational Cynicism Scale The nine-item Organizational Cynicism Scale, developed by Vance, Brooks and 

Tesluk (1995) and adapted to Turkish by Güzeller and Kalağan (2008), was used in the present study. Responses for each 

question item on this 5-point Likert type scale ranged from “I strongly disagree” to “I strongly agree.” The alpha 

coefficient of the organizational cynicism scale was calculated as 0.78.  

RESULTS 

Findings Concerning Demographical Characteristics  

 

It was observed that 78% of the sample were male, while 22% were female. As the study was performed in the private 

sector, blue collar workers made up 91% of the sample, while white collar workers made up 9% of the sample. The 

average years in the workforce of the sample was 9.8 years.  

 

The Relationships Between the Study Variables 

 

Table 1. Relationships between the study variables 

Study Variables Mean Standard 

Deviation 

1 2 3 

1. Perceived Organizational Politics 3.72 1.05 1.00   

2. Cognitive flexibility 2.33 0.83 -0.373** 1.00  

3. Org. Cynicism 3.36 0.76 0.456** -0.455** 1.00 

** Correlation is significant at a level of 0.01 (2-tailed). 

 

There was a negative correlation between perceived organizational politics and cognitive flexibility. An increase in 

the perception of organizational politics by the employees was associated with a decrease in cognitive flexibility. There 

was a positive correlation between perceived organizational politics and cognitive flexibility. An increase in the 

perception of organizational politics by the employees was associated with an increase in the level of cynicism. There 

was a negative correlation between cognitive flexibility and organizational cynicism. An increase in cognitive flexibility 

was associated with a decrease in the level of cynicism. All of the correlations were statistically significant.  
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Test of Hypothesis 

 

As it is known that this study has a single hypothesis: Cognitive flexibility has a significant moderating effect on the 

relationship between perceived organizational politics and organizational cynicism and the correlation between 

organizational politics and cynicism is lower at the higher cognitive flexibility levels. Moderating variable means the 

variable that affects the significance of the relationship between the dependent variable and independent variable. Three-

stage regression analysis was applied to identify the moderating impact of the moderating variable. Within the scope of 

the study; the independent variable and the dependent variable were included into the study model in the first stage, while 

the independent variable and moderating variable were included in the second stage, and the interaction variable was 

included in the third stage. The beta values, R2 value and F values were determined in all stages (Gürbüz and Bekmezci, 

2012). Then the relationships at low and high levels of the moderating variable are illustrated through pilot drawings. 

Moderated hierarchical regression analysis was employed to examine the moderating effects of cognitive flexibility, the 

relationships of perceived political behaviors, and organizational cynicism in an organization. According to Baron and 

Kenny (1986) and James and Brett (1984), the test for moderation should include a term for the direct effect of the 

predictor (perceived political behaviors and organizational cynicism in the organization), a term for the direct effect of 

the moderator (Cognitive flexibility) and the interaction term of the two. 

The analysis results are shown in the following table:  

 

Table 2. Regression analyses 

Variables                B      Beta            R2      Δ R2              p 

1. Perceived org. politics 0.331 0.456 0.205  0.001 

2. Perceived org. politics 

    Cognitive flexibility 

0.242 

-0.304 

0.333 

-0.331 

0.298 

 

0.095 0.001 

0.001 

3. POP x CF -0.080 -0.356 0.300 0.002 0.001 

Independent variable: Organizational cynicism 

1-R=0.456, F=81.380 

2-R=0.550, F=66.922 

3-R=0.552, F=66.698 

p<0.001 

It is noted that significant changes in the R2 value are not sufficient by themselves for making interpretating and 

determining the moderator effect (Kanten, 2014:173).  For this reason, the process suggested by Cohen et all. (2003) was 

used to conduct more detailed analysis on the direction of the correlation. In this context, the significance of the 

relationships between cognitive flexibility (which acted as the moderating variable) and low and high levels of perceived 

political behavior and organization cynicism were tested by drawing regression curves. The regression curves were drawn 

by entering data to the supporting software programme developed by Paul E. Jose (www.victoria.ac.nz/psyc/staff /paul-

jose/files/helpcentre). 



 86 

 

 

Pilot drawings indicated that the correlation between the political behaviors perceived by the individuals and cynicism 

were stronger at lower levels of cognitive flexibility. The correlation was thus weaker at higher cognitive flexibility levels. 

In the light of these findings, the hypothesis of the study was considered valid.  

CONCLUSION 

This study investigated the relationships between the political perceptions by individuals in the organizations they 

work and their organizational cynicism, and the moderating role of cognitive flexibility in this relationship. To this end, 

a model was formed and the developed hypothesis was tested. The first finding of this study was the positive correlation 

between the political behaviors perceived by the individuals and their organizational cynicism (R=0.456, p<0.001). When 

employees perceive or understand that their managers or colleagues act politically, their negative attitudes towards their 

organizations become stronger.  The second finding of this study was the negative correlation between the perceived 

politics by the individuals and their cognitive cynicism (R=0.456, p<0.001). The perception of organizational politics by 

company employees leads to a decrease in their cognitive flexibility. This finding is both original and significant for the 

literature on cognitive flexibility.  The third finding was the negative correlation between cognitive flexibility and 

organizational cynicism. Given that the concept of cognitive flexibility denotes the individuals’ ability to adapt their 

cognition to changing environmental conditions; the tendency of cynicism to decrease in parallel with an increase in 

cognitive flexibility was considered to be a correct and normal finding. It was observed that increasing cognitive flexibility 

will help reduce the cynical behaviors of individuals towards their organizations. This finding is a valuable contribution 

to the literature.  The last finding of the present study was the significant moderating impact of cognitive flexibility. At 

higher cognitive flexibility levels, the correlation between the perceived organizational politics and cynicism weakens. 

This is because cognitive flexibility prevents the correlation from becoming any stronger, thus acting as a moderator. The 

correlation increases strongly at lower levels of cognitive flexibility. In other words, the correlation becomes stronger 

with lower cognitive flexibility. This is shown in the pilot drawings.  As a variable that is linked with numerous other 

topics and subjects in the organizational behavior literature, Cognitive flexibility may mediate and moderate many forms 

of behavior in individuals. Furthermore, it can also be used as an independent variable. This study serves as an example 

for the functions of cognitive flexibility.  

This study represents the first and only one to use such a model. For this reason, the study has made a contribution to 

both the literature on cognitive flexibility and the literature on cynicism. The use of different scales, as well as the inclusion 

of different cultures and different samples might be considered for future studies. Comparing the findings of these future 

studies with those of the present studies is also likely to yield useful and interesting observations.  
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The new production model through clustering in Greece 

 

Marios Psychalis 

 

Abstract 

 

According to the WEF Greece belongs to the group of “innovation-driven economies”, or at the group of 28 most advanced 

economies. The main difference among the economy groups is that each group’s economy and development is based on 

a different type of production. According to the Competitive Advantage Theory (Porter, 1985), the economy must find its 

competitive advantage and reclaim it. The father of the Competitive Advantage Theory is the same with that of the 

Clustering Business Model (Porter, 1990). Using data from Eurostat we ensure that the Greek economy returned to growth 

in 2014-2015 based exclusively on the tertiary sector. In “the innovation-driven economies” a new growth model is 

applied. It must be made clear that there is a strong correlation among clustering, startups and venture capitals. This model 

is not possible to be implemented should one gear does not work. Of course, clustering is an absolute need for Greece. 

Clustering in Greece has to be implemented in the tertiary sector because the clustering model function depends on high 

knowledge, high technology and extroversion driven by the comparative advantage of each economy. It is necessary for 

the state to invest in R&D for clustering growth, to limit the investment barriers of entrance in the Greek markets and to 

strike out the asymmetry between the “incumbents” and the “potential entrants. 

 

KEYWORDS: Production Model, Greek Economy, Competitive advantage 

JEL CODES: O21, O30 

 

Introduction: The Greek economy Χ-ray 

I do not know if I can analyze the reconstruction of the Greek economy in 1982 words because I have just spent 18, but I 

will try to do so. According to the World Economic Forum, there are three different types of economies at each stage of 

development. Table 1 shows that Greece belongs to the “innovation-driven economies”.  

Table 1: Classification of countries by economy types 

  Countries/Economies at each stage of development – 2016  

  

Stage 1: 

Factor-

driven (35 

economies) 

Transition 

from stage 1 

to stage 2 (16 

economies) 

Stage 2: 

Efficiency-

driven 

economies 

(31 

economies)  

Transition 

from stage 2 

to stage 3 (20 

economies) 

Stage 3: 

Innovation-

driven (38 

economies) 

1 Bangladesh Algeria Albania Argentina Australia 

2 Benin Gabon Bolivia Brazil Belgium 

3 Burundi Honduras Bulgaria Chile Austria 

4 Cameroon Moldova China Costa Rica Estonia 

5 Chad Nigeria Egypt Croatia France 

6 Ethiopia Venezuela Guatemala Latvia Italy 

7 Haiti Vietnam Indonesia Mexico Israel 

8 India 

Saudi 

Arabia Jamaica Poland Greece 

9 Kenya Kazakhstan Jordan Romania Germany 

10 Liberia Iran Guyana Panama Hong Kong 

  .. .. … … … 

Source: World Economic Forum 
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The main difference among the groups is that each group’s economy and development is based on a different type of 

production. Stage 1 economies (factor-driven) are based on the primary sector, stage 2 economies (efficiency-driven) on 

the secondary sector and stage 3 economies, like Greece, on the tertiary sector. Table 2 shows the percentage share of 

each sector to the Greek GDP.  

 Table 2: Greek GDP structure per economic sectors 

Greece Primary sector 

Secondary 

sector Tertiary sector 

1970 18% 30% 52% 

1990 11% 30% 59% 

2015 4.2% 13.4% 82.8% 

                         Source: Bank of Greece 

Charts 1&2 show that the global economy is being transformed into a mainly tertiary economy. 

Charts 1&2: World GDP structure per sector in 1991 and 2010 

Source: WDI and Institute for Competitiveness Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the most important differences among the sectors is that one working hour in the primary sector produces less 

profit than in the secondary and one working hour in the secondary sector produces less profit than in the tertiary. 

According to the Competitive Advantage Theory (Porter, 1985), the economy must find its competitive advantage and 

reclaim it. The father of the Competitive Advantage Theory is the same with that of the Clustering Business Model (Porter, 

1990) and this is not a coincidence.  It is certain that the today’s primary and secondary sector in Greece is not what Porter 

had in his mind when he was writing these books. However, an unemployed lawyer can work as a farmer, but in this way 

the Greek economy will not recover. The most powerful argument about the Greek economy’s having to focus on the 

tertiary sector is presented in Table 3, which shows that the Greek economy returned to growth in 2014-2015 based 

exclusively on the tertiary sector. At the same time the rest two sectors were in recession because the tertiary sector affects 

most the Greek GDP.  

Table 3: Greek GDP change per sector 

Period 

Total rate of GDP 

change  Primary sector 

Secondary 

sector 

Tertiary 

sector 

2014 I  0.2 -1.1 -2.8 0.6 

2014 II  0.2 -1.3 -6.4 1.5 

2014 III 0.9 -0.6 -3.5 1.3 

2014 IV 0.7 0.4 -6.8 1.6 

2015 I  0.6 -0.9 -4.6 1.5 

2015 II 1.5 0 -5.4 2.6 

Source: Eurostat 
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61%
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Argiculture

Industry
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27%

70%
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Industry
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In the innovation-driven economies a new growth model is applied as the sketch below indicates. It must be made clear 

that there is a strong correlation among clustering, startups and venture capital. This model is not possible should at least 

one gear does not work.  

 Image 1: The new Production Model 

 

In Greece the Fast Expanding Markets (FEMs), which attract funds and investments leading to rapid growth, are 

technology clusters and the use of internet (Esposito and Tse, 2014). What Greece needs to boost is foreign investments 

in emerging fields as health care, maritime services, industrial waste94, tourism and technology. The impact of foreign 

investments in industry clusters is huge (Birkinshaw, 2000). But, at what stage is the “New Production Model” in Greece? 

Table 4 shows that the innovation gap between Greece and the EU is a reality (Commission, 2015).  

           Table 4: Comparing Greek and EU-27 innovation rates 2014 

Comparing Greek and EU-27 innovation rates 2014 

  Greece EU-27 

Patents application per billion GDP 0.42 3.9 

Venture capital per GDP 0.004% 0.094% 

Middle and high technology products attitude at trade 

balance -5.69% 1.28% 

Rate of exports of high knowledge services as % of total 

exports  5.38% 45.14% 

Rate of employment at high knowledge services as % of 

total employment 11.30% 13.60% 

            Source: European Commission 

Chapter 1: The Need of Clustering in Greece 

 

1.1 General Facts about clustering in Greece 

Of course, clustering is an absolute need for Greece. Agricultural associations, which are a type of clustering, expanded 

in past decades, though not becoming a success story. In Greece the average rural property is 75% lower than in the EU. 

This means that the implementation of clustering in the primary sector will improve the scale economy advantages and 

reduce the fixed costs (Holms & Jain, 2012). An interesting case is the packaging and promotion of the Greek olive oil. 

More specifically, 60% of the Greek olive oil is exported unpacked or unbottled, which means that foreign firms capitalize 

on the lack of packaging and standardization of the Greek olive oil, whose quality is the highest all over the world. 

                                                             
94 There is a related project organized by the “Sustainable Innovations and Treatment in Industrial Waste Water 

Clusters” (STInno), in which Greece participates. Available here 

The New Production Model  

startups

venture 
capital

clusterin
g

http://www.iamawaste.org/assets/flyer_stinno.pdf
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Therefore, Greek producers have to implement the integrated Management System for Agricultural Production, which is 

in compliance with AGRO 2.1 & AGRO 2.2 standards, through clustering. The promotion, packaging and standardization 

of the quality Greek products would bring more money to the Greek economy than selling the same products unpacked. 

However, these commercial trends tend to apply to the tertiary sector.  

Clustering in Greece has to be implemented in the tertiary sector because the clustering model function depends on high 

knowledge, high technology and extroversion driven by the comparative advantage of each economy95. An excellent 

paradigm is the port of Piraeus, which comprises businesses about tourism, logistics and transportation. Along the same 

rails and at the same port many cargo and tourist ships and carriages pass creating great synergies. The Greek Cruise 

Cluster Portal96 has increased rapidly its turnover. According to capital.gr, the port of Piraeus has a share of 2.5% to the 

Greek GDP. Maritime clusters exist and are of significant economic importance to the Greek economy (Lagoudis and 

Theotokas, 2007). The power of shipping, ports and offshore companies influence the clusters’ prosperity and growth 

(The Danish ship-owner Association, 2010).  

Nevertheless, investing is a zero sum game. If you decide to invest here, you will not invest the same amount there. In 

2010 the Greek state and the European Union decided to finance clustering in five sectors, which are presented in Table 

5. 

 Table 5: Greek Government & EU Clustering Priorities 

Greek Government & EU Clustering Priorities 

Priority Sector 

Material and chemicals Tertiary 

Agro-biotechnology and 

alimentation Secondary & Tertiary 

Computing, 

communication and 

knowledge intensification 

services Tertiary 

Biometrical and health 

care sector Tertiary 

Environment and energy  Secondary & Tertiary 

                                          Source: www.clusterpolisees3.eu 

1.2 Cluster success stories in Greece 

Bionian cluster97, is the first cluster in the health care sector in South Europe, which has been financed by the EU and the 

Greek government, and has already been associated with more than 30 companies. Moreover, the success of the Hellenic 

Bio Cluster98 is the proof that clustering in the health care sector in Greece has a great potential. We must underline that 

there is also a strong potential in the pharmaceutical and biotechnology clustering.  

Furthermore, Coralia, which was founded in 2003 and has been financed by the EU and the Greek state, is one of the 

most successful institutions about clustering in Greece. Coralia created three technological clusters exclusively in the 

tertiary sector as Table 6 shows.  

                                                    Table 6: Coralia Institute Clusters 

Coralia Institute Clusters 

Cluster theme Sector 

                                                             
95 According to Konsolas (LSE, 1999), the competitive advantage industrial clusters are the cement, rolled aluminum 

products, tourism and dairy products. 
96 www.greekcruise.gr 
97 www.bionian.com 
98 http://hbio.gr/index.shtml 

http://www.greekcruise.gr/
http://www.bionian.com/
http://hbio.gr/index.shtml
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Systems and 

Applications 

Nano/Microelectronics Tertiary 

Recreational and 

Creative Technologies 

& Applications Tertiary 

Space Technologies and 

Applications 
Tertiary 

                                                    Source: Coralia 

The most well-known cluster is the mi-Cluster99, which is a collaboration among the Greek Semiconductor Industry 

Association100 and more than thirty industrial enterprises about nano/microelectronics and embedded systems.  

 

 

 

 

Another success story in the same field is the Hellenic Mobile Cluster101, consisting of more than 30 members. All the 

above confirm that the field of clustering in electronics, high technology and internet in Greece can be developed rapidly 

(IDC102, 2015).  

Chapter 2: The Industry and the New Technologies  

2.1 Competitive advantage of Greece 

The Porter’s five forces model about industrial organization describes an absolute path for civil development. 

Image 2: Porter’s five forces model 

                                                             
99 www.mi-cluster.gr 
100 www.hsia.gr  
101 www.sekee.gr 
102 http://www.idc.com/ 

 

 

mi-Cluster facts 
 Employment: 1000 employees 
 Turnover (2013): € 350 million 
 Exports: € 150 million in 25 counties 
   

http://www.mi-cluster.gr/
http://www.hsia.gr/
http://www.sekee.gr/
http://www.idc.com/
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There are many different types of industries as we can see in the table below. 

Table 7: Types of Industries 

  Types of Industries 

1 Airlines Industry 

2 Oil Services Industry 

3 Precious metals Industry 

4 Automobiles Industry 

5 Retailing  Industry 

6 Banking Industry 

7 Biotechnology Industry 

8 Micro-chips Industry 

9 Insurance Industry 

10 Telecommunications Industry 

11 Internet Industry 

12 Utilities Industry 

 

However, which industries should we invest in? Table 7 shows the industrial sectors that contribute most to the exports. 

The sectors marked in green color have the highest influence on the exports. As you can see the contribution of the 

industrial and agricultural products is almost equaled only by travelling services. 

 

 

 

 

 

 

 

industry

rivalry

Supplier 
Power

Threat of 
New Entry

Threat of 
Substitution

Competitive 
Rivalry

Buyer 
Power
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Table 8: Industry exports in Greece in 2014 

Industry exports in Greece in 2014  

Services exports 2014 

Million 

euros    Goods exports 2014 

Million 

euros 

Total income 31,034.9   Total goods exports 26,900.00 

Traveling 13,393.1   Raw material 1,031.00 

Sea transport 11,448.7   Oil services  10,363.00 

Other transport 1,734.4   Industrial products 10,342.00 

Communication 384.3   Agricultural goods 4,590.00 

Construction 845.3   Triangular transactions 35.3 

Insurance 449.8   Processed goods 27.7 

Financial 135.4   Repair goods 106.9 

Information 

Technology 512.2   
Supplies stores 

1,947.6 

Royalties 80.1   Ships 626.0 

Other services 1,662.8       

Cultural services 206.1       

Public services 182.8     

                          Source: Bank of Greece and Elstat 

Additionally, we should examine which industries have the highest rate of return. One simple way to figure this out is to 

examine the yield of profit or loss in the shares of each industry listed on the Athens Stock Exchange, according to Table 

9.  

                               Table 9: Yield of share profit 

Types of Industries Share change 

12/14 - 12/15 

Airlines Industry -1.10% 

Oil services Industry 28% 

Precious metals Industry -18% 

Retailing  Industry -17% 

Banking Industry -95% 

Biotechnology Industry 3% 

Microchips Industry 9.31% 

Insurance Industry -15% 

Telecommunications Industry 1.54% 

Internet Industry -16.67 

Renewable energies Industry 25% 

Source: Naftemporiki 



 95 

According to ELSTAT, the industry production in December 2015 increased by 5.2%. The industries with the biggest rise 

were energy (11.3%) and mining (9.6%).  

The term “new technologies” include many things and definitely one of them is startups.  

 

Chapter 3: The necessary reforms of the Greek state 

3.1 Deficient regulation 

 

According to figures drawn from the yearly annual reports of WEF, Chart 3 shows the problems in doing business in 

Greece.  

Chart 3: Problems in doing business 

 Source: World Economic Forum 

The state ought to reduce the tax rates and build a stable tax system. Between 2009 and 2015 the Greek governments 

voted 13 “pure” tax laws and 44 “non-pure” tax laws, which means 647 different articles and 7,800 pages of tax regulation 

(Agryrou, 2015). What Greece needs is a stable, flexible and simple tax system. It is impossible for anyone to invest in 

Greece when the profit tax in Bulgaria is 10%, in Cyprus 12.5%, while in Greece 33% (Deloitte, 2015). Real access to 

funding for Greek companies is impossible not only if Greece does not recapitalize its banks, but also if the Greek banks 

does not have access to international lending system (OECD, 2015). The lift of capital controls and the Greek bank’s 

weaning off ELA funding are direct objectives. Furthermore, the state must take measures to reduce the bureaucracy and 

the corruption.  

According to the maritime cluster community, there is a weak support by the state in creating a national body that could 

organize the country’s maritime cluster and, of course, there is a lack of funding. (Commission, 2014).  

Furthermore, the Greek state needs to take steps towards adoption of the European innovation strategy 2020 (Commission, 

2013). Greece does not have a specific commercial or civil law about clusters and startups. They are not the usual type of 

enterprises. As happened in the case of shipping companies and the creation of the maritime law, the state should act 

likewise for this type of companies by providing them with a specific legal framework of operation as well as a business 

friendly, low tax system because they compete international companies.  

Moreover, the Bank of Greece, the Hellenic Bank Association, the Hellenic Market Capital Commission and the Ministry 

of Finance should create a friendlier and more suitable legal framework for venture capital funds and private equities.  
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3.2 The Lack of funding and financing 

 

The portal of the state103 which promotes startup companies has not announced any funding program for almost two years. 

The state must find the sources of startup financing.  

Startups and clusters are connected with high technology, innovation, extroversion and competitiveness, so they need 

funds to start, grew up and succeed.  

R&D is the core of the innovation-driven economies, but Greece spends a few funds in R&D projects as shown in Chart 

4. The Greek state should increase the public expenditure on R&D in order to boost the innovation and strength of the 

“high knowledge economy” through the new production model.  

3.3 Anti-competitiveness environment 

 

The Greek market is characterized by high concentration indices, high revenue margin and high barriers of entrance 

(Bettas, 2011). These characteristics cause serious problems in doing business, investing and innovating. The State has to 

limit the investment barriers of entrance in the Greek markets. Secondly, has to strike out the asymmetry between the 

“incumbents” and the “potential entrants” mainly in markets and businesses which are related to the direct foreign 

investments104, such as energy and transports.  Furthermore, the state has to rise the efficiency of the Hellenic Competition 

Commission, which is very weak.  

Chart 4: R&D expenditure % GDP 

 

Source: World Bank 

 

Conclusions 
 

The conclusions drawn by this study about the new production model in Greece emphasize the need for giving priority to 

the tertiary sector,that is services. What is more, clustering should be promoted both in the primary and secondary sector, 

since this way allows products and services to boost their competitiveness. The state must shape a national development 

agenda and focus on those sectors that it considers Greece has a competitive advantage, which are tourism, transports, 

energy and so on. Additionally, direct steps should be taken towards supporting startups, new technologies and R&D. 

 

Ultimately, what is needed to be done is institutional reforms leading to the creation of a friendly environment for any 

type of business or enterprise. My personal view is that the Greek state has many obstacles to overcome in order to achieve 

this goal because in the midterm of 3-5 years the gap between Greece and other developed economies will be even bigger 

than now, while any exceptions of successful business plans will not be able to change the currently applied tardy and 

outdated business model.         

 

 

                                                             
103 http://www.startupgreece.gov.gr/funding-programs  
104 Between 2003 and 2008 the average direct foreign investments in Greece was 1% of GDP, but in the OECD counties 

was 4.1% (Source: OECD).  
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1. Introduction 
 

In the context of digital marketing many interactive or not forms of communication can be included, based on digital and 

networked media such as the Internet, digital TV, mobile phones etc. The potential for developing these applications was 

intensified by the emergence of Web 2.0 technology and by large companies like IBM, Apple, Microsoft, etc. This 

combination facilitated the electronic exchange and sharing of  information where applications like blogs, video pod casts 

and the other various  forms of social networks reflected the features of the new landscape. 

The produced web content   is now generated by the users themselves, who actively participate and interact  with business 

playing an important role  the new digital marketing procedures.  

 

 

2. Contemporary available Digital Marketing tools  
 

The available tools for implementing online marketing can be considered as the following: 

 Social Networking Websites - Social Media (Twitter, Facebook, MySpace, Instagram etc.). Ordinary 

user participation include discussions on brands, usage and maintenance of   products, advices on effective   use 

of   devices,  troubleshootingor publishing  feedback and reviews etc.  

 EWOM (electronic advertising word of mouth): a highly effective digital marketing tool that bases its 

operation on the potential of collaborative production of content. The most popular tools  for that , is the social 

networking sites such as Facebook or video sharing sites like YouTube, auction sites such as eBay and reviewing 

or evaluation sites   like Epinions etc. 

  Blogs : online journals or diaries, hosted on certain websites, including information or personal issues 

of the writer or comments   on issues of wider consumer interest. 

 Podcasts: audio files derived from blogs often distributed through digital applications such as Apple 

company iTunes. 

 Online (brand) Communities: online communities whose members develop social ties between them, 

based on common interest and expressing admiration for a brand, product or company. In the international 

bibliography   three kinds are mentioned: 1) exclusively managed by consumers, 2) managed by companies that 

consumers and customers are involved (e.g. Saatchi & Saatchilovemarks.com) and 3) mixed type commonly 

managed by businesses and consumers (e.g. Lego). 

 Virtual reality and online games: millions of people around the world are participating in online games 

like Second Life and There.com, where they choose virtual characters and simulate a "normal life". Within this 

"normal life" human characters consume and interact where global brands participate in the "game", such as 

Coca-Cola, Vodafone, IBM, Toyota, Sony and Adidas. 

 Email Marketing and Permission Marketing: two modern forms of electronic correspondence and 

business communication with potential customers. This communication takes various forms, such as just sending 

via e-mail   offers of new products and services or simple newsletters.   
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 Viral Marketing (spiral Marketing):   advertising content is carefully placed (seeding), at selected sites 

on the internet and   is diffused by consumers-users to other users. The most common practice is short videos 

which are placed on sites like YouTube and are viewed by thousands of spectators. 

 SEO (search engine optimization):  a technique used by companies to ensure the presence of their 

website on the top of   results through the (e.g. Yahoo, Google, etc.). The main reason is that the size and quality 

of traffic site, greatly depends on the presence of electronic search engine results. Therefore, companies are 

looking for ways to ensure high rankings and the most common method  is the technique of "paid search". 

 Mobile phones (smart phones): benefit from  the wireless broadband Internet Connection and exploiting 

the explosive growth of these new digital Channels for marketing purposes.  

 Banner ads:  is the most widespread form of online advertising on the internet. It has now passed the 

stage of maturity and now their effectiveness begins to decline mainly because of their excessive number 

 Interactive television (iTV / webTV):it  is still under development, particularly in Europe, where the 

penetration rate of digital TV is 25% and on the British market is on top with 64%. Interactive television offers 

the opportunity to gather information on the interests of the viewers and for sending personalized offers or 

advertising messages. 

 The self-service technologies:  they promote customer service through automated electronic systems   

without the intervention of the human factor. The advantages are obvious: speed, economy and lack of errors. 

Research has shown that the utter absence of human factor is not desirable. Specifically according to international 

surveys   66% of teenagers and 62% of adults are positive to this trend.   

  

3. Mobile marketing  

Today’s mobile marketing isn’t only about sending SMS, where simple marketing  messages were sent to receiver. 

Nowadays mobile marketing   mostly takes place in the sphere of smart mobile phones which ate defined as mobile device 

with operating systems and internet browsers.  Owning such a device is interpreted as being a potential interactive palyeer 

of mobile marketing activities. 

3.1 Comparing with past/development of this area 

Searching for products and doing shopping with mobile phones is now a common practice.  Contemporary mobile 

applications make  research and shopping easier while  payments and financial transactions  can also be carried out as 

well.  as well   with a few touches of the screen.  Faster networks, more demanding customers, small and big companies, 

will be the key players of the web 3.0 marketing  landscape described by huge investments, social communities, activities 

supported by specific applications  which   do more than only provide information about products e.g. can show   where 

the nearest shop with the lowest price is  where a specific  product can be purchased. Financial transactions, according to 

the  Yankee Group should reach 1 trillion dollars in year 2016.105   

An example of   the development of mobile marketing   can be the company Adobe. The company noted that the total 

number of customers shopping directly from their mobile phones106    is 38%. The most popular product categories are 

movies, music and games (43%), followed by clothing, shoes and jewelry. Mobile applications adjusted for iPhone, 

BlackBerry and Android devices have been a universal (ultimate) shopping tool providing now a unique shopping 

experience. 

3.2  Attributes of mobile applications 

All properties of the established two-way communication established within the channels of digital mobile marketing are 

continuously under investigation.  Mobile potential buyers have a  diverse personal behavior covering the time  space 

between product searching to product purchasing.   Usually 60 seconds and a few clicks should be more than enough to  

offer  the desired user experience UX reflected by the design of the pages or the applications. Optimized websites for 

mobile devices as well as mobile applications should  include all basic properties to accomplish the task they have been 

designed for. Detailed descriptions of product, pictures, reviews, product reviews and locations of shops are the elements 

of te design.  Possibility of social spreading is commonplace, simple  log in or  log out, and  all relevant activities should 

be performed  while using only one finger through the mobile display. 

                                                             
105 USA research Foster, Mobile Commerce Daily [online]. 2012 [cit. 2012-04-16]. Available from: 

http://www.mobilecommercedaily.com/ 
106 Mobile Commerce Daily [online]. 2012 [cit. 2012-04-16]. Available from:  

http://www.mobilecommercedaily.com/ 
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3.3  The most frequently using tools 

Among the most widespread and most commonly used tools of mobile marketing are image and text ads while browsing 

the  web with a  mobile phone. Sending advertising SMS or using the QR codes are now considered obsolete tools that 

actually don’t offer to users any exceptional content, although they can  still  provide access to the additional information 

about the advertisement in print, etc. Optimized web pages or pure applications are now considered as  media  for 

advertisement where mobile users experience the transition  from passive acceptance of direct advertising to an active one  

with the customer, where  the customer decides when  to download the application, to register for sending newsletter etc. 

The most frequently mentioned benefits of mobile marketing certainly is the fact that advertising communication on the 

mobile device is felt more intensely, more trustworthy and more positively, because users  consider the phone as a personal 

procedure.107  

Flash banners, as they exist in the broad Internet, are not used because systems on mobile devices doesn’t support flash 

technology. Complicated advertisement  banners are coded in HTML5, which It is the latest and most used programming 

language now, not only for phones but also for regular websites. So far, adding videos into advertising messages isn’t so 

frequent, but it is only a question of the time and also of  policy of mobile operators, who have set limits for data transaction 

as this  for many users it would mean over-draft data from their tariffs. Overall, we can say that mobile marketing in the 

world is still evolving and still uses only a simple marketing message when viewing the mobile version of website pages. 

Prices for this ad are relatively low and there is still a lot of free space for exploring new opportunities and methods of   

promoting a brand, product or service.108  

3.4  Research and  Statistic information 

The Agency Media Research 109  on the 23 February 2012 announced the results of their research based on  1219 

respondents which aimed in presenting  their   perception of mobile marketing. Research showed that 47% of respondents 

are not ready to accept advertising on their mobile devices while 38% is ready to accept this, but only under definite 

conditions. These conditions were further specified by respondents as desire to choose measure and control of reception 

of ads and thus only with their own agreement. Push technologies are rather rejected unless pre-registered, (17% of 

respondents). More than 54% of people wouldn’t agree to receive advertising from their mobile operator. However, it is 

impotant to see difference between classical perception of mobile advertising –(receiving push messages such as SMS, 

MMS through mobile Operators, that are perceived very negatively) and   banners and advertising messages, which are 

part of sites or applications.  These are considered as a not aggressive form of mobile advertising.  

Another very interesting fact, which brought Media Research, is that some of the respondents are willing to accept 

advertising only at selected times. Respondents may also be positive to receiving ads when this entails  some extra 

advantage or benefit e.g when  receiving something for free, free minutes, vouchers, free internet access etc. Interesting 

is also the specific time   for receiving this kind of ads, especially during working days and working time. According to 

the survey, advertising in during evening hours and during weekends is not well accepted and therefore should be avoided. 

3.5  Forms of mobile marketing 

Regarding simple mobile  phones, research clearly shows that the least acceptable form of advertising is the pop-up 

advertising. Second comes the video ads (primarily for its high demands on downloading data and duration of 

downloading), then SMS / MMS messages. Regarding spartphones, more acceptable forms of advertising are through 

search engines, contextual advertising, banners within applications and advertising in games that can be played on mobile 

phones.   

3.6  Segmentation of people using mobile marketing 

In relevance with  other marketing areas,   mobile marketing has created a segmentation formula   of individual mobile 

phones users.  These  are presented  in the following table110 : 

                                                             
107 Mobilnν marketing. Mobilnν marketing: Reklama v telefonu [online]. 2012 [cit. 2012-06-16]. Available from: 

http://www.reklamavtelefonu.cz/mobilni-marketing/ 
108 Mobilnν marketing. Mobilnν marketing: Reklama v telefonu [online]. 2012 [cit. 2012-06-16]. Available from: 

http://www.reklamavtelefonu.cz/mobilni-marketing/ 
109 Jak se Θeš i stavν k reklamμ v mobilu?. MediaGuru [online]. 2012 [cit. 2012-06-16]. Available from: 

http://www.mediaguru.cz/2012/02/jak-se-cesi-stavi-k-reklame-v-mobilu/ 
110 Jak se Θeš i stavν k reklamμ v mobilu?. MediaGuru [online]. 2012 [cit. 2012-06-16]. Available from: 

http://www.mediaguru.cz/2012/02/jak-se-cesi-stavi-k-reklame-v-mobilu/  
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Antagonist does not accept mobile advertising in any form 

Rational negotiator is willing to accept advertising under certain 

conditions, he gets some direct benefits 

Stoic quite resignedly accepts advertising 

Bullhead accepts advertising on condition that they will be able 

to choose ad 

Enthusiast like trying new things and therefore accepts this kind of 

advertising unconditionally 

 

Table 1: Segmentation of people using mobile marketing 

3.7  Mobile application 

Mobile applications (also called mobile apps), is described essentially as software that runs on smart mobile phones, 

designed to educate, entertain or assist   users in their everyday life.111 

There are basically two versions of   software   currently in use112: 

1) Native apps. These applications must be installed on the device which are free to download from a 

store’s website  such as App Store (for iOS) or Google Play (for Android operating system). The main feature 

of native applications is that its code applies  directly to mobile devices and their operating system so that they 

can exploit the phone’s features and provide users maximum comfort when using it. 

 

2) Web applications is this kind of application, which is located on an Internet server and is accessible via 

the Internet. It may look very similar to a native application, because a part of it has to be downloaded to the 

mobile device just to be sure that the app will be running smoothly. It is written in the programming language 

HTML or CSS with interactive elements usually prepared in Java. The main difference is that this application 

can be used almost by any kind of mobile device, without consideration of its operating system. 

 

Considering a practical point of view, using  native applications can be a more enjoyable experience for users. 

On the other hand, it is much more expensive to develop a native app than a web application that has been 

designed to fit mobile displays.  

 

3.8 Mobile application as a part of campaign   

If the communication strategy of brand decided for inclusion of mobile applications into the communication mix, we must 

consider if it will be preferable to create a native application or the web one; Additionally, we should decide how we will 

introduce and promote it among users, if there will be a fee or if we will put the ad inside and by this way we will basically 

fund the development. 

Development of native mobile applications, as mentioned above, is more expensive. The development of an optimized 

web is about half the price, but it always depends on demand.  

If a company chooses application development, it must first the potential benefits. Customer Applications will be 

downloaded by the consumers only under the assumption that they will be continuously using this app   and that it will 

bring them some additional benefits, such as by news media. Moreover, its content must be interesting and unique. 

Advantages and disadvantages of the mobile web and mobile application can be clearly shown in the following table113: 

                                                             
111 HUDSONHORIZONS. Mobile Application [online]. 2012 [cit. 2012-09-16]. Available from: 

http://www.hudsonhorizons.com/Our-Company/Internet-Glossary/Mobile-Applications.htm 
112 What is a Web-based mobile application or Web app? Here’s expert opinion from the 

W3C.Mobithinking.com [online]. 2010 [cit. 2012-07-16]. Available from: http://mobithinking.com/blog/what-isa- Web-

app 
113 Mobilnν aplikace vs. mobilnν web: vύhody a nevύhody. Mobilnν marketing: Reklama v mobilu[online]. 

2012 [cit. 2012-09-16]. Available from: http://www.reklamavtelefonu.cz/mobilni-aplikace-vs-mobilni-webvyhody- 
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 Mobile web Mobile application 

Availability Accessible to everyone via mobile 

browser 

Accessible to people with the right 

phone 

User friendliness Limited by the quality of the 

connection, technology and 

performance site, but is improving 

(HTML5) 

Possibility to use advanced 

functions 

Graphics and Effects Limited by the quality of the 

connection and technology, but is 

improving 

Perfect. Graphic elements can be 

stored in the phone. Effects and 

animation are only limited by 

capacity of the mobile devices and 

memory 

Access to hardware functions Limitation, utilization of 

geolocation 

Unlimited access to the camera, 

GPS, accelerometer, microphone, 

etc. 

Difficulty of the development Development using standard 

developer tools and technology 

The need for development in 

individual  operating systems and   

to use different programming 

languages and development tools. 

(now there is the possibility of 

creating one version using Adobe 

Flexi tool that is suitable for all the 

most common platform – use 

particularly for simpler application)  

Developer resources Develops once and it works on all 

devices 

Develops for individual platforms 

and equipment. May require several 

developers with different expertise 

Development costs It is usually cheaper, but this may 

not be the norm 

It is usually more expensive, 

especially when it is developing for 

multiple platforms or mobile 

devices 

Easiness and speed of publication Publishes the web page only, so it is 

available immediately 

May require approval Process 

application store. The user must 

download the application and install 

it prior to  using it 

Distribution It is accessible via any mobile 

browser 

You must download and install it 

Updates and maintaining Easily updatable, changes are 

immediate for update page in a 

browser 

iTunes requires the approval 

process again. May require more 

developer sources when updating 

for multiple platforms 

Paid or Free If you want to charge web, it's not 

so easy, in the eyes of the user safe 

Charging is easy via business 

applications, such as the iTunes 

App Store or Google Play 

Search Engine Optimization (SEO) The page may be traceable through 

search engines. The desktop version 

of the site We can redirect to a 

Usually traceable through the 

application store. Is referenced from 

the website 

                                                             
nevyhody/ 
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mobile Web site if they find that 

user accesses a mobile device 

Internet access It is required May also be available  offline 

 

Table 2: Advantages and disadvantages of the mobile web and mobile application 

Promotion pf the applications above is an important aspect of digital mobile marketing and can   take place through links 

in pointing to the App Store or Google Play. Promotion creativity has no limits, and  it is possible to transfer the features  

of digital marketing to the offline world through, for example, outdoor advertising where with the use of QR codes,links 

can directly point into these applications. 

4. The situation in GREECE 
 

The situation in Greece is somewhat different than the rest of Europe and the globe. Just 42% of companies are considered 

relatively experienced in digital and mobile marketing and on average Greek companies spend only 18% of their total 

budget in this area according to the results of a survey conducted by the laboratory of Electronic Commerce and Business, 

at Athens University of Economics in collaboration with VALUECOM. The survey investigated whether marketing 

business in Greece has gone digital. The survey captured three categories of business:   

 

 Pioneers: companies with a leading presence in the digital media that are only 16%,  

 the Novices  who now take their first digital steps with 18%, 

  the Traditional  ( the majority 66%), companies with an established presence in digital media. 

 

The major changes occurring in communications are affected by the economic crisis and generally new technology. 

Digital marketing has become one of the main communication tools in Greek companies. However changes are not 

organized well, are not efficient and have no strategic direction. The 50% of businesses focused on consumer loyalty to 

products and their brand, a percentage that testifies that the market perceives more and more trends and begins to respond 

to them. 

The most popular tools are Search Engine Marketing (SEM). It is the process of gaining website traffic by purchasing ads 

on search engines. It corresponds to the 70% of greek companies whole  marketing through websites with a corresponding 

percentage of 55%. Large enterprises exploit the possibilities of digital media with the primary aim of increasing the sales 

and awareness of their brand. In social networks, the traditional are using the digital marketing tools which they believe 

that are more widespread. 30% of the companies use social media for business purposes (LinkedIn, Google+ and Facebook 

are the preferred networks), which can be considered a relatively high ratio. Most companies use social media in order to 

generate consumer interest and to develop business partnerships. On the other hand, pioneers are noted for the use of all 

social media (pinterest, etc). 

In the following paragraphs, the representative case of the entrepreneurs’ supporting organization Endeavor while the 

cases of Persado and OPAP are individually examined. 

 

4.1 Endeavor 

 

Endeavor is a global nonprofit organization that selects and supports high impact entrepreneurs through strategic 

guidance, access to markets and access to capital. Endeavor focuses on established businesses that already demonstrate 

solid turnover (typically between EUR 1 million p.a. and 20 million p.a.). Through its affiliates in 20+ countries, Endeavor 

identifies entrepreneurs that lead high growth companies across sectors and helps them unleash their potential through 

access to the key ingredients of business success. Through a powerful network of 3,000 business leaders worldwide and 

strategic partners in Greece (National Bank of Greece, ΕΥ, Deloitte, DDB/Tribal) and globally, Endeavor Greece supports 

entrepreneurs in three main areas: access to markets, access to debt and investment, strategic advice for financial 

management, HR, branding and communication. These High-Impact Entrepreneurs with Endeavor’s support, have the 

potential to rapidly scale-up and lead job creation and wealth generation internationally and have the power to inspire 

countless others as leading role models. Together, these entrepreneurs hold the key to sustainable economic 

growth. Since 1997, the 1000+ Endeavor Entrepreneurs from 600+ companies selected globally have created more than 

400,000 jobs and in 2013 they generated approximately $7 billion in revenues. In particular the network of companies is 

operating in 50 countries worldwide and is constantly expanding into new markets. Characteristics are examples such as: 

the company Think Digital Group (TDG) which has extended its activities in the Middle East and Hungary through the 

Project Agora and the company network TDG, Forestview that has now presented in the Middle East. Also, Frezyderm 

founded a branch in Great Britain, Ergon opened two new stores in  Florida, USA and Brainbox expanded in Poland. 

Finally, Hotelbrain founded Hotelbrain Serbia & Montenegro and the Green Cola expanded into the German market. All 

companies have evolved through significant partnerships and new products and services. The insurancemarket.gr 
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completely renewed the platform to provide even better information to users and developed new B2B platform, the 

insurancepro.gr. It also started cooperation with Vodafone and participates in the IDEA entrepreneurship support program 

in cooperation with the Athens University of Economics and Interamerican. Hellas Direct  started a cooperation with the 

Miles + Bonus program of Aegean and Wind to improve the experience of its customers. Additionally, the Green Cola 

launched the Pure Cola, the first cola with naturally derived extract of green tea and Ergon opened a new store - multiplex 

in Thessaloniki, Ergon Agora.  The Endeavor Greece is supported by a 10-member board, composed of leading 

representatives of the domestic business community. 

 

4.2 Persado: The rising platform of digital marketing 

 

The idea that led to Persado emerged in 2009 in the Upstream, one of the best known Greek companies in the field of 

mobile marketing with a strong presence abroad. It is a company that is not very popular but the global community of 

digital marketing is becoming increasingly aware of it. The headquarters of the company may not  be in Greece, but there 

is no doubt that the roots are Greek, and emerged as an idea developed within the Upstream. The company may not have 

guests in our country but nevertheless   occupies in its offices in New Heraklion in Athens about 40 people. 

Persado is a computerized system that writes natural language to obtain direct marketing goals:  

 

 to consistently inspire action in any given audience by testing millions of words, phrases, and images 

 to collect data and understand, at scale, consumer reactions to targeted language in calls to action. 

 

These goals are accomplished using a technique where   “…based on given parameters, such as control message, message 

type, and business objective, the platform automatically crafts millions of meaningful message permutations and selects 

the ones with the highest potential for success, based on billions of customer impressions.” .  

The service that it is offered by the company enables its customers to send the right message to consumers within a 

campaign covering all digital distribution channels (email, banner, website, SMS, in-app) and the results are impressive. 

Practically the Persado undertakes to "run" one campaign trial and then using special algorithms developed by itself, leads 

up to two messages, which are characterized as "right" and which the customer chooses from. In all cases, the messages 

chosen resulted "fired" the performance of the campaign. The increase is fluctuated from 30% to 200%.  

It has been a startup company with Greek roots, which in a very short time has managed to complete two rounds of 

financing totaling $ 36 million. Dollars involving some of the leading venture capital funds, such as Bain Capital Ventures 

and Star.Vest Partners, but also of its own customers such as Citigroup and American Express which have decided to 

participate in the project through investment funds. 

The reason that Persado can convince customers and investors is the efficiency of the platform developed by Persado and 

allows impressive performance increase of a marketing campaign through digital media.  

In 2012 it was decided that Persado should establish a separate company so that to operate in what it is called "persuasion 

automation" and basically is a term created by Persado. The company has since the beginning of operation the United 

States. That happens because the business in which Persado refers to are very huge companies and such are few in Greek 

market. 

The company has 100% annual growth rate since the beginning of its operation, and has a strong presence in Greece 

despite the fact that it has clients from our country. Specifically, the services for customers to Europe are supported from 

Athens. The company's plans are the constant increase of people employed in Greece. 

 

 

4.3 The case of OPAP 

 

The case of OPAP is a good example of a pioneer company in Greece investing in mobile applications. In 2015  OPAP 

Swept the awards in digital marketing and Mobile Applications.  Overall, it won nine awards for the successful 

implementation of "Path Offer", the new application OPAPP which launched in 2015 and the contest “The SKRATS to 

send in Madrid against Olympiakos” stood out in social media. 

The OPAPP undoubtedly has won the support  of the public, as in just eight months since the release of it, it reached  the 

impressive number of 500.000 downloads with an average rating of 4.3 out of 5 users in the iOS app store and Google 

Playstore. 

OPAPP is an application that supports customers of OPAP in every step of the game by applying to  the daily gaming 

needs, from the preparation of the sheet up to the tabling of the agency. The elements were impressive: 

 

 More than 20 million cards have been scanned from players who tested if 

their card wins 

 People living within the application for more than 7.5 minutes on average 

 The application is used throughout Greece as well as 88% of the agencies 

already deposited sheets prepared by OPAPP. 
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Through the application OPAP has established a new communication channel which allows continuous and direct contact 

with users through personalized push messages. 

 

5.  Conclusion 
 

The review article focused on the study field of the applications of Web 2.0 in Digital Marketing as well as on the 

dynamically evolving domain of Mobile Marketing. The today’s available tools for implementing Social Media and 

General Digital Marketing have been addressed and subsequently the area of contemporary Mobile Marketing has been 

introduced. The attributes of current Mobile Marketing Applications have been described followed by statistic information 

retrieved by relevant research projects. A categorization of the target audience consisting of mobile users was also  

presented, based on mobile user’s individual attitude.  

 A comparison between Mobile Web Marketing procedures and standalone Mobile Marketing applications development 

has been attempted, based on the characteristics of each technique.  

In the last part, the situation in Greece regarding Mobile Marketing and general Digital Marketing was  outlined were 

data retrieved by research projects carried in Greece was also presented. The representative cases of Persado and OPAP 

were individually examined and finally the entrepreneurs’ supporting organization Endeavor has also been presented.  
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Implementation of a methodology in order to evaluate the impact of EU 

Territorial cooperation programme  

Maniopoulos Dimitrios, University of Macedonia, PhD candidate 

 

Abstract  

In this paper, the basic criteria and parameters related to impact evaluation of EU territorial cooperation programme will 

be discussed. In the (introductory) part, generic information regarding EU territorial cooperation programmes will be 

presented, starting with data related to 2000- 2006 programming period, moving on to 2007-2013 period and ending with 

current programming period (2014- 2020). These specific operational programmes constitute a part of a major EU 

initiative, the main scope of which is to promote cooperation between EU member-state, enhance cooperation between 

EU citizens, and support the main EU scope which is territorial and socioeconomic cohesion. In the second (main) part, 

we will emphasize in the determination of criteria and parameters in order to evaluate not only the impact of a operational 

programme of territorial cooperation, but also the contribution of the beneficiaries and the cooperation models and 

methods.Having the aforementioned aim, a vast number of criteria will be employed, pursuing the interpretation of a 

broad range of effects of these EU initiatives. Finally, in the last part, implementation of these criteria in an actual and 

established EU territorial cooperation programme will be discussed. In particular, impact of each criterion will be focused 

on; moreover, analysis of statistic significance will be performed in regard to criteria and phenomena of the specific ETC 

programme examined. 

 

Keywords: European Territorial cooperation, (ETC), INTERREG, Social cohesion, Economic cohesion, Territorial 

cohesion, Operational Programme (OP), European Union (EU), European regional Development Fund (ERDF), Regional 

policies 

 

1. The origins of European Territorial Co – Operation Policies  

When examining territorial cooperation, one can positively refer to two distinct time frames; that is, one can definitely 

draw a line between the first period, between 1958 and 1989, when no regional cooperation activities were undertaken by 

the European Community whatsoever, and the second period, i.e, 1989 until today, when a multitude of initiatives was 

put into action. 

To be more specific, during the first period no specific community instrument was employed to strengthen territorial 

cooperation; quite the contrary regions were left to decide for themselves, whether they would apply cooperation policies 

with other regions that were traditionally bound with them through cooperation relationship or not existed.  

Milestones of this era were: 

o The start of Euregio in Dutch-German border, 1958 

o The Bene lux cooperation 

o Nordic Council of Ministers Cross border programmes 

o Twinning Cities 1970 

o VASAB Cooperation in Baltic sea region 

During the second period, a highly significant evolution was the introduction of INTERREG community initiatives after 

1989. Only after INTERREG was initially put into place, did the European Community realized the potential of an 

instrument specifically designed in order to enhance co operation and synergies among regions and member states. 

Examining the 1989-2013 one can clearly distinguish four sub-periods 

o INTERREG, 1989 -1993 (deploying only cross border cooperation) 

o INTERREG II, 1994-1999 (new part of transnational cooperation, introduced in 1996) 

o INTERREG III, 2000-2006 (CBC, transnational and interregional) 

o INTERREG IV, 2007-2013(CBC, transnational and interregional) 

European Territorial Cooperation will be active also during the next programming period 2014-2020. In the diagram 

below, ERDF allocation of funds during the implementation years after 1989 can be seen  
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Figure 1: Allocation of ERDF during the 4 programming periods from1989 to 2013. 

It is of high importance that Cohesion policy encourages regions and cities of different EU Member States to work together 

and learn from each other through implementation of joint programmes, projects and networks. 

 

2. Programming Period 2007-2013 

Three major types of territorial programmes were prevalent during this period, the main features of which are mentioned 

hereafter: 

1. Cross border: Expected to deliver direct impacts in region needs; easier to implement, offer more focus 

in common problems and needs between countries (combination of hard and soft projects)  

2. Transnational: Expected to deliver interaction related to knowledge, with soft projects. The basic idea 

is to implement EU policies in larger scale. Creation of communication and co operation institute  

3. Interregional: Expected to deliver preparation of synergies between countries; Knowledge data bases 

such as ESPON 

As for the total number of operational programmes related with the types of cooperation, we have: 

1. 53 cross-border co-operation programmes along internal EU borders. ERDF contribution: €5.6 billion. 

2. 13 transnational co-operation programmes cover larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, 

Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: €1.8 billion. 

3. The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact 

II, Interact II and ESPON) cover all 28 EU Member States. They provide a framework for exchanging experience 

between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: €445 million. 

 



 108 

 

Figure 2: Allocation of ERDF during the 4 programming periods from1989 to 2013 

3. New era for ETC:2014-2020 

During 2013, EU and related institutions have ended their preparations for the new programming period with publication 

of new Commission regulations for ETC initiatives. The three new main European Commission regulations were: 

1. ◦General EU Regulation no 1303/2013 laying down common provisions for ERDF, ECF and CF 

2. ◦Special EU regulation 1299/2013 for ETC 

3. ◦EU regulation 1302/2013 

The total budget for ETC in the new programming period amounted to about 9.0 billions Euros. Simultaneously, the EU 

identified its new basic policies and strategies regarding European Territorial Cooperation; New strategic priorities are 

not only identical with objectives of the Europe 2020 Strategy and of strengthened economic governance, but also they 

are trying to intergrade territorial approach, promoting local development by local communities initiatives. 

Some special priorities are: 

1. Strengthening research, technological development and innovation, in particular regarding direct 

communication and relationship between research communities and enterprises 

2. Protection of the environment and promotion of resource efficiency.  

3. Promotion of sustainable transport and bottleneck removal in key network infrastructure 

4. Support for infrastructure modernization 

5. Improvement of transnational and cross-border aspects of governance, associated with cross-border 

crime and security 

6. Strengthening strategic cooperation between public authorities and economic development agencies.  

7. Protection and enhancement of natural resources and cultural heritage.  

8. Promotion of renewable energy and energy efficiency.  

9. Reduction of maritime risks and improvement of maritime safety and security 

Despite the relatively quick preparation of the current programming period, it is easy to observe that during the first three 

months of 2015, there are no active – in actual economic and implementation terms- ETC programmes, despite the fact 

that some of them can be judged as closer to their initiation than others However, it is expected that more active ETC 

programmes will emerge until the last quarter of 2015, Since related institutions are currently planning to implement 

front-loaded actions in order to accelerate implementation. 

 

4. Determination of criteria 

In order to evaluate the impact of the implemented policies a wide range of criteria is introduced. The main character of 

these criteria is related with: 

1. The contribution in some major EU axis of intervention 

2. Viability issues  

3. Innovation issues 
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4. Results issues (regional and economic) 

The first major set of criteria deals with the compatibility of programmes with basic policies resulting from the nature of 

EU criteria assigned to this, set assess the overall effects of the programme, compared against adopted EU policies. With 

these criteria, the overall response of an ETC Program in each eligible area can be probed, ensuring the effectiveness of 

the total development behavior. 

In addition, we can see whether during the implementation of a ETC program, horizontal priorities and EU policies as 

expressed in the Lisbon European Council, are included. (Employment and investment in human capital, sustainable 

development, risk prevention and environment, fisheries, transport policies, energy, competition, research and 

development, the information society and business.) 

After this short analysis, the main 10 criteria of this group are listed hereby: 

1. Correlation of the identity of projects funded with specific problems, topics, opportunities in the area 

2. Contribution in a sustainable development model 

3. Environmental identity 

4. Equality and non-discrimination 

5. Compatibility with competition law  

6. Synergies and complementarily with other actions and policies in EU 

7. Results which are specific, measurable and achievable and create added value in the program 

8. To what extent benefit the project from previous experiences 

9. The realistic option for an action to be continued and / or to be viable after the end of the program 

10. Strategy on communication and dissemination  

The second major category of criteria includes criteria related with viability issues. In a group of 8 criteria we try to 

evaluate the possibilities of continuation of an action, either by utilizing the results either by the meaning of having the 

right financial support. The 8 main criteria of this group are related with: 

1. Continuation of output and project results use after project completion without additional resources 

2. Possible financial support from beneficiaries  

3. Continuation through funding from another source 

4. Sustainability of benefits in case of general economic environment change for the worse 

5. Influence of economic crisis to the implementations and results  

6. Involvement of beneficiaries in the design and implementation of the project, and in decision-making 

procedures  

7. Interest by beneficiaries for further development of output and results after completion 

8. Participation in changes of EU policies  

Finally the last 2 major categories are directly connected with issues of innovation and results.  

European Commission acknowledges the vital role innovation plays in Europe’s ability to compete in the global economy, 

and is involved in guiding and implementing policies and programmes that support the development of innovation. The 

importance of innovation is highlighted by the Europe 2020 flagship initiative “Innovation Union”, with the key goal of 

helping Europe to increase investment in research and development, and to better translate research results into improved 

goods or services. In the criteria below we will try to investigate the role of innovation with a broad perspective taking 

into consideration that the concept of innovation has many layers. The basic innovation criteria are: 

1. The purpose of intervention (creation of new products and services) 

2. Methodology of implementation (administrative structures, procedures, methods) 

3. Partnership type 

4. Activation of target population 

5. Mobilization of local actors 

6. Use of new technologies for increasing the effectiveness of the programme 

7. Achievement of institutional innovation 

In the last set of criteria, emphasis will be put onto the developmental nature of these actions.  

The concept of development is particularly manifold. In order to examine the nature of developmental actions in an 

exclusive manner, a considerable range of criteria has to be introduced, related to: 

1. Improvement of local economy competitiveness 

2. Market extension 

3. Added value to local and regional development 

4. Enhancement of productivity in a specific field 

5. Enhancement of entrepreneurship 

6. Enhancement of society of knowledge 

7. Creation / maintenance of quality jobs 
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8. Reduce time / cost transfer on the movement of goods and services 

9. Improvement of health services 

10. Offer better services to citizens 

11. Improvement of border area safety 

12. Contribution to institutional synergies  

13. Strengthening of spirit of participatory planning, preparation and strategic workshops 

14. Mitigation border phenomenon 

15. Mobilization of private capital 

16. Mitigation of intra regional and by regional inequalities 

17. Promotion and awareness raising of topics of local, regional and national importance 

18. Elimination of inequalities with the promotion of equal opportunities in men and women and / or the 

integration socially excluded groups’ population 

19. Improvement of environmental quality of life 

 

5. Research identity 

In this part of the paper the basic characteristics of the research are introduced. Research sample will include all 

institutions, which took part in ETC Programme Greece Cyprus 2007-2013. Regarding the method of research, 

questionnaires and personal interviews were both used  

Period of research extended from 1/9/2014 to 10/2/2015. 121 Organization and public entities from ETC Programme GR-

CY were approached and offered valid data, (that is, approximately 80% of the total number of institutions that received 

funding in the frame of this ETC programme) 

 

6. The analysis of the criteria  

In this section basic findings of the analysis performed on data collected by the aforementioned institutions will be 

presented in order to judge the influence of the examined ETC programme (GR-CY 2007-2013) in the cross border area. 

The fundamental scope of the analysis is to present the impact of the programme to the four major categories of criteria 

presented before in order to have a clear picture of the specific intervention. 

Table 1 presented below is derived from data analysis performed on the basis of the first group of criteria. It can be 

observed that five out of ten criteria have present values of mean behavior that are greater than the total mean. It must be 

bore in mind that since Likert scale was employed in questionnaire, “greater mean” means “worse performance or smaller 

impact of this criterion in the total impact of the programme” 

Furthermore, it can be seen that smaller impact is found in the area of: 

1. Benefit from prior periods 

2. Equal opportunities 

3. Environmental impact  

4. Compatibility with competition laws 

5. Synergies and complementarily with other actions and policies in EU 

For the low environmental impact, this is likely to be due to the fact that some projects have no or almost very little direct 

or indirect environmental impact because of their nature and essentially they have neutral or very little participation in the 

configuration of this criterion. 

Regarding the criterion of equal opportunities, the relatively low value observed, (below the average of the 10 parameters 

considered) can likely be put down to lack of understanding on the part of the entities which took part in the ETC 

Programme. 

The same we can observe for the criterion of concerning competition law, which has relatively little affinity. And in this 

case the generality of the term competition law, seems to cause confusion among stakeholders about what this term can 

include. 

Finally, referring to the benefit from earlier periods, the analysis shows that have less positive relevance, which is because 

some entities participate for the first time in territorial cooperation programmes and they didn’t have experience from 

previous programming periods. 
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Criteria Mean  Behavior  

Correlation of the identity of projects funded with specific problems, topics, 

opportunities in the area 

 

1.98 93% positive impact in 

a way  

Contribution in a sustainable development model 2.33 83% positive impact in 

a way  

Environmental identity 

 

2.96 71% positive impact in 

a way  

Equality and non-discrimination 

 

3.28 61% positive impact in 

a way  

 

Compatibility with competition law  

 

2.86 72% positive impact in 

a way  

 

Synergies and complementarily with other actions and policies in EU 

 

2.65 81% positive impact in 

a way  

 

Results which are specific, measurable and achievable and create added value 

in the program 

 

1.91 97% positive impact in 

a way  

To what extent benefit the project from previous experiences 

 

3.44 62% positive impact in 

a way  

The realistic option for an action to be continued and / or to be viable after the 

end of the program 

 

2.12 56% positive impact in 

a way  

Strategy on communication and dissemination  

 

2.36 59% positive impact in 

a way  

Table 3: The analysis of impact for the first category of criteria related to the general impact in EU policies  

Regarding the correlation of specific interventions with the general characteristics of the projects, the following general 

findings can be noted: 

1. Absence of diversification  

2. Uniform behavior of the sample without dependencies on characteristics such as the experience of the 

organization, certified management system etc 

3. Uniform behavior (mean) between types of organization (central government, public entities) 

4. Statistic significant difference related with geographical distribution (sig=0.00). In Specific: 

a. Statistic significant difference (sig=0.05) between organizations from Crete and north Aegean  

b. Uniform behavior between Cyprus and Crete 

c. Statistic significant difference (sig=0.028) between organizations from north Aegean and 

Cyprus  

d. Statistic significant difference (sig=0.028) between organizations from south Aegean and 

Cyprus 
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Figure 3.: Radial diagram of ten general evaluation criteria 

In the second part of analysis the viability behavior will be examined. 62% of organizations, which participated in projects 

funded by ETC programme GR-CY, for the period 2007-2013, after the completion of the project, are considered to be 

capable to continue exploiting produced results and outputs. This attitude is mostly observed among experienced 

organizations, which participated in 2 and 4 projects; respectively 73.5% and 72.7% of the institutions participating in 2 

or 4 projects are considered capable to continue benefiting from project results after project end) 

Entities, which have a certification system, show better results on output and results continuation and utilization (68.3% 

versus 55.7% of those who do not) an even better rate is found when examining project continuation with funding from 

other sources (40% versus 26%). Furthermore, entities having previous CBC experiences achieve better rates on the issue 

of continuing the exploitation of programme results and outputs after the completion of the project without additional 

resources (60%). 

Despite the difficult financial environment, at a rate of 43.8% is positive in maintaining the project's benefits despite a 

difficult economic environment. A percentage of 58.7% considered that the economic crisis has significantly affected the 

implementation of project. (sig=0.027). The effect is larger with entities with small portfolio of projects. 

At the level of significance 0.001, projects that have a high index of measurable and achievable outputs with added value, 

it is more likely and treated more positively by the beneficiaries if additional resources are necessary for viability. 

Regarding the analysis of development components with significant positive valuation, criteria with the biggest impact 

include: 

1. Added value to the local and regional economy (47.9%) 

2. Strengthening of knowledge society (43%), 

3. Overall improvement of services to the citizens (34%), 

4. Emergence of local and regional issues (36.4%) and 

5. Improving quality of life and environment 41.3%  

On the other hand, we have very little involvement in the development outcomes associated with entrepreneurship in 

general and the mobilization of private capital 
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Figure 4: geographical distribution of mean behavior for ten criteria related with compatibility with EU policies 

Finally, it is important to highlight that projects, which have continued using results and outputs without additional 

resources, produce better results in the field of innovation with 1.85 versus 1.98 and on development results with 2.38 

versus 2.62 with statistic significance 0.029. Also, there are projects with positive behavior to continue their financial 

support, have better results in innovation (sig=0.008) with 1.77 versus 1.97 and on development results with 2.27 versus 

2.57 (sig=0.046). 

No statistical significance variation – difference is related with geographical distribution. 

 

7. Conclusions – thoughts for additional research  

Based on above analysis, it is observed that despite the small overall intervention of the ETC programme GR-CY 2007-

2013,with total budget of near 60 million Euros, small but important consequences of its implementation were spotted. 

The methodology although general, shows a good fit to this program, with significant effects on areas such as the overall 

added value to the local and the regional economy, cooperation strategy, and improvement of life and environment quality.  

The impact is included in actions such as: 

1. Enhancement of territorial research relationships (more than 3 networks in various scientific fields)  

2. Development of common government strategies for health problems and health services - 2 cross border 

synergies  

3. Highlight of culture heritage and uniqueness of the area. (More than 10 cases). 

4. Cultural and educational collaboration as a tool to stimulate cross-border exchange  

5. Co - operation among business entities related with tourist and culture  

6. Security of the area, protection from illegal immigration and smuggling (more than 6 cases) 

7. Creation of common business incubators. Business networks  

8. Highlight of local products, strengthening of openness and participation in international exhibitions  

9. E learning (modern interactive learning tools)  

10. Sea tourism and upgrading of sea and port infrastructure   

11. Polycentric development  

12. Transport infrastructure and the public networks between these small and medium-sized cities 

It is important to mention the importance of viability of these actions, with participating organizations focus to emphasize 

on the use of the outputs and results of operations, which should be directly related to the viability of operations, ensuring 

adequate resources to maximize the total impact. 
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Α/Α THEMATIC OBJECTIVES BUDGET 

1 
R&D, INNOVATION AND 

ENTREPRENEURSHIP 
10.449.119,01 

2 INFORMATION SOCIETY 2.389.748,39 

3 TRANSPORTATION 9.351.189,31 

4 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 

PREΩΕΝΤΙΟΝ 
12.452.844,35 

5 ΤΟURISM 6.454.804,02 

6 CULTURE 3.557.955,53 

7 IMPROVING HUMAN CAPITAL 12.309.751,89 

TOTAL 56.965.412,50 

Table 4: Allocation of ERDF in 7 main categories of intervention. 80% of total allocation, without the amount of national 

contribution  

 

Figure 5: Percentage allocation of ERDF 

Finally, completing the analysis will be presented some basic thoughts for further research. An important issue that is 

worth the trouble to consider is how many of the vast number of parameters mentioned, is critical and characterized the 

behavior of the sample. 

There are parameters, which have a decisive behavior in order to evaluate the impact of policies. This analysis can be 

done by means of methods of analysis such as factor or discriminated analysis in order to create groups of parameters 

with significant behavior.  
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Abstract 
Entrepreneurial competences have become an important area of study in the field of entrepreneurship. This paper 

examines whether there are differences in the development of entrepreneurial competences between the owner-managers 

of formal and informal small businesses in the construction industry in a least developing country (Tanzania). Data were 

collected from four regions in Tanzania, and evaluated using independent T-tests. Six entrepreneurial competences out of 

ten show Cronbach’s alpha values of 0.6 and above, five among them indicate significant differences between the two 

sectors. Therefore, the results suggest that tolerance for ambiguity, goal setting, risk-taking propensity, self-efficacy and 

pro-activity competences are more developed with owner-managers from formal small businesses than with owner-

managers from informal small businesses. 

Keywords: formal and informal small businesses, formal and informal in Tanzania, entrepreneurial competencies, 

Cronbach’s alpha, independent t-test,  

1. Introduction 
In recent years many researchers have acknowledged the role of entrepreneurial competences in business growth and 

success (Mitchelmore and Rowley, 2010). These studies have found that entrepreneurial competences influence 

individuals’ and stakeholders’ actions to improve venture performance (Tocher et al., 2012). Chandler and Hanks (1994) 

argue that the success of a small business depends on the ability to identify promising opportunities from the scanned 

environment and the ability to exploit identified opportunities using well-organised strategies. These strategies however, 

can only translate identified opportunities into services and products if relevant entrepreneurial competencies are utilised 

(Ahmad et al., 2010). Through entrepreneurial competences development, an owner-manager can accumulate knowledge, 

skills and experience required (Man, 2006) to improve existing knowledge in order to identify and exploit more 

opportunities (Zahra et al., 1999). In addition, scholars argue that entrepreneurial competences development is not only 

about preparing a good strategic and business plan, but also the ability to use essential personal traits (Lans et al., 2008) 

that can drive the business to success and direct the attention of respective entrepreneurs to meet the demands of customers 

(Chandler and  Jansen, 1992).  

The argument was supported by Markman and Baron (2003a) who concluded that differences in businesses are due to 

existing differences in entrepreneurial competences possessed by owner-managers. In those regard those who acquire a 

good number of distinct entrepreneurial competences, identify and exploit more entrepreneurial opportunities compared 

to those who possess few entrepreneurial competences. Thus, for a small business to compete successfully in the 

21stcentury, an owner-manager is supposed to develop many entrepreneurial competences  (Boyles, 2012). 

 Although entrepreneurial competences development has been studied in both large and small enterprises (Sψrensen and 

Phillips, 2011), little is known about differences in the development of entrepreneurial competences between owner-

managers of formal and informal small businesses.  

The purpose of this study is to investigate the differences in the development of entrepreneurial competences between the 

owner-managers of formal and informal small businesses in the construction industry in a least developing country 

(Tanzania). Essentially, the study responds to the call of modern scholars who insist on conducting more researches on 

entrepreneurship in the least developed countries (LDCs; Naudι, 2008). 

First, this paper covers a review of the literature on the differences between formal and informal sectors discussed, by 

using three approaches. Annex, the formal and informal sector in Tanzania is dealt with. Then, ten entrepreneurial 

competences are described. Furthermore, the hypotheses are presented, followed by details of the fieldwork. In addition, 

the hypotheses are tested and the results are discussed in detail. The paper ends with conclusions and recommendations 

for future studies.   

2.  Differences between formal and informal sectors 
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There is no agreed definition that distinguishes between formal and informal sectors (Peattie, 1987; Ulyssea, 2010). 

Instead, academics explain the differences from three different perspectives (Nelson and De Bruijn, 2005): the social-

economic perspective, the behavioural perspective and the institutional perspective. First, there are academics who focus 

on activities that characterise socio-economic differences. Here, informal businesses are considered to be predominantly 

small in size, family-owned, relying on indigenous resources, low in technology, low in threshold to become an 

entrepreneur, having no proper wage agreements, etc. (Bangasser, 2000; Bigstenet al., 2000; Fortin et al., 1997; 

Swaminathan, 1991; Williams et al., 2009). These characteristics explain what may be regarded as one of the weaknesses 

of informal businesses (Williams and Nadin, 2012), namely that they are labour-intensive, instead of capital-intensive 

(Rauch, 1991). As a result, amongst others, they have high transaction costs and are unable to benefit from economies of 

scale (Ferreira-Tiryaki, 2008; Taymaz, 2009; Ulyssea, 2010). Formal businesses, on the other hand, are run by qualified 

entrepreneurs who aim at maintaining the quality of service/ products produced and meeting the obligation of tax payment 

for public services like judiciary and security  (Prado, 2011).  

The second perspective highlights proactive behaviour connected with motives, decisions and success of a business (Koop 

et al., 2000). According to this view, the majority of informal businesses are established because of a lack of choice, and 

the owners are bushed with necessity to meet demands for their leaving (Sadi and Al-Ghazali, 2012). Rosa et al. (2006) 

studied on what motivates owners from informal sector to start their businesses. They surveyed 1006 Ugandans and Sri 

Lankans and find that a majority of owners from informal sector are driven by survival and lack of choice. On the other 

hand, the majority of formal small businesses is based on growth motives which are influenced by pull factors (McGowan 

et al., 2012). 

Finally, the institutional perspective defines the informal sector as the sector operating outside of the government 

regulatory system (Nelson and De Bruijn, 2005). Informal businesses conceal business operations to avoid penalties from 

government authorities (Mattos and Ogura, 2009). The risk of detection by tax authorities is low compared to the cost of 

time and income spent on formalising their businesses (Sookram and Watson, 2008). As a result, they enjoy low public 

trust due to inferior goods or services, lack of access to resources (land, credits, etc.), penalties once caught and weak rule 

of law (Ulyssea, 2010). Additionally, they have less financial benefits, like the possibility to purchase materials on credit, 

to borrow from formal financial entities, to early retirement and to cash discounts (Ngiba et al., 2009). Formal businesses, 

on the other hand, are recognised by the legal framework. They have access to public goods and services (electricity, 

roads, water, etc.), through the protection by state organs and property rights, and they have better access to financial 

institutions (Straub, 2005). Consequently, they can meet customer needs better in terms of quality and quantity (Ihrig and 

Moe, 2004) and are more efficient (Kathuria & Raj, 2013) in terms of business planning (Baird et al., 1994). As a result, 

formal businesses attract more customers and they grow faster compared to informal businesses. This can be evidenced 

in Tanzania, where most contracts for the supply of goods and services to the government departments and agencies are 

awarded to formal businesses (URT, 2005). 

3. The formal and informal sector in Tanzania 
In Tanzania, the best approach that can be used to distinguish between the formal and informal sector is the institutional 

perspective (Nelson and De Bruijn, 2005). Informal businesses operate outside the legal framework and they are not 

registered in the official documents (URT, 2008a). Instead, their operations are covered under the umbrella policy of 

business licenses issued by the local authorities (Nelson and De Bruijn, 2005). Additionally, many of them are household 

enterprises, not keeping books of accounts and employing only few workers (Pfander & Gold, 2000). As a result, informal 

businesses are working in isolation from each other, in a more undeveloped and informal environment compared to formal 

businesses (URT, 2008a). On the other hand, businesses in the formal sector follow the legal system by registering with 

the Business Registration and Licensing Agency (BRELA), through which they gain legal status with the associated 

obligations and acts of compliance to government regulation (Nelson and De Bruijn, 2005). This is the legal barrier that 

creates benefits for formal businesses as opposed to informal businesses in three main areas (URT, 2008b), namely: 

property archetypes, business organisation archetypes and expanded market archetypes (URT, 2008a). 

First, with regard to the property archetypes, enterprises in the informal sector are operating in the local area only (URT, 

2008a). Their properties cannot be easily exchanged due to non-standardised valuation and documents of ownership that 

cannot be presented in the court of law (URT, 2008a). For this reason, informal businesses are excluded from the right of 

access to capital by financial institutions. 

Second, the archetypes of business organisation create the barriers that many informal businesses are facing with regard 

to limited liability (URT, 2008a). As a result, owners are exposed to business risk (URT, 2008a). Additionally, they do 

not provide for  contracts between the enterprise and stakeholders (suppliers, clients, creditors, and investors) (URT, 

2008a). Hence, stakeholders become reluctant to do business with informal enterprises because their rights are not 

protected (URT, 2008a). 

With respect to the archetypes of the expanded market, enterprises under the informal sector do not protect trade-names 

and trademarks of enterprise products and they do not prepare financial statements (URT, 2008a). As a result, they fail to 
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obtain credit outside the local area, they cannot operate in a broader jurisdiction and they do not enjoy free publication of 

their financial statements in different accounting journals (URT, 2008c). 

4. Entrepreneurial Competences 
The term entrepreneurial competence has different meanings due to multitude definitions for the concepts of entrepreneur 

and competence (Lans et al., 2010). According to Mitchelmore and Rowley (2010), competence is the evaluation of 

performance in a specific activity, it is a description of action or it is  an outcome/benchmark that an entrepreneur should 

be able to demonstrate. On the other hand, scholars defined having entrepreneurial competences as high-level individual 

characteristics encompassing essential personal traits attained, skills & knowledge acquired, motives and abilities 

embodied that lead an owner-manager to superior performance of an entrepreneurial activity in order to reach success 

(Baum et al., 2001; Ismail and Meutia, 2012; Katwalo, 2010; Man et al., 2002). From the above definitions, scholars have 

described entrepreneurial competences from different dimensions, namely: (i) parenting and personality traits; (ii) 

opportunity refinement, leveraging and championing; (iii) personal and familiar competences; (iv) innovation orientation, 

pro-activeness, risk-taking, and coordination capabilities; (v) visioning/goal setting, creativity, motivation, internal locus 

of control, need for independence, need for pro-activeness and self-efficacy (Ahmad et al., 2011; Dimitratos et al., 2013; 

Hsu et al., 2011; Jain, 2011; Rasmussen et al., 2011; Schmitt-Rodermund, 2004). 

 

Noteworthy, academicians have revealed a list of characteristics that explain entrepreneurial competences based on 

personal commitment, personal trust and personal intention, which impact directly success and growth of small businesses 

(Chen et al., 1998; Chun-Mei et al., 2011; Gupta and Bhawe, 2007; Markman and Baron, 2003a; Mitchelmore and 

Rowley, 2013; Mobaraki and Zare, 2012). The list of entrepreneurial competences is found to include: self-efficacy, 

creativity, passion, pro-activeness, internal locus of control, goal setting, tenacity, tolerance for ambiguity, patience, need 

for achievement and risk-taking propensity. They influence and empower owner-managers to ensure that small businesses 

grow and compete effectively in the market (Ismael and Muhamed, 2013). Hence, entrepreneurial competences enhance 

performance and ensure survival of the small business (Ahmad et al., 2010).  

4.1 Internal Locus of Control 

Internal locus of control refers to personal belief that one has influence over business outcomes through efforts, skills or 

ability (Chelariu et al., 2008). On the other hand, external locus of control is based on the belief that business outcomes 

depends on external influences (Okhomina, 2010). Entrepreneurs with internal locus of control character have a tendency 

to engage themselves into entrepreneurial activities that influence their firms to become more successfully (Chelariu et 

al., 2008). They are influenced with external sources of information acquired (Welsch and Young, 1982) to build 

individual confidence. As a result, they control outcome of their events through actions, and identify and exploit new 

entrepreneurial opportunities instead of recognising the already identified opportunities (Lee and Tsang, 2001). 

4.2 Tenacity 

Markman et al. (2005) defined tenacity (or perseverance) as ‘ones tendency to persist and endure in the face of adversities’. 

The difficulties faced by owner-managers of small businesses may include: personal or family conflict, conflict between 

partners, customers’ disloyalty, changes in government policies and unreliable information (Van Gelderen, 2012). So, the 

better solution is either to stick to the decision and persistently ensure changes are implemented (MaloΊ, 2011) or find an 

alternative course of action to reach the goal set (Markman et al., 2005). Literature demonstrates that entrepreneurs with 

entrepreneurial competences tenacity are found to be very determined, persistent and they do not give up easily once they 

set up their goals (Markman et al., 2005), because tenacity is valued as a fundamental entrepreneurial competence (Morris 

et al., 2013). Hence, it influences entrepreneurs to compete for scarce resources and pursuit of uncertain targets (Hayton 

and Kelley, 2006).       

4.3 Passion 

Competences passion is defined as a strong feeling toward an entrepreneurial activity that a person loves and invest much 

time and energy to undertake (Vallerand, 2008). Cardon et al. (2013) explained the nature of entrepreneurial competence 

passion as accessible consciousness and intense positive feeling that results from engagement in activities with meaningful 

and salient self-identity. The term identity signifies activities that perform any of the three roles, namely: inventor identity 

(involves identifying, inventing and exploring activities), founder identity (involves establishing a commercialised 

venture and opportunity exploitation), and developer identity (involves nurturing, expanding and venture growth; (Cardon 

et al. (2013); Cardon and Stevens (2009). With these three roles, entrepreneurial competences passion enhances 

commitment to entrepreneurs (Breugst et al., 2011; Klaukien et al., 2010), and it directs ones attention and actions toward 

a specified target (Chen et al., 2009). As a result, passion contributes significantly to the development of the business 

(Haar et al., 2009). In short, the entrepreneurial competence passion is regarded as the heart of entrepreneurship, because 

it is the only competence that fosters creativity (Vallerand, 2008). 

4.4 Need for Achievement 

The entrepreneur’s need for achievement is based on ability to offer products or accomplishing identified organising 

methods better and faster than competitors (Hansemark, 1998). Owner-managers with this entrepreneurial competence 

can succeed in difficult situations because they are adaptable to risk environment (Jain, 2012). Need for achievement is 
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conceptualised as a disposition that motivates an entrepreneur to face challenges in the interest of attaining small business 

goals successfully and excellently (Deshpandι et al., 2013). It is the most important entrepreneurial competence (Fahed-

Sreih and Morin-Delerm, 2012) that reflects the inner feeling of an entrepreneur toward success (Sibin et al., 2007). 

Rahman and Rahman (2011) find that an entrepreneur possessing need for achievement is characterised by ability of: (i) 

developing better ways of doing business, (ii) carrying out challenging jobs successfully, (iii) solving complex problems 

related to business, (iv) facing many difficult challenges and (v) doing much better than other competitors. As a result,  

the entrepreneur sets difficult but attainable goals, strives for performance, shows tolerance for ambiguity, and finds novel 

and creative solutions for business problems (Deshpandι et al., 2013).  

4.5 Tolerance for Ambiguity 

The term ambiguity is categorically explained as a word or an expression that are unclear or has multiple meanings, 

incompleteness, inconsistencies or lack of information and uncertainty circumstances (Norton, 1975). Tolerance for 

ambiguity relates to the individual’s behaviour to adapt to circumstances that have unclear or multiple interpretations 

(Kajs and McCollum, 2009). Studies have shown that people differ in tolerance for ambiguity due to differences in 

addressing the situations (Foxman, 1976) namely; newness of the situation, complexity of the situation and insolvability 

of the situation (Kajs and McCollum, 2010). Consequently, two groups of people arise, first, is intolerant people who tend 

to react with fear in any situation, and second, is tolerate owner-managers who controls their anxiety situations as they 

are identified (Pathak et al., 2009). As a result, tolerate owner-managers are able to treat uncertainty circumstances as an 

exciting situations rather than insolvable situation (Kajs and McCollum, 2010). 

4.6 Goal-Setting 

Literature acknowledges that majority of owner-managers of small businesses start their small businesses without a clear 

identified entrepreneurial opportunity, finances, social networks and availability of market, but they are motivated by 

goal-setting competences to become successfully (Hechavarria et al., 2012). For example, goal setting is found to be a 

fundamental entrepreneurial competence for facilitating budgeting and financial planning which are essential techniques 

for small businesses (Timmons, 1978), and have a direct impact on the small businesses’ growth (Baum and Locke, 2004). 

Timmons (1978) summarised seven important reasons for goal setting influences an entrepreneur in a small business. 

These include:- (i) maintenance of the relationship between the successful entrepreneur and the enterprise, (ii) to help the 

entrepreneur to be smarter rather than simply harder, (iii) to keep the entrepreneur in a future-oriented frame of mind, (iv) 

to polish the strategy of the entrepreneur’s ideas with others, (v) to provide an inherent motivation, (vi) to evaluate 

performance, and (vii) to manage risks and uncertainties of the future.  

4.7 Risk-taking Propensity 

Risk-taking propensity can be defined as willingness of the entrepreneur to engage in action based on perception of 

uncertain environment of gain or loss (Gartner and Liao, 2012). Small businesses operate under unstable business 

environment of which one cannot predict the outcome with certainty. Scholars have divided views as to whether 

competences risk-taking propensity has any impact on the success of small businesses. For example, Norton (1975) who 

grouped respondents into entrepreneurs and non-entrepreneurs found no difference between them in risk-taking 

propensity. Therefore, the study argued that risk-taking propensity cannot be regarded as a distinguishing factor in 

entrepreneurial competences development (Brockhaus, 1980). However, the results have been criticised according to error 

in covariance measurement, sample size, the definition of entrepreneur used, growth or profit motivation as opposed to 

income, and the possibility that previous study were unrepresentative of the literature (Stewart Jr and Roth, 2001).  

With regard to supporters of the impact of risk-taking propensity as entrepreneurial competence, they perceive it as an 

important entrepreneurial competence especially in industry where businesses are characterised by novelty and 

technological uncertainty (Pines et al., 2012). They believe that risk-taking propensity influences entrepreneurs to possess 

more knowledge of identification of opportunities (Barbosa et al., 2007). By taking the risk, owner-managers interpret the 

risk and minimise the risk so as to reach a particular goal set (Palmer, 1971). That means, they trying again and again, 

they acquire a sense of responsibility, they possess managerial decision making until they become successfully (Nicholson 

et al., 2005; Schwer and Yucelt, 1984). The argument is strongly supported by Saini and Martin (2009) who found that 

entrepreneurs with high entrepreneurial competences risk-taking propensity have strong contribution to the performance 

of small businesses.  

4.8 Creativity  

Amabile (1997), defined creativity as the production of novelty ideas in the domain of human activities. He noted further 

that creativity is the first step of innovation. Through creativity new ideas are born, changes in knowledge is developed 

(Dreesmann et al., 2014) to encourage external stakeholders especially financiers to support businesses (Wilson and 

Stokes, 2005). Creativity is a critical element of entrepreneurial competences developed by entrepreneurs to adapt to 

change (Ηekmecelioπlu and Gόnsel, 2013). They use creative thinking (Amabile, 1996) to diverge their scope of thinking 

so as to capture hidden information and generate new ideas (Gielnik et al., 2012). Hence, the new ideas/original ideas lead 

them to identification of entrepreneurial opportunities, and create more chances for small business to become successfully 

(Gielnik et al., 2012). 

4.9 Self-efficacy 
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Self-efficacy refers to the strength of an entrepreneur’s confidence that in an uncertain environment, she/he can meet 

her/his entrepreneurial goals (Chen et al., 1998). It is an internal conviction that an entrepreneur developed which 

influences the ability to meet a target set (Welch Jr, 2013). According to Bandura (1977), self-efficacy originates from 

four information sources which include: emotional arousal, vicarious learning, social persuasion, and performance 

accomplishment. It is through performance accomplishment that explains ability of an entrepreneur to meet the target so 

as to ensure growth and survival of small business (Brice Jr and Spencer, 2007). Self-efficacy empowers entrepreneurs 

with knowledge and skills necessary for the identification of entrepreneurial activity (Jha, 2013) and it is perceived as a 

motivation for entrepreneurs who fulfil performance targets based on their ability (Mayfield and Mayfield, 2012). Thus, 

entrepreneurs who develop high self-efficacy attain necessary entrepreneurial competences to meet the enterprises goals 

set (Mobaraki and Zare, 2012) and appraise one’s own capabilities (Srikanth, 2012). Urban (2010) concludes that 

entrepreneurship is not a field of everybody, instead, it is for entrepreneurs who have developed and committed into self-

efficacy. The higher the self-efficacy an individual possesses, the closer (s)he gets to be an entrepreneur and the likelihood 

of succeeding (Markman and Baron, 2003b). Self-efficacy is the only entrepreneurial competence that discriminates 

between entrepreneurs from managers (Chen et al., 1998).  

4.10 Pro-activity 

Pro-activity is defined as the relatively stable tendency to effect environment change through process by which people 

control a situation by influencing events (Bateman and Crant, 1993). Unlike re-active or passive people who depend on 

others to identify opportunities and adapt to, and are shaped by their environments (Bateman and Crant, 1993), proactive 

people on the other hand, have a tendency to identify new entrepreneurial opportunities, initiate activities and take actions 

to bring meaningful changes to customers (Crant, 1996; Prieto, 2010). This is because they formulate prospective 

strategies consistent with their belief and intentions to identify new opportunities, and new processes that bring about 

innovation (Kickul and Gundry, 2002). Thus, a proactive personality is concluded to have a desire and intention to initiate 

entrepreneurial changes (Prieto, 2011). 

 

5. Hypothesis based on the Literature 
Basically, entrepreneurs from formal small businesses are acknowledged to be more strategic, future oriented than 

entrepreneurs from informal small businesses (Morris et al., 1996). Also, they are able to predict and control business 

performance successfully (Georgellis et al., 2000). This is because, they develop entrepreneurial competences that permit 

sustainable growth of their businesses (Vαzquez-Burgete et al., 2012). Thus, the study is premised on the following 

hypothesis; 

 

(i) Entrepreneurs from formal small businesses develop entrepreneurial competences more than 

entrepreneurs from informal small businesses. 

 

6.  Fieldwork 
Fieldwork of this project was conducted in Dar es Salaam, Singida, Mbeya and Mtwara regions. These regions were 

selected because the researcher has a good network in the sector of construction of building, thus it was easy to collect 

data. 

Prior to the actual fieldwork, the researcher consulted the Contractors Registration Board (CRB) website to gain more 

knowledge of contractors’ registration procedures. The CRB is a Regulatory Board that was established by an act of 

Parliament no. 17 of 1997 (as amended in 2008), charged with the responsibility for registration, regulation and 

development of contractors in Tanzania.  

The procedures for registration begin with a person or group of persons to apply for CRB registration. The application 

must be accompanied with certified copy of Memorandum and Articles of Association from BRELA in case of a Limited 

Liability Company or certified copy extract from BRELA in case of Partnership and Sole Proprietorship. Having fulfilled 

the requirements set out under CRB-F1 and CRB-F2, the Board issues CRB registration Certificate in a class requested. 

The CRB has categorised building contractors into seven classes. In this study a comparison was made between the 7 th 

class of building contractors referred as owner-managers from formal small businesses, and unregistered building 

contractors referred as owner-managers from informal small businesses. The two groups were used to investigate 

differences between them in entrepreneurial competences development. That means, the 7th class was treated as owner-

managers from formal small businesses while non-registered building contractors were regarded as owner-managers from 

informal small businesses. 

Subsequently, in collaboration with the National Kiswahili Council (BAKITA), the questionnaire was translated from 

English into Swahili, and the two versions were sent to an editor who found only minor errors. The corrected Swahili 

version was later sent to a sample of 10 small business owner-managers in Dar es Salaam region to determine if the 

questions set out were easily understood, if they captured the intended information and if the respondents would stick to 

the answer given (validity and reliability). All 10 firms were owned by non-registered owner-managers. 

The actual fieldwork started at the Singida region. Through networking, the researcher managed to reach out to 50 

registered building contractors (owner-managers from formal small businesses). However, 35 of them were ready to be 

interviewed and fulfilled necessary conditions. This included being in business for at least five years and having a small 
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number of employees. For unregistered building contractors (owner-managers from informal small businesses), out of 

155 owner-managers accessed, 105 were willing to be interviewed and met the conditions set by study. The researcher 

selected 35 unregistered owner-managers on the basis of one firm from every 3 businesses. 

 

The second region for the fieldwork was Mbeya. In this city, the researcher accessed 60 registered contractors in7th class, 

out of which 50 were ready to participate in the study. Notably, 35 owner-managers met the criteria mentioned above and 

were interviewed. Similarly, with regard to unregistered owner-managers, the researcher first met with 150 entrepreneurs, 

out of these, 110 met the mentioned conditions and were ready to be interviewed. The study selected 35 owner-managers 

on the basis of one from every three firms. 

 

Last, the researcher collected data from Mtwara region. Using the same procedures mentioned earlier, the study managed 

to interview 10 registered building contractors and 10 unregistered building contractors. The study accessed small number 

of owner managers because the region is less developed, thus few entrepreneurs choose the region as their center for 

businesses. 

 

In general, data in all four regions were collected by using of face to face interviews especially owner-mangers of the 

small businesses selected (also called entrepreneurs in this paper). The owner managers of the registered businesses were 

also asked to show their CRB certificates as evidence of their formal status. 

7. Results 
As mentioned earlier, the purpose of this study is to investigate the differences of entrepreneurial competences 

development between the owner-managers of formal and informal small businesses. Questionnaire for entrepreneurial 

competences development was prepared covering 10 factors, each with three items, one of them negatively worded to 

prevent response bias. Entrepreneurs from formal and informal small businesses were asked to indicate their level of 

agreement on a 5-point Likert scale. The scales were in the option of: strongly disagree/disagree/neither agree nor 

disagree/agree/strongly agree. Although this approach is thought to be biased, the researcher tried to minimise the risk by 

working with three items in one entrepreneurial competence. 

After completing data entry and checking for missing data, the researcher manipulated the data by using SPSS. The 

researcher reversed negatively worded items, a step that allowed the study to proceed to calculate cumulative means and 

standard deviations of all entrepreneurial competences. 

 

The overview of cumulative means and standard deviations indicate that all entrepreneurial competences are varying from 

4.68 to 4.28, according to owner-managers of formal small businesses. This range from 4.68 to 4.28 coincides with the 

scale of strongly agree and agree in the questionnaire.  

 

“Insert table 1 here” 

 

Similarly, the cumulative means and standards deviations indicate that all entrepreneurial competences are varying from 

4.12 to 3.69 according to owner-managers of informal small businesses. This range from 4.12 to 3.69 reflects the scale of 

agree to neither agree nor disagree in the questionnaire. 

 

“Insert table 2 here” 

 

Therefore, it is apparent that entrepreneurs from formal small businesses develop and rated entrepreneurial competences 

on higher scales than entrepreneurs from informal small businesses. The dispersion in cumulative means between owner-

managers from formal and informal sectors indicate differences in perception of entrepreneurial competences 

development between the two sectors. 

Likewise, the cumulative means of the entrepreneurial competences development from table 1 show that internal locus is 

top rated by entrepreneurs from formal small businesses followed with passion, risk taking propensity, need for 

achievement, self-efficacy, goal setting propensity, tolerance for achievement, tenacity, pro-activity and creativity. On 

the other hand, entrepreneurs from informal small businesses have cumulatively rated internal locus, tenacity, passion, 

need for achievement, tolerance for ambiguity, goal setting, risk-taking propensity, creativity, self-efficacy and creativity 

in table 2. The results of cumulative means from table 1 and table 2 indicate differences in perception between owner-

managers of the two sectors which gave the study the basis to test internal consistency. 

 

The Cronbach’s alpha was used in this study to measure the scale’s internal consistency for both sectors. Results indicate 

that all entrepreneurial competences have an acceptable Cronbach alpha value of 0.6 and above. In general, these values 

confirm that the chosen measurement instrument is reliable with a sample.  

 

“Insert table 3 here” 

 

However, in order to answer the research question as to whether differences in the development of entrepreneurial 

competences between owner-managers of formal and informal small businesses exist, the researcher measured 
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Cronbach’s alpha for entrepreneurial competences from formal and informal sectors separately. Specifically, the study 

measured the differences of perceptions in entrepreneurial competences between entrepreneurs from formal and 

entrepreneurs from informal sectors. It is known that Cronbach’s alpha from separate groups tend to be smaller than the 

value from combined groups. In that regard, results were classified into three groups. 

 

First, is the group of 4 competences which include entrepreneurial competences passion, need for achievement, tenacity 

and internal locus of control. These indicated Cronbach’s alpha of below 0.6 in one of the two sectors. Hence, they were 

dropped for further analysis at this stage.  

Second, is the entrepreneurial competence creativity which indicated Cronbach’s alpha of 0.7 with a t-value that was not 

significant. In fact, entrepreneurial competence creativity indicated that owner-managers from both sectors have the same 

perception on creativity. 

Finally, there is a group of 5 competences which have Cronbach’s alpha of 0.6 and above. These include entrepreneurial 

competences risk-taking propensity, self-efficacy, goal setting, pro-activity, tolerance for ambiguity. In this study, they 

were used for testing the differences between the two sectors at 1% significant level as it is shown in table 3. 

 

In general, it can be said that the hypothesis was partly accepted because 4 out of 10 competences were not testable due 

to the low Cronbach’s alpha, and 1 competence was not in line with the hypothesis. Therefore, only 5 out of 10 

competences affirmed the hypothesised issue. 

8. Discussion 
The purpose of this study was to find out whether there is any difference between entrepreneurs from formal and informal 

small businesses in developing entrepreneurial competences in LDCs, (Tanzania). In general, the results indicate that 

entrepreneurs from formal small businesses score higher on entrepreneurial competences development than entrepreneurs 

from informal small businesses. This is what could be expected from the literature study as well. However, the results 

strike my eyes in two areas. First, 4 out of 10 competences showed a Cronbach’s alpha value of below 0.6 in one of the 

two sectors. Second, there is an insignificant difference between entrepreneurs from the formal and informal small 

businesses in entrepreneurial competence creativity. That means entrepreneurs from formal small businesses and 

entrepreneurs from informal small businesses tend to develop entrepreneurial competence creativity at the same level. 

Regarding 4 entrepreneurial competences scoring Cronbach’s alpha value of below 0.6 in one of the sectors, one possible 

explanation may be the regional context of the fieldwork. Our entrepreneurial competences were defined and explained 

using literature from developed countries. Even items of subscales were stated from the same Western world. Although 

the study constructed subscales statements using simple English language that were translated into simple Swahili 

language, statements for subscales from passion, need for achievement, tenacity and internal locus of control 

entrepreneurial competences were possibly reflecting different cultural context in which the study took place. From this 

explanation, it can be argued that low internal consistencies from these entrepreneurial competences were contributed by 

the reason mentioned above. 

With respect to entrepreneurial competence creativity scoring an insignificant difference between the owner-managers of 

the two sectors, this can be associated with the education system at primary and secondary levels, and state policies. Soon 

after the launch of the Arusha declaration in 1967, the government regulated most of the economic activities and sources 

of production through nationalisation of industries, banks and corporations. Small businesses were not well recognised, 

because many products were either sold by the government using public corporations or imported by the government. 

Eventually, due to economic decline, many people lost their jobs in these public corporations. Thus, they started small 

business to provide for their living. The majority of owners of these businesses emulated neighbouring businesses, 

although there were also very few entrepreneurs who chose self-employment as a career path. Obviously, this trend of 

entrepreneurial activities indicate that majority of entrepreneurs from both sectors were lacking entrepreneurial 

competences development especially the entrepreneurial competence creativity. 

Furthermore, education curricula for both primary and secondary levels as well as higher learning institutions in Tanzanian 

do not develop entrepreneurial competence creativity, rather it encourages job seeking. The education systems do not 

equip students with the highly needed entrepreneurial skills that lead to self-employment. This is supported by the findings 

from Mwasalwiba et al. (2012) who found out that entrepreneurship curricula taught in higher learning institutions in 

Tanzania do not address practical issues affecting self-employment. 

Evidently, statistics show that majority of school leavers who join the self-employment sector (98% of small businesses 

owner managers) are lacking entrepreneurial competences especially in competences creativity. As a result, entrepreneurs 

from formal and informal small businesses fail to create and to implement new ideas using their own actions for better 

products, better services and better processes. 

9. Conclusion 
The most important contribution of this paper is that it partly answers the question about whether there is a difference in 

development of entrepreneurial competences between the owner-managers of formal and informal businesses. Results 
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suggest that, in 5 out of 10 entrepreneurial competences, entrepreneurs from formal small businesses score higher in 

entrepreneurial competences development than entrepreneurs from informal small businesses as we expected. Therefore, 

the hypothesis was partly accepted. Additionally, competence creativity indicates insignificance difference between the 

two sectors. 

Limitations of this study may be observed in three important areas. First, the study was done in Tanzania which is just 

one of the 48 LDCs in the world. Second, the literature that is used to build the concepts predominantly applies to 

developed countries. Third, the fieldwork is dependent on the respondent’s perception which may lead to biased results. 

Despite the fact that these limitations have already been considered to some extent in this study, future studies are 

encouraged to take yet better account of these limitations. 

In light of the above, we contend that future studies should focus more on three areas. First, the scope of the study has to 

be extended to countries of the regional level. This may provide richer insight to the theory of entrepreneurship particularly 

on differences in the development of entrepreneurial competences between the owner-managers of the two sectors. 

Second, in our study we selected respondents based on purposive sampling method. Although we took precautionary 

measures of minimising bias, non-probability sampling is susceptible to sampling bias. Therefore, statistical sampling 

like random sampling should be applied in future research so as to minimise sampling bias. Finally, future studies should 

focus also more on finding an explanation of why entrepreneurs from formal small businesses tend to develop more 

entrepreneurial competences than entrepreneurs from informal small businesses. 
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Table 1. Formal Small Businesses 

Mean and Standard Deviation 

 

 Entrepreneurial competences   Sample 

size 

Mean Std. Deviation 

Internal locus of control  Formal 80 4.68 1.102 

Tenacity Formal 80 4.33 1.542 

Passion  Formal 80 4.60 1.002 

Need for achievement Formal 80 4.48 1.439 

Tolerance for ambiguity Formal 80 4.36 1.608 

Goal setting Formal 80 4.38 1.549 

Risk-taking propensity  Formal 80 4.50 1.331 

Creativity Formal 80 4.28 1.549 

Self-efficacy  Formal 80 4.41 1.495 

Pro-activity  Formal 80 4.30 1.65 

 

 

 

 

http://www.brela-tz.org/
http://www.crbtz.org/
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Table 2. Informal Small Businesses 

Mean and Standard Deviation 

  

 Entrepreneurial competences   Sample 

size 

Mean Std. Deviation 

Internal locus of control  Informal 90 4.12 1.472 

Tenacity  Informal 90 3.90 1.186 

Passion  Informal 90 3.84 1.202 

Need for achievement  Informal 90 3.83 1.192 

Tolerance for ambiguity  Informal 90 3.76 1.406 

Goals setting  Informal 90 3.76 1.413 

Risk-taking propensity  Informal 90 3.73 1.346 

Creativity  Informal 90 3.71 1.256 

Self-efficacy  Informal 90 3.70 1.443 

Pro-activity  Informal 90 3.69 1.234 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Entrepreneurial Competences in Tanzania: t-values 

 

 Entrepreneurial  

 

Competences 

  Formal/  

Informal 

Sample 

size from 

each 

sector 

Mean Std. 

Deviation 

Cronbach 

alpha from 

each sector 

separately 

Cronbach 

alpha 

combined 

t-test/n.a. 

Internal locus of 

control 

Formal 80 4.68 1.102 0.4 
0.7 1.34 n.a. 

Informal 90 4.12 1.472 0.6 

Tenacity 

Formal 80 4.33 1.542 0.7 
0.7 2.02 n.a. 

Informal 90 3.90 1.186 0.5 

Passion 

 Formal 80 4.60 1.002 0.4 
0.8 4.49 n.a. 

 Informal 90 3.84 1.202 0.6 

Need for achievement 

Formal 80 4.48 1.439 0.8 
0.8 3.18 n.a. 

Informal 90 3.83 1.192 0.5 

Tolerance for 

ambiguity 

Formal 80 4.36 1.608 0.8 
0.8 2.58*** 

Informal 90 3.76 1.406 0.7 

Goal setting 

Formal 80 4.38 1.549 0.8 
0.8 2.71*** 

Informal 90 3.76 1.413 0.7 

 Formal 80 4.50 1.331 0.7 0.8 3.74*** 
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Risk taking 

propensity  Informal 90 3.73 1.346 0.7 

Creativity 

Formal 80 4.28 1.549 0.7 
0.8 1.22 

Informal 90 3.71 1.256 0.7 

Self-efficacy 

 Formal 80 4.41 1.495 0.8 
0.8 3.14*** 

 Informal 90 3.70 1.443 0.7 

Pro-activity 

 Formal 80 4.30 1.65 0.8 
0.8 2.7*** 

 Informal 90 3.69 1.234 0.6 

  

*p<10% 

**p<5% 

***p<1% 

n.a. means not applicable 
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Abstract 
 

An exclusive competence of the Union since the Lisbon Treaty, investment made its way in recent EU FTAs, as an 

instance of EU-wide rules on FDI as part of a broad trade agreement. Yet, the BIT with China seems the first step in the 

construction of an EU fathered network of international ‘investment only’ agreements. So would it be safe to assume a 

BIT strategy for the EU as far as future agreements are concerned? Or, rather, a “trade and investment” way forward? Or 

perhaps both? As far as economics can tell, all options are open. Revisiting older questions, such as – what is the 

relationship between trade and investment? Do they complement or substitute each other? What other factors come into 

play - institutions, the legal environment, the political architecture? What impact does treaty design have on trade and 

investment flows? Should the choice between a comprehensive FTA and a streamlined BIT be a ‘one size fits all’ type of 

decision or should it be made on case by case basis, depending on the idiosyncrasies of every new potential economic 

partnership? - leads to a multitude of possible moves available to the EU – and, by extension, to all the players in the 

global trade and investment game.  
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1. In search of a new paradigm 
  

 

On November 21, 2013, the European Union announced the launch of negotiations with China for what would be the first 

ever EU wide International Investment Treaty, signalling the debut of a Brussels headquartered, stand-alone European 

investment strategy. 

Investment is part of the EU’s common commercial policy, thus an exclusive competence of the Union (Article 207 

TFEU) since the Lisbon Treaty. But, even with the e.g. EU-Canada CETA is an instance of EU-wide rules on investment 

as part of a broad trade agreement, a would-be BIT with China is the first step in the construction of an EU fathered 

network of international ‘investment only’ agreements. 

So what exactly is the EU doing? Will it go ahead with an ‘investment only’ approach? Should it? Or would it be wiser 

to continue on a ‘trade and investment’ foundation as it builds its new identity in global economic affairs? In other words, 

is the ‘EU BIT’ road preferable to the ‘trade +’ (with investment chapters included in FTAs) one? 

Answering these questions requires revisiting an older dilemma – what is the relationship between trade and investment? 

Do they complement or substitute each other? “Investment and trade are inter-dependent and complementary” (DG Trade) 

is the official EU stance, reflecting mainstream beliefs in ‘the trade and investment’ romance. But how doubt-proof is that 

take on the relationship? Does it stand the test of, e.g., aggregation level? What other factors come into play - institutions, 

macroeconomic stability, the legal environment, the political architecture? Also, what impact does treaty design have on 

trade and investment flows? Does content matter? Moreover, should the choice between a comprehensive FTA and a 

streamlined BIT be a ‘one size fits all’ type of decision or should it be made on a case by case basis, depending on the 

idiosyncrasies of every new potential economic partnership? 

It is precisely revisiting these questions in light of the new developments on the global arena that this paper aims to do. 

While giving a precise answer to part of them will prove challenging, given the ongoing debate on the subject in academia, 

putting the pieces of the puzzle together  so as to try and figure out the ‘way forward’ for EU’s investment policy seems 

timely. 

The following pages are structured as follows – a review of the academic status quo in what regards the relationship 

between trade and investment as indicated by studies testing the dynamic between the two empirically (Chapter 2), 

followed by an insight into other factors that might affect the relationship, be it political conditions (Chapter 3) or the 

very provisions of the international agreements themselves (Chapter 4)  The paper concludes with an analysis of the 

strategic options available to the EU at the beginning of its road as a lead player in the global investment game. (Chapter 

5) 
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2. Trade and investment – friends or foes? 
 

“Negotiations on investment at EU level are currently on-going with Canada, Singapore, India, Japan, Malaysia, 

Mercosur, Morocco, Thailand and Vietnam within the context of the negotiations for Free Trade Agreements. Negotiating 

directives for deep and comprehensive Free Trade Agreements including investment were also adopted for Egypt, Jordan 

and Tunisia. The Transatlantic Trade and Investment Partnership between the EU and the US will also include investment 

provisions.” (DG Trade) 

The EU thus seems to be operating in a predominantly ‘trade and investment’ context, the Chinese BIT being a clear 

departure from current practice and an indicator of a bourgeoning preference for a new, investment-only, fast lane. Or 

perhaps not? Understanding EU’s moves on the global investment chessboard requires a look into their theoretical 

motivations. 

 

a) Complementarity 1 - 0  Substitution 

 

Trade and investment vs. Trade or investment. This is a dilemma researchers are still trying to find a conclusive answer 

to, so far to no avail. The ongoing discussion is fuelled by studies aiming to analyze, both theoretically and empirically, 

the relation between trade and investment. 

The theoretical starting point of the analysis is usually related to the typology of across the border investment and its 

subsequent implications for across the border trade.115 

Hence, horizontal or market seeking FDI - “production of the same goods and services in different locations” (Forte, 

2004) is normally expected to have substitution effects on trade flows, as the products once exported to a foreign market 

are now produced there directly. Since horizontal FDI tends to take place between countries at a similar level of 

development, the gradual replacement of trade with foreign production has led to the proposal of a so-called ‘convergence 

hypothesis’ (Markusen and Venables, 1998), according to which as countries become more similar in size and factor 

endowment, FDI tends to become predominant and slowly replace trade. The almost automatic policy implication is that 

North-North and South-South - and, with the growing economic muscle of the BRIC countries, some North-South - 

economic partnerships should focus more on the FDI side of the equation than on their bilateral trade relationship, as the 

former is likely to become predominant and require institutional and political support – meaning, in international law 

language, treaty based obligations for FDI liberalization and protection. 

On the contrary, vertical or cost saving FDI - “the geographical fragmentation of the production process by stages” (idem) 

- should, in theory, lead to complementarity, as the optimization of the supply chain aimed at means importing 

intermediary goods produced at lower costs in foreign countries and incorporating them at home into final products meant 

for export, FDI thus leading to trade creation. As vertical FDI usually defines developed-developing country investment 

relations, trade and investment agreements are, in this case, the apparent go-to, allowing decision makers to translate the 

trade-FDI synergy into a binding document with legal teeth. 

But is this preliminary, theory induced conclusion, verified empirically? An overview of the empirical work carried out 

on this issue (Forte, 2004) reveals a rather surprising result – contrary to expectations, complementarity prevails.  

Hence, country-level studies, industry-level studies and firm-level studies analyzing the relationship between FDI and 

trade found them to be complements. In other words, such studies show that “the U.S. seem to import more from countries 

where FDI is more accentuated; also, they export more to those countries (Grubert and Mutti (1991) – country level); the 

activity of the foreign affiliates tends to promote the exports of the countries where the parent firm is located, indicating 

a complementarity relationship (Lipsey and Weiss (1981) - industry level); the larger the production of an American firm 

affiliate in a certain foreign area, the larger, in general, the parent firm's exports to that area (Lipsey and Weiss (1984) – 

firm level)” (in Forte, 2004) 

However, the opposite is true for product-level studies, where substitution becomes the norm: “The analysis for 11 

products of final consumption suggests equally the substitution of exports for local production for most of the products. 

(Blonigen (2001) – in Forte, 2004) Why so? Apparently it’s a case of aggregation bias – the more disaggregated the data, 

the more likely it becomes for substitution to make an appearance, as product level data is much more prone to capturing 

the replacing of imported goods by locally produced ones, a phenomenon that more aggregated data absorbs and hence 

underestimates, thus indicating an overall positive – i.e. complementary – relationship between trade and investment. 

The latter might also be a case of analytical inaccuracy, taking the form of an endogeneity bias: “the methodology applied 

in the empirical studies usually uses the foreign affiliates’ sales/production as proxy/indicator of FDI. However, this FDI 

indicator is an endogenous variable in the measure in that it is influenced by factors that also affect exports (for example, 

the size of the market). Thus, a simultaneous increase of exports and foreign affiliates’ sales can reflect only an exogenous 

increase of the host country demand, and it is incorrect to interpret this simultaneous increase as a complementary effect.” 

(Forte, 2004) 

Complications are bound to keep on occurring, as research on the issue continues – in a special case of the “convergence 

hypothesis” revisited, Markusen and Maskus (2001) look at trade and FDI (both horizontal and vertical) patterns between 

developed countries and analyze their intra-industry trade and, respectively, intra-industry investment flows, which 

should, theoretically, become higher as countries grow more similar. While that is true (i.e. complementarity 

                                                             
115 An in-depth revisiting of the reasons behind the different types of FDI is beyond the scope of this paper, as it is 

primarily the implications these motivations have for the trade-investment relationship that are of interest here. 
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predominates) when trade and investment flows are considered separately, when combined, intra-industry FDI tends to 

outpace the growth of intra-industry trade, suggesting substitution. 

Still, overall, complementarity seems to lead the race. When patterns of intra-firm trade (i.e. within the multinational 

corporation) are taken into account, foreign direct investment causes increases in international trade, as one study looking 

into US data concludes (Hejazi, Safarian, 2001) Empirically, outward FDI tends to lead to increases in US exports, with 

the mention that “the impact of FDI on trade depends very much on the sectoral distribution as well as on the role of intra-

firm trade both across industries and across countries.” (idem) Moreover, trade and investment act as complements on the 

opposite side of the world as well. A study focusing on the Asia Pacific region found a significant and positive relationship 

between trade and FDI, implying the existence of complementarity between the two, with the observation that “trade has 

a larger impact on FDI flows than investment has on bilateral trade.” (Stone, Jeon, 2000) 

Beyond the sometimes unavoidable hiccups of research, the complementarity-substitution dichotomy remains and 

continues to be rather puzzling to policy makers, for it warrants incoherent bilateral and multilateral strategies. As a way 

to avoid said incoherence, the response has thus far been to adopt the view put forward by the majority of the studies, 

therefore making complementarity the default scenario, at least until academia finds compelling evidence pointing in the 

opposite direction. It’s precisely what the EU has been doing, with its ‘trade and investment’ approach to international 

economic partnership building, as shown before. 

 

b) Economics and economic policy 

 

In light of the above, it becomes clear that the situation facing policy makers essentially boils down to making a choice 

between pushing for ‘trade and investment’ liberalization simultaneously via trade and investment agreements or, 

alternatively, for the liberalization of trade or investment independently of one another, via FTAs and BITs, respectively 

- and, if the latter proves to be the case, to deciding which of them should lead the way. 

Historically, trade always came first whenever discussions about opening up markets gained momentum, with investment 

liberalization lagging behind, but it was more the result of how the world was shaped than a consequence of thorough 

studies translated into negotiating practice. As globalization gained pace and the majority of the world’s markets adopted 

the “free trade” mantra and then, perhaps a bit more reluctantly, an FDI-friendly stance, the question of optimal 

liberalization scenarios claimed the spotlight with regards to the further opening up of already “free” markets and, perhaps 

more importantly, to the opening up of otherwise still relatively closed ones. 

Why would that be important? Because it turns out it does matter if trade and investment are liberalized at the same time, 

or, if not, which one comes first. In a study looking into that very issue, Markusen (1997) compares a trade-only 

liberalization scenario with an investment-only liberalization scenario and a ‘trade and investment liberalization’ one, 

respectively, for  simulated bilateral economic relations between a large, skilled-labour abundant country and a small, 

skilled-labour scarce one (the type of relation that was, for a long time, rather predominant in international economic 

relations) He concludes that not only are trade and investment not substitutes, but that “investment and trade liberalization 

together have quite different effects than either alone” (Markusen, 1997)  

Hence, when looking at criteria such as the effects of liberalization on production, price of skilled labour, relative price 

of skilled to unskilled labour within the small country and the skilled-labour wage across the countries, no-liberalization 

(i.e. protectionism) ranks, as expected, lowest, with trade liberalization a level up, investment liberalization at number 

two and combined trade and investment liberalization as optimal. What is more, the combined trade and investment 

liberalization avoids the Stolper-Samuelson effect as “all factors experience a real income gain from full liberalization, or 

at least do not lose. This has to do with the capture of scale economies in the model, increased production efficiency and 

lower mark-ups with liberalization, effects that are excluded by assumption in the Hecksher-Ohlin model” (Markusen, 

1997) meaning that, welfare-wise, liberalizing trade and investment in sync is better than either of them separately. 

The political economy implications are rather straightforward – countries just starting the road towards open markets 

should go straight for liberalizing trade and investment at once, or, at least, begin with the FDI side of the free market 

equation. Since this is merely a theoretical possibility and a short reality check reveals that almost all countries have 

already attained a certain degree of openness, it becomes obvious that the real message sent out to policy makers is that 

beyond the FTAs and BITs already in place, they should push for “trade and investment” agreements so as to capture the 

positive outcomes of liberalization. Whenever that course of action is, for various (political) reasons, unavailable, they 

should begin with a BIT and FDI liberalization, then add an FTA to the mix and ultimately consolidate with a trade and 

investment partnership. 

The perspective taken by this study paints a clearer picture of EU’s policy choices towards third countries in terms of 

economic cooperation building, making the, e.g. TTIP and the China BIT seem less divergent in terms of modus operandi 

than they may have initially appeared.  What is more, it thus becomes obvious that there are quite a lot of factors that need 

to be taken into account when opting for one or another of policy options, some such factors going beyond the 

complementarity-substitution dilemma.  

 

3. Nothing else matters (!?) 
 

One of the most important such factors that first comes to mind and tends to rather dominate the conversation is political 

and institutional design. As the EU itself is quick to point out “The EU's interests in investment negotiations would also 

be determined inter alia by the political, institutional and economic climate of our partner countries.” (Communication 
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from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and 

The Committee of the Regions – “Towards a comprehensive European international investment policy”, 2010) 

The quality of institutions has long been an issue in the analysis of both growth and development and it wasn’t long before 

economics created a special branch dedicated to research on the topic. But the impact that institutions, and, by extension, 

the political environment that they are embedded in, might have on trade and investment policy tended to be, for some 

time, much less explored, while not at all less important. Reversing that trend – and bringing the politics of FDI into the 

spotlight - certain studies have managed to successfully show that not only does institutional and political architecture 

influence FDI, but that it does so to a quite large extent. 

One such study (Levy, 1993) looks into the combination of political flexibility and organizational capability within certain 

developing countries so as to point out how these might dictate the road to the optimal trade and investment policy. Its 

findings are perhaps surprising and somewhat controversial. Hence, countries with low political flexibility and high 

organizational capability “are unlikely to dismantle existing policies in ways that undercut powerful but inefficient 

interests, even in response to compelling economic analysis. Consequently, reform proposals that directly challenge these 

interests will be doomed to failure. For these countries, the appropriate starting point is to use their organizational strengths 

to promote "roundabout" reforms - policies and programs that provide opportunities for efficient economic actors and so 

strengthen the constituency for further reform, without challenging head-on the interests that benefit most from inefficient 

policies.“ (Levy, 1993) In practice this means postponing liberalization of trade and investment until domestic players are 

ready to face global competition. Levy uses the East-Asian approach as an example of this strategy, which “although 

illiberal in the short-term - can be highly effective in promoting dynamically efficient economic development” (idem)  

On the other hand, as Levy himself warns, not all countries can apply this recipe – especially not those who are 

administratively weak, but politically flexible. For this group he recommends, au contraire, aggressive, full-scale 

liberalization. As these countries “have the political flexibility to overrule inefficient interests that could lose from 

economic reform, but lack the organizational capability to put in place organizationally demanding policies, the reform 

package should emphasize the dismantling - not reorienting – of all that is not essential.” (Levy, 1993) Therefore, in his 

view, liberalization is the only way forward and the inevitable negative consequences to some domestic players are better 

dealt with via subsequent mechanisms – i.e. “If many domestic producers appear too weak to withstand the discipline of 

increased import competition (and if widespread bankruptcies appear politically and economically intolerable), exchange 

rate undervaluation should be seriously considered as an alternative source of protection in a liberalized trade regime.” 

(idem) 

Beyond the raw and quite controversial wording of his views, Levy points out a very important issue – political 

construction and institutional setting influence policy choices when it comes to the international trade and investment 

game, sometimes to a larger extent than pure economic considerations. For if econometrics can indicate how things should 

be done, political analysis helps reveal how things can be done, and the two are, more often than not, incongruent. Hence, 

when considering its policy options, the EU must, as it does, bear in mind not only the ‘economics’ in its partners’ position, 

but also the political and organizational constraints that will unavoidably shape their negotiating landing zone. 

The role that institutions play in international trade and investment does not end here. Going beyond the domestic sphere, 

Bόthe and Milner (2008) look into the effect that international institutions and international political commitments have 

on the design and implementation of investment policies. Starting from the assumption that liberal economic policies at 

domestic level can be easily reneged on, especially under pressure from adversely affected domestic players, the authors 

show that “a government can make a more credible commitment regarding present and future economic policies by 

entering into international agreements that commit its country to the liberal economic policies that are seen as desirable 

by foreign investors.” (Bόthe and Milner, 2008)  

The ‘agreements’ they have in mind are GATT/WTO and Preferential Trade Agreements (PTAs) respectively and what 

they show is that these international arrangements have, beyond the pure economic effect of “giving foreign investors 

access to markets for inputs and outputs […] political and informational effects, assuring foreign investors that host 

governments will not change their policies in ways that reduce the value of the investments. Controlling for a wide variety 

of factors including the domestic policy orientation of the government and controlling for possible endogeneity, data 

reveal that international trade agreements substantially increase flows of FDI into developing countries.” (idem) 

Hence, this study concludes that “if a country is a member of GATT/WTO, it will experience higher inward FDI [...] and 

the greater the number of PTAs to which a country is a party, the greater will be the inward FDI that it experiences.” 

(Bόthe and Milner, 2008) This remains true irrespective of market size, level of economic development, GDP growth, 

political instability, level of political constraints, the number of BITs the country is signatory to or even domestic policy 

choices. But what is perhaps most important in the context of our discussion is the following conclusion: trade agreements 

boost FDI. Beyond proving that trade and investment are indeed complements, what this shows it also that “participation 

in institutions in one issue area can have effects in another. […] international trade institutions boost inward FDI into 

developing countries - a statistically significant positive effect for trade agreements. This effect might also explain why 

developing countries have been eager lately to join the WTO, even if (arguably) membership has not promoted trade for 

them.” (idem) 

The truly interesting question that arises is – how does it work? What is the exact mechanism through which trade 

agreements can positively affect FDI? The study quoted above suggests it’s via the formers’ role of commitment devices, 

guardians of investor-friendly liberal policies undertaken by the host government. In reaching that conclusion, the study 

– like most other of the kind – treats the trade agreement as the ultimate unit of analysis, at the highest level of 

disaggregation. But what if we were to disaggregate further and look inside the PTA, at the provisions themselves? 
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4. Inside the ‘international agreement’ black box - FTAs vs. BITs 
 

Before breaking up the once indivisible cell international agreements were treated as, be they FTAs or BITs, certain 

points, regarding how the inner chemistry of this “trade + investment” approach to international economic partnership 

building attracted academic attention in the first place, need clarifying.  

On the one hand, analyzing the impact of trade agreements on investment flows is a relatively new endeavour, perhaps 

because combining trade and investment liberalization within the same agreements is a relatively new modus operandi 

itself. For the longest of time, trade agreements were dedicated to trade only, with Bilateral Investment Treaties left in 

charge of managing the regulation of FDI flows. Therefore, the discussions on trade liberalization and its effects on 

investment flows were mostly circumscribed to the complementarity-substitution dilemma, as shown above, with little 

attention dedicated to the impact of trade agreements on investment flows, and close to no attention paid to the effect 

trade agreements provisions might have on FDI.  

On the other hand, BITs tended to be rather uniform content-wise, with an almost exclusive focus on investment protection 

– i.e. rules concerning the treatment of investments in the post-establishment phase, from providing for fair and equitable 

treatment to safeguarding against expropriation and enabling recourse to investor-state dispute settlement  – which made 

their analytical status of ‘black boxes’ unsurprisingly predictable. While an in depth analysis of BITs, their evolution and 

their relation to FDI flows is beyond the scope of this paper, suffice it to say, for the purpose of this chapter, that, if studies 

on the impact of BITs on FDI patterns abound (albeit with mixed results), there is a noticeable lack of research on BITs 

provisions and their effect on FDI flows. 

With trade and investment complementarity as opposed to substitution gaining momentum and, consequently, with policy 

makers increasingly favouring the “trade and investment” policy option, not only were investment chapters introduced in 

FTAs, but the latter’s structure began departing from that of their BIT predecessors, as pre-establishment rules were 

gradually introduced, in an attempt to match trade liberalization – the very raison d’κtre of an FTA - with increased market 

access for FDI, thus significantly altering their scope and depth, well beyond what had been the norm in BITs. This change 

of direction automatically triggered a shift in the impact that these agreements could potentially have on actual trade and 

investment flows, a consequence that did not escape academia.  

Au contraire, researchers became interested not only in the relation between trade agreements and FDI (the way they had 

previously paid attention to the relation between investment agreements and FDI), but also in the impact introducing 

investment provisions in regional/preferential trade agreements would have on trade and investment patterns, interest BIT 

clauses had never quite piqued.  

Hence, in a departure from the standard approach, whereby the agreement itself is considered indivisible and its mere 

existence is treated as a proxy for its effect on trade and investment flows, some more recent studies pierce the ‘treaty 

veil’ and look inside the text of the agreement to see whether any, and if yes, which of its provisions impact trade and 

investment more profoundly. 

For instance, an OECD study, extensively quoted by the European Commission and suggestively entitled “Analysis of 

the Economic Impact of Investment Provisions in Regional Trade Agreements” (2006) goes beyond the “international 

agreement/no international agreement” binary distinction of previous analyses and introduces instead the investment 

related provisions within regional trade agreements (RTAs) as controls in regressions aimed at evaluating the determinants 

of trade and FDI flows. 

As a first stop, authors identify RTAs with ‘substantive’ investment provisions, where the meaning of “substantive” is 

given by how the RTA scores, in the view of the authors, on the “right of establishment and non-discrimination in the 

pre-establishment phase (national treatment (NT) and most-favoured-nation treatment (MFN)); non-discrimination for 

post-establishment (NT, MFN); investment in services (specific provisions on establishment, NT and MFN in services 

sectors); investment regulation and protection (provisions on performance requirements, ownership requirements, 

expropriation, fair and equitable treatment, free transfer of funds and temporary entry and stay for key personnel); dispute 

settlement (State-State and State-Investor dispute settlement); and investment promotion and co-operation (co-operation 

mechanisms, harmonisation of rules, asymmetries and future liberalisation).” (Lesher and Miroudot, 2006) The result of 

this screening is “an index of the extensiveness of investment provisions in the agreements included in the study, [...] 

index which ranks the agreements according to the depth and extensiveness of their investment provisions”. (idem)  

A dummy for the existence of substantive investment provisions and this index are then included as control variables in 

a gravity model, together with, inter alia, distance, border, colonial relationship, tariffs, market size, GDP/capita, exchange 

rate volatility and, perhaps most interestingly in the context of our discussion, a dummy for whether the country-pair has 

signed a BIT or not.  The results are straightforward – the inclusion of substantive investment provisions within the RTA 

leads to more trade and more FDI and, the more extensive the provisions of the investment chapter – i.e. the higher the 

rank of the RTA – the more trade and FDI it will lead to.  

What is interesting is that BITs do not seem to significantly impact FDI flows when RTAs with substantive provisions 

are accounted for, a finding that does not come entirely as a surprise, considering RTAs with investment provisions do 

not only replicate the content of a BIT in terms of post-establishment protection of investments, but also add to it, by 

introducing FDI liberalization, i.e. rules on pre-establishment, thus most likely capturing most of the BIT explanatory 

power. 

This BIT – FTA+ relation is crucial. In the words of the authors, their results indicate that “either the investment provisions 

in RTAs impact trade and FDI flows more profoundly, or that the combination of substantive investment provisions and 
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provisions liberalising other parts of the economy work together to more significantly impact trade and investment flows. 

Also, the variable that assesses the interaction between the BIT and RTA index dummies shows a positive and significant 

coefficient, suggesting a complementary relationship between BITs and RTAs.” (Lesher and Miroudot, 2006) 

 The implications are tremendous – it appears the EU should not only continue on its ‘trade and investment’ strategic path, 

but do so in parallel with/ in addition to its investment only BIT-led negotiation schedule. Moreover, its ‘FTAs with 

investment provisions’ should be as extensive as possible, for that would seem to encourage not only FDI, as expected, 

but also trade, thus reinforcing its already publicly held view that trade and investment are indeed complements and should 

be codified as such in its international economic partnership agreements. 

Taking the “inside the black box” analysis even further, Berger, Busse, Nunnenkamp and Roy (2010) disaggregate the 

content of not only RTAs, but also BITs and restructure it into key provisions whose impact on FDI flows they then 

empirically estimate. They focus on two of the most important features of RTAs and BITs, respectively – national 

treatment/most favourable nation treatment applied to the pre-establishment phase and the possibility of recourse to 

investor-state dispute settlement as a means to resolve potential post-establishment legal dissensions. The former is a 

novel feature of “new generation” trade agreements and is typically not found in BITs, with the exception of the latest 

ones (as mentioned before, bilateral investment treaties traditionally addressed investment protection, i.e. rules concerning 

post establishment, rather than investment liberalization, i.e. the regulation of market entry for FDI) , whereas the latter 

is one of the most important legal innovations brought about by investment treaties, more rarely found in standard FTAs, 

a departure from that practice being certain more far-reaching trade agreements such as NAFTA (historically, trade 

disputes were settled at state-state level, most often through diplomatic channels or, more recently, at the WTO).  

Using a gravity model and a step-wise approach, they quantify the impact these provisions – whether they are to be found 

in RTAs, BITs or both – have on foreign direct investment flows. The results are somewhat predictable, somewhat 

surprising.  

On the predictable side, RTAs with NT provisions have a strong, positive impact on FDI – as expected, facilitating market 

access for FDI via trade agreements triggers an increase in investment inflows. RTAs without NT pre-establishment 

provisions have, au contraire, a negative impact on FDI (although the coefficient is statistically insignificant) – in other 

words, a trade agreement that fails to push for investment liberalization will, at best, have no impact on investors’ decision 

to locate production abroad.  In short, national treatment matters.  

The opposite seems to be true for ISDS – “In contrast to the positive effect of NT provisions, RTAs with stronger ISDS 

provisions are not associated with higher bilateral FDI flows. [...] these findings suggest that foreign investors respond 

more favourably to liberal admission rules in RTAs than to ex-post protection by way of investor-state arbitration.” 

(Berger, Busse, Nunnenkamp and Roy, 2010) This is somewhat contrary to expectations, as, intuitively, one would 

anticipate ISDS to be rather important to investors – and, with a change of estimations approach, this intuition is verified 

empirically. Hence, a switch from OLS to GMM makes ISDS indeed important – “The highly significant coefficient of 

RTA with ISDS suggests that their effect on FDI flows is biased downwards unless possible endogeneity is accounted 

for. Such a bias may occur if source country parties to RTAs pressed for stricter ISDS provisions mainly when bargaining 

with relatively weak host country parties where foreign investors had hardly located so far. Possibly, these host country 

parties agreed to stricter ISDS provisions precisely because the prospect of contentious FDI-related disputes and the 

obligation to adhere to the rulings of independent arbitration panels appeared to be rather remote.” (idem)  

On the surprising side, opening up the black box of BITs and accounting for their provisions together with those in RTAs 

yields some interesting results. Hence, it remains true that “treaties with liberal admission rules have a significantly 

positive impact on FDI flows, at the one percent level. However, the coefficient of RTA/BIT with NT is smaller than that 

of RTA with NT before.” (Berger, Busse, Nunnenkamp and Roy, 2010)  That pre-establishment NT provisions in BITs 

have a weaker impact on FDI flows than similar NT clauses in RTAs may simply be a case of their relative scarcity in 

BITs – for the most part, investment treaties tend to focus, still, on NT afforded after establishment, rather than before.  

What is more interesting is that, while RTAs without NT provisions negatively affect FDI flows, the opposite is true for 

BITs. “RTAs and BITs without NT provisions differ from each other in that the effect of the latter on FDI proves to be 

significantly positive. The economic inference appears to be that foreign investors tend to regard BITs as a broader set of 

similarly important investment provisions, rather than carefully checking the multitude of BITs for specific provisions.” 

(idem)  

In other words, investors react positively to the mere existence of a BIT, irrespective of the depth and extensiveness of its 

provisions, as opposed to RTAs, where the reaction is highly content dependant. This rather awkward conclusion – that 

seems to justify the black box approach as far as BITs are concerned - may simply be an expression of investor expectation: 

BITs tend to be rather uniform content-wise, so when BIT number “n+1” is signed, chances are it will contain similar 

clauses to BIT number “n”, leaving little margin for additional impact on the decision to invest and, consequently, 

affecting FDI flows rather modestly. Still, one could venture out to say that ‘new generation’ BITs moving away from 

protection-only ambitions to targeting liberalization and protection – i.e. investment treaties with pre-establishment NT 

clauses - will begin to catch investors’ eye and influence their decision to locate abroad. And, as the number of these 

agreements grows to yield a decent sample, further research into the issue might be opportune.  

Expecting such a change of direction in the BIT world is realistic – the latest investment agreements seem keen on 

maintaining strong rules for investment protection (inter alia, ISDS), while opening up new avenues for investment 

liberalization.  

The European Commission has been rather straightforward on the topic “A comprehensive common international 

investment policy needs to better address investor needs from the planning to the profit stage or from the pre- to the post-
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admission stage. Thus, our policy will seek to integrate investment liberalisation and investment protection.” 

(Communication from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social 

Committee and The Committee of the Regions – “Towards a comprehensive European international investment policy”, 

2010)  

Or, as EU Trade Commissioner Karel De Gucht puts it with regard to the EU-China BIT: “The agreement needs to secure 

existing openness and deliver new liberalisation of the conditions for accessing each other’s investment market.” (Press 

release - Commission proposes to open negotiations for an investment agreement with China) 

 

5. Strategic choices ahead 
 

So, then, would it be safe to assume a “new and improved BIT” strategy for the EU as far as future agreements are 

concerned? Or, rather, a “trade and investment” way forward? Or perhaps both? As far as economics can tell, all options 

are open. Indeed, the foray into theoretical and empirical explanations for the why and how of international economic 

agreement signing the previous pages aimed to be leads to a multitude of possible moves available to the EU – and, by 

extension, to all the players in the global trade and investment game.  

As shown before, one way forward, and so far, the preferred route for most states, is the ‘trade and investment’ approach 

to international economic partnerships, which builds on complementarity as the default scenario, thus translating into 

practice the largely held view that trade and investments do not act as substitutes and should be, consequently, liberalized 

together, whenever possible. This perspective is reinforced by evidence that trade agreements boost FDI, either in and of 

their mere existence as commitment devices, in charge of locking in the investor-friendly liberal policies undertaken by 

the host government, or, more interestingly so, via the depth and extensiveness of the provisions they contain, with more 

comprehensive agreements leading to more trade and more investment.     

If, for various reasons, the trade and investment solution is not available, researchers suggest FDI liberalization to lead 

that way through new generation BITs (i.e. the ones that tackle investment liberalization as well as investment protection), 

followed by an FTA+, namely a trade agreement with investment provisions, at whichever point this latter policy option 

may become a viable alternative.   

Last, but definitely not least, a vital conclusion is that the exact strategy should be designed after taking into account the 

economic and political realities of the potential partner, with factors such as the quality of institutions being given the 

same consideration other more traditional criteria – e.g. market size – usually receive. An immediate consequence of this 

train of thought is that different approaches might be needed for different partner countries – which, as it becomes 

immediately apparent – is an understanding major players in the global trade and investment game have long since 

internalized.  

Our example of choice – i.e. the European Union and its global policy choices in terms of economic cooperation building 

– is telling, with its ‘trade and investment’ preference for its agreement with the United States (the Transatlantic Trade 

and Investment Partnership) versus its ‘FDI only’ take on the economic relation to China (the EU-China BIT).  In fact, 

the EU has been rather straightforward in its choice to differentiate between potential economic partners with regards to 

the exact depth and extensiveness of future agreements. As the Commission put it “A one-size-fits-all model for 

investment agreements with 3rd countries would necessarily be neither feasible nor desirable. The Union will have to take 

into account each specific negotiating context. The interests of our stakeholders as well as the level of development of 

our partners should guide, inter alia, the standards the Union sets in a specific investment negotiation.” (Communication 

from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and 

The Committee of the Regions – “Towards a comprehensive European international investment policy”, 2010) 

As such, the Union seems committed to travelling down the trade and investment route with some partner countries. “The 

latest generation of Free Trade Agreements (FTAs) is precisely inspired by the objective of unleashing the economic 

potential of the world's important growth markets to EU trade and investment. The Union has an interest in broadening 

the scope of negotiations to the complete investment area.” (idem) Such cases include “the EU-Canada negotiations 

towards a Comprehensive Economic and Trade Agreement, the EU-India negotiations towards a Broad-based Trade and 

Investment Agreement, the EU Singapore negotiations towards a Free Trade Agreement, and the EU-Mercosur trade 

negotiations.” (idem) The latest addition to this list is the Transatlantic Trade and Investment partnership with the US, 

which, as the name itself suggest, will cover both trade and FDI liberalization and protection, respectively.  

 On the other hand, the EU is favouring an investment only strategy with regards to other key economic partners, such as 

China: “the Union should also consider under which circumstances it may be desirable to pursue stand-alone investment 

agreements. China, which is characterized by a high proportion of greenfield investments, including from the EU, may 

be one candidate for a stand-alone investment agreement.” (Communication from The Commission to The Council, The 

European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions – “Towards a 

comprehensive European international investment policy”, 2010) 

In conclusion, the EU seems to have turned the synthesis of academic research on the trade and investment/trade vs. 

investment topic into a strategic blueprint for its future negotiations, favouring complementarity whenever feasible, 

prioritizing investment when the combination of trade and FDI is a no-go, all while maintaining just the right degree of 

flexibility in the design of the depth and extensiveness of its economic agreements, content wise, flexibility dictated by 

the various and often contrasting domestic political realities of its potential partner countries.  

It is thus apparent that the multitude economic studies existent on the issue do indeed help shape the negotiating position 

of the EU, which is precisely what this paper aimed to demonstrate, by bringing forth the theoretical motivations behind 
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what may, at times, appear to be arbitrary policy choices, so as to reveal that Brussels decision makers do not operate in 

a theoretical vacuum, but rather centre their strategy building around solid, empirically verifiable research and analysis. 

And it is highly likely – and desirable – that they continue to do so.   
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Abstract 

The challenging conditions in the European socioeconomic environment seriously affect all individuals, but their 

influence on young cohorts is far more dramatic. Not only do they confront great difficulties in their integration in the 

labour market and unfabourable employment prospects, but also run the risk of not being able to exercise a proactive role 

in society as citizens. Moreover, the fact that a large group of young people does not participate in any form of education, 

training or work activity increases the danger of them not being able to deploy their full potential at personal, social and 

economic level in the future. The European Union realises that soon Europe will be probably at risk of innovation 

deficiencies and serious labour shortages or will even face social turmoil. Consequently, it encourages member states to 

include practices for a smoother school-to-work transition of young people in their strategy for development. Any obstacle 

in such a transition deprives economies of valuable human resources and, thus, undermines the countries’ ability to use 

their potential effectively. Apprenticeships have been designated as a promising tool for an effective communication 

between education and the labour market. The paper focuses on the institution of apprenticeships as part of the European 

Union policy on youth school-to-work transition. First, the paper explores the socioeconomic conditions which incited 

the interest in developing special policies on the issue and describes their implications for the employment prospects of 

young people. Then, it analyses the institutional framework that is being developed in the EU for the enhancement of 

youth opportunities. The paper focuses especially on the establishment of special interventions in order to integrate 

apprenticeships in the education and employment policies, while it also draws the attention to the role of stakeholders at 

national and international level. Finally, the paper attempts to determine the hurdles that would endanger the coordinated 

implementation of apprenticeship schemes in the European education and employment systems in an effort to define 

potential interventions that would enhance their attractiveness and effectiveness.  

 

Keywords: apprenticeships, education, labour market, employment, EU policy  

 

1. Introduction 

The complex conditions in the global environment are the primary cause for the socioeconomic deficiencies confronted 

by the European Union (EU). These circumstances have serious influence on the quality of life and the future prospects 

of the entire population, but their effects are more dramatic for young cohorts. Not only do they confront difficulty in 

their integration in the labour market and unfabourable employment prospects, but they also run the risk of not being able 

to exercise a proactive role as citizens in society. Moreover, many of them are unable to participate in any form of 

education, training or work activity, thus facing greater danger of not being able to exploit their full potential at personal, 

social and economic level in the future. The EU realises the imminent risks for most of the member states to be led to lack 

of innovation, to shortages of skilled labour and economic depression, and, most importantly, to serious social turmoil. 

For this reason, member states are encouraged to include in their developmental strategy particular practices for a 

smoother school-to-work transition for young people. The imbalances in the transitional process deprive economies of 

valuable human resources and, thus, undermine the countries’ ability to use their potential effectively. 

This paper focuses on the emphasis that is being placed on apprenticeships by the European policy initiatives regarding 

youth school-to-work transition. Apprenticeships have been designated as a promising tool for an effective 

communication between education and the labour market. First, the paper explores the socioeconomic conditions which 

incited the interest in developing special policies on the issue and describes their implications for the prospects of young 

people. Then, it analyses the institutional framework that is being developed in the EU for the enhancement of youth 

employment opportunities. It draws the attention especially to the establishment of particular interventions aspiring to 

integrate apprenticeships in the education and employment policies, as well as to the role of stakeholders at national and 

international level. Finally, the paper attempts to determine the obstacles that would endanger the coordinated 

implementation of apprenticeship schemes in the European education and employment systems in an effort to define 

potential interventions that would enhance their attractiveness and effectiveness.  

2. Theoretical and conceptual framework of apprenticeships 
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2.1 Conceptual framework 

The debate about the need for increased opportunities for young people to implement their theoretical knowledge and to 

test in practice their skills and competences through organised work placements has been strengthened by strong evidence 

indicating their important role for successful school-to-work transition. On one hand, employers often argue that young 

people’s difficulty in entering the labour market is due to the lack of the appropriate competences. On the other hand, 

although young individuals incorporate a strong knowledge and skill potential, they have few opportunities to implement 

their theoretical learning into practice, so their competences actually remain untested. This fact not only results in them 

adjusting in the working environment much slower, but also fuels the employers’ argument regarding their difficulty to 

find personnel who possess the skills and the professional experience that would match their demands. For this reason, 

initiatives favouring such opportunities hold a key position in youth policies that are promoted by the EU and by national 

authorities. The development of such policies gained momentum when it became apparent that the interaction between 

education and the world of work would contribute to fewer mismatches between them and would make the transition from 

“know-what” to “know-how” (OECD, 1996) easier, thus benefiting the entire socioeconomic environment. The great 

interest in the development of different types of work placements over the years shows that they have become highly 

regarded components of the national education and employment policies. Apprenticeships, internships, traineeships, 

volunteerism and others aspire to connect education with the labour market and to increase the final outcomes of their 

cooperation. Distinct aims are accomplished and different demands are satisfied by each one of them, but the transition 

to employment remains the main purpose.  

Apprenticeships are work placements that are usually offered to individuals 15-19 years of age. The EU defines 

apprenticeships as “work oriented trainings that are part of vocational education and training” (European Youth Forum, 

2010; CEDEFOP, 2011; European Commission, 2015, 304). They might be only school-based programmes or they might 

combine school and work-based programmes. In both cases the schemes are carried out in the formal education system, 

offer credit points and lead to recognised qualifications. Each apprenticeship is based on an agreement between the 

education provider and the employer, which defines the balance between theory and practice and determines the part that 

exercises the dominant role in the process, as well as organisational details, such as the compensation and all other 

benefits. There can be different types of apprenticeships depending on their duration, their certification and the form of 

agreement between the education provider and the company.  

Internships are another common form of work placements that are offered mainly to undergraduate students who are in 

their final year of studies or to graduates. Internships are offered in many different occupations and can be either optional 

or mandatory, depending on the profession and the national legal framework. Internships are mandatory for medicine or 

law graduates in order to sit the national examinations and obtain their professional license. In some countries internships 

are a compulsory supplement to the theoretical knowledge offered in education institutions. The EU defines them as 

“work-based learning opportunities that are part of formal education or take place outside of formal education (even after 

graduation)” (European Youth Forum, 2010; European Commission, 2015, 311). During an internship a person spends a 

period of time in an organisation in order to acquire specific competences required by the labour market.  

There are three different types of internships (European Commission, 2012, 52):  

a) Mandatory internships that are part of the higher education curriculum and offer credit points. 

b) Non-mandatory internships that take place outside formal education (also after graduation) and do not contribute with 

credit points to the diploma. 

c) Other forms of similar work experiences that are offered to young people as work-based learning opportunities. 

The term ‘traineeship’ is often used as an alternative to the term ‘internship’. In some cases private enterprises and civil 

services recruit individuals as trainees for a certain period of time in order to verify whether their competences correspond 

to the professional demands before offering them a permanent job position. Traineeships can be associated with academic 

or with vocational education and training programmes as an optional or compulsory part of the curriculum. Also, they 

may be part of the active labour market policies (ALMPs) that aim at improving the transition of young people to 

employment (OECD and ILO, 2014). 

 

Table 1. Differences between Apprenticeships and Traineeships  

 APPRENTICESHIP TRAINEESHIP/INTERNSHIP 

Scope Full qualifying professional or vocational 

education and training  

Complementing educational programme 

or individual CV 

Goal Professional profile/qualification Documented practical experience 

Education level Usually EQF level 3-5 All EQF levels, usually in (pre)vocational 

education, in higher education and after 

graduation (often compulsory) 

Content  Acquisition of the full set of knowledge, 

skills and competences of an occupation 

Vocational and/or career orientation, 

acquisition of parts of knowledge, skills 
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and competences of an occupation or a 

profession 

On-the-job 

learning 

Equally important to coursework Usually complementing coursework or 

optional extra 

Length Determined, middle to long-term, usually 

up to four years 

Varying, short to middle-term, usually 

less than a year 

Employment status Typically employee status, often 

contracted/employed apprentice 

Student/trainee status, often based on an 

agreement with employer or school; 

sometimes volunteer status or undefined 

status 

Compensation Typically remunerated with an amount set 

by law or collective negotiations 

Varying remuneration, often unpaid 

Governance Strongly regulated, often on a tripartite 

basis 

Unregulated or partly regulated 

Actors Often social partners, training providers Individuals, companies, state, educational 

institutions 

Source: European Commission, 2013, 12 

 

Apprenticeships and traineeships/internships have significant differences (European Commission, 2013, 12). 

Apprenticeships constitute an important part of a middle to long-term vocational education and training programme that 

offers a full set of professional knowledge, skills and competences and leads to a professional qualification, whereas 

traineeships/internships have a short to middle term length and ensure the acquisition only of parts of knowledge, skills 

and competences that are related to an occupation and complement previous education achievements. Apprenticeships 

are offered only in the EQF levels 3-5, while traineeships/internships may be offered in all educational levels before or 

after graduation. The status of the participants differs, too; apprentices typically have the status of an employee under a 

contract, which defines the terms and conditions, and the compensation of well-regulated schemes, while trainees/interns 

have the status of a trainee or a volunteer, are often unpaid and their schemes are only partly or no regulated at all (Table 

1).   

Although apprenticeships are highly valued, their systematic regulation and the levels of participation vary very much 

among the EU member states. The institution of apprenticeships appears to be better embedded in countries of central and 

northern Europe (Figure 1) –which distinguish for their long tradition of work placements– and usually coincides with 

their better performance in employment. Oddly enough, the number of apprenticeships remains quite low in many 

countries, which normally should be expected to seek for the establishment and implementation of innovative work-based 

learning practices, in order to confront the limitations in their citizens’ employability and to support their transition to the 

labour market. 

 

Figure 1. Incidence (%) of Apprenticeships in youth population (aged 15-29) (EU-27, 2011) 
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                                                                                      Source: European Commission 2013, 5 

 

2.2 Theoretical framework 

The benefits from the participation of young individuals in work placements, in general, and in apprenticeships, in 

particular, are extensively discussed in the context of planning new strategies, which should reinforce the education and 

employment policies. Apart from policy makers and states, these benefits especially concern all the participants in the 

process; the apprentices themselves, the employers and the education providers (Hymon-Parker, 1998; Evans and 

Rainbird, 2002; Blair and Millea, 2004; Braunstein and Loken, 2004; Weisz and Chapman, 2004; Gault, Leach and Duey, 

2010).  

With regards to young people, it must be underlined that during the last years they appear to set different priorities in their 

learning plans. In particular, they have overcome their past linear approach of concluding their studies prior to entering 

the labour market and seem to prefer a more complex model that combines study and work periods either in parallel or in 

rotation through a large variety of schemes, such as apprenticeships and traineeships (Employment Committee, 2011). 

The participation in such schemes offers them a unique opportunity for a hands-on approach of the professional 

environment. An apprenticeship allows them to acquire real experience of the working conditions and of the labour market 

needs and to compare their educational foundations with its actual demands. Thus, they are able to redefine their 

knowledge framework, to manage their competences’ capacity accordingly (Morem, 2007; Raelin, 2008) and to revise 

their personal profile (and their curriculum vitae) in order to correspond to the prevailing recruitment practices (Gault, 

Leach and Duey, 2010; Rigsby, Addy, Herring and Polledo, 2013). Also, an apprenticeship experience maximises the 

learning outcomes of education and training and contributes to the personal development of young individuals and to the 

improvement of their academic performance with greater dynamism (Kolb, 1984; Rigsby, Addy, Herring and Polledo, 

2013). An apprenticeship secures the appropriate conditions for students to enhance their theoretical knowledge further 

and to develop the transferable skills and the work-related competences that are important for their future prospects 

(Arrow, 1962; Knouse, Tanner and Harris, 1999; Gault, Redington and Schlager, 2000; Dressler and Keeling, 2004; Gault, 

Leach and Duey, 2010; Narayanan, Olk and Fukami, 2010; Green, Graybeal and Madison, 2011; Liu, Xu and Weitz, 
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2011). Evidence also shows that apprenticeships (and internships) offer better job matches (Ryan, 2001; Gault, Leach and 

Duey, 2010) and help individuals to earn higher remunerations, to stay in unemployment for shorter periods of time (Ryan, 

1998; Bonnal, Mendes and Sofer, 2002; Parey, 2009) and to maintain their first job positions longer  (Bellmann, Bender 

and Hornsteiner, 2000). Apprenticeships constitute a good opportunity for the students’ networking with the corporate 

world, too. Their professional career can be affected in a decisive way, if they manage to become parts of broader 

entrepreneurial networks including employers and business executives (Dalon and Pichault, 2008; Gazier, Bruggeman 

and Moore, 2008; Knuth, 2008). 

The significant advantages of apprenticeships for enterprises cannot be overlooked. By offering apprenticeships the 

corporate world can restore a closer cooperation with the education providers and participate in the formation of their 

curricula in accordance with the economy’s development strategy (Hymon-Parker and Smith, 1998; Blair and Millea, 

2004; Braunstein and Loken, 2004; Dalon and Pichault, 2008). Furthermore, the apprentice-enterprise interaction can 

secure valuable guidance and counseling by experienced professionals for the former and the ability to contribute to the 

proper training and the development of future employees for the latter (Knuth, 2008). In addition, the private sector has 

the opportunity to facilitate its recruitment processes; apprenticeships provide access to a large group of skilled, highly 

competitive and easily adaptable labour force (Gault, Leach and Duey, 2010; Rigsby, Addy, Herring and Polledo, 2013) 

and make the right selection of the necessary personnel much easier. Such processes also create the appropriate conditions 

for the promotion of research, the introduction of innovation and the increase of production, while at the same time they 

introduce public-private sector synergies that gradually reduce the training costs.    

3. Youth and unemployment in the European Union  

The intensification of the global competition in a broad range of socioeconomic dimensions exercises strong pressures on 

most countries obliging them to adjust to the challenges. The improvement of their citizens’ employment prospects and 

the special focus on leveraging the potential of young Europeans have become main targets for national development 

policies. They are seen as instruments that not only can contribute to the confronation of the dramatic consequences of 

unemployment, but they can also enhance the quality of life and the social cohesion in the countries. The establishment 

of work-based learning schemes ensuring opportunities for real professional experience constitutes one of the main policy 

assets with which the national authorities attempt to conform to the new necessities and to support youth to avoid 

unemployment. 

However, for many years the rates of unemployment remain persistently high in the total population in the EU (Table 2). 

The deterioration of the phenomenon of unemployment is the result of the interaction between the national structural 

deficiencies and the effects of the adverse global economic circumstances. The extremely high levels of unemployment 

in Europe aggravate further the financial and economic situation of most European countries and make the adoption of 

the appropriate policy measures a quite challenging process. Young people experience more serious problems in the field 

of employment compared to the total population in all countries (Table 2) and their situation incites fears of them 

becoming a “lost generation” (Boutsiouki, 2015). Not only do their unemployment rates remain at persistently high levels, 

but also the longer periods of unemployment increase the danger of valuable youth capital becoming marginalised. 

 

Table 2. Unemployment rates in the EU (total population and persons <25 years) (%) 

Countries 

2008 

(<25

) 

200

8 

2009 

(<25

) 

200

9 

2010 

(<25

) 

201

0 

2011 

(<25

) 

201

1 

2012 

(<25

) 

201

2 

2013 

(<25

) 

201

3 

2014 

(<25

) 

201

4 

EU-28 15.9 7.0 20.3 8.9 21.4 9.6 21.7 9.6 23.2 10.5 23.7 10.9 22.2 10.2 

Austria 8.0 3.8 10.0 4.8 8.8 4.4 8.3 4.2 8.7 4.3 9.2 4.9 : : 

Belgium 18.0 7.0 21.9 7.9 22.4 8.3 18.7 7.2 19.8 7.6 23.7 8.4 23.2 8.5 

Bulgaria 11.9 5.6 15.1 6.8 21.8 10.3 25.0 11.3 28.1 12.3 28.4 13.0 23.6 11.6 

Croatia 23.7 8.6 25.2 9.2 32.4 11.7 36.7 13.7 42.1 16.0 50.0 17.3 45.0 17.0 

Cyprus 9.0 3.7 13.8 5.4 16.6 6.3 22.4 7.9 27.7 11.9 38.9 15.9 35.5 16.1 

Czech 

Republic 
9.9 4.4 16.6 6.7 18.3 7.3 18.1 6.7 19.5 7.0 18.9 7.0 15.9 6.1 

Denmark 8.0 3.4 11.8 6.0 13.9 7.5 14.2 7.6 14.1 7.5 13.0 7.0 12.6 6.6 

Estonia 12.0 5.5 27.4 13.5 32.9 16.7 22.4 12.3 20.9 10.0 18.7 8.6 15.0 7.4 

Finland 16.5 6.4 21.5 8.2 21.4 8.4 20.1 7.8 19.0 7.7 19.9 8.2 20.5 8.7 

France 19.0 7.4 23.6 9.1 23.3 9.3 22.6 9.2 24.4 9.8 24.8 10.3 24.3 10.2 

Germany 10.4 7.4 11.1 7.6 9.8 7.0 8.5 5.8 8.0 5.4 7.8 5.2 7.7 5.0 

Greece 21.9 7.8 25.7 9.6 33.0 12.7 44.7 17.9 55.3 24.5 58.3 27.5 52.3 26.5 

Hungary 19.5 7.8 26.4 10.0 26.4 11.2 26.0 11.0 28.2 11.0 26.6 10.2 20.4 7.7 

Ireland 13.3 6.4 24.0 12.0 27.6 13.9 29.1 14.7 30.4 14.7 26.8 13.1 24.0 11.3 

Italy 21.2 6.7 25.3 7.7 27.9 8.4 29.2 8.4 35.3 10.7 40.0 12.1 42.7 12.7 
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Latvia 13.6 7.7 33.3 17.5 36.2 19.5 31.0 16.2 28.5 15.0 23.2 11.9 19.6 10.8 

Lithuania 13.3 5.8 29.6 13.8 35.7 17.8 32.6 15.4 26.7 13.4 21.9 11.8 19.3 10.7 

Luxembour

g 
17.3 4.9 16.5 5.1 15.8 4.6 16.4 4.8 18.0 5.1 16.9 5.9 18.9 6.0 

Malta 11.7 6.0 14.5 6.9 13.2 6.9 13.3 6.4 14.1 6.3 13.0 6.4 12.7 5.9 

Netherland

s 
8.6 3.7 10.2 4.4 11.1 5.0 10.0 5.0 11.7 5.8 13.2 7.3 12.7 7.4 

Poland 17.2 7.1 20.6 8.1 23.7 9.7 25.8 9.7 26.5 10.1 27.3 10.3 23.9 9.0 

Portugal 21.5 8.7 25.3 10.7 27.9 12.0 30.3 12.9 37.9 15.8 38.1 16.4 34.8 14.1 

Romania 17.6 5.6 20.0 6.5 22.1 7.0 23.9 7.2 22.6 6.8 23.7 7.1 24.0 6.8 

Slovakia 19.3 9.6 27.6 12.1 33.9 14.5 33.7 13.7 34.0 14.0 33.7 14.2 30.4 13.2 

Slovenia 10.4 4.4 13.6 5.9 14.7 7.3 15.7 8.2 20.6 8.9 21.6 10.1 21.7 9.8 

Spain 24.5 11.3 37.7 17.9 41.5 19.9 46.2 21.4 52.9 24.8 55.5 26.1 53.2 24.5 

Sweden 20.2 6.2 25.0 8.3 24.8 8.6 22.8 7.8 23.7 8.0 23.6 8.0 22.9 7.9 

United 

Kingdom 
15.0 5.6 19.1 7.6 19.9 7.8 21.3 8.1 21.2 7.9 20.7 7.6 : : 

Source: Eurostat 

 

A particular group of young people, NEETs (Eurofound, 2012)116, distinguishes from the rest of the population because 

their employment difficulties have certain qualitative characteristics. The serious problems confronted by NEETs appear 

to be worse in the case of young persons 25-29 years old compared to persons 15-24 years old, therefore their case 

demands actions of different nature. There is an increasing trend in the numbers of NEETs and they seem to be often 

excluded from employment or educational opportunities to a larger extent than their peers (Table 3). Evidently, the states 

have to introduce special policy interventions for each group in order to address their particular needs. 

  

Table 3. Young people Neither in Employment nor in Education and Training (NEETs) by age group 

Countries 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15-

24 

25-

29 

15-

24 

25-

29 

15-

24 

25-

29 

15-

24 

25-

29 

15-

24 

25-

29 

15-

24 

25-

29 

EU-28 10.8 17.0 12.4 18.9 12.7 19.6 12.9 19.8 13.1 20.5 13.0 20.9 

Austria 7.1 11.3 7.8 11.4 7.1 11.6 6.9 10.3 6.5 10.1 7.1 10.4 

Belgium 10.1 15.6 11.1 16.2 10.9 17.0 11.8 17.7 12.3 18.3 12.7 19.2 

Bulgaria 17.4 21.1 19.5 24.0 21.8 27.8 21.8 29.9 21.5 30.0 21.6 32.3 

Croatia 10.1 14.7 11.9 16.5 14.9 21.2 15.7 23.1 16.7 23.8 19.6 27.1 

Cyprus 9.7 12.7 9.9 14.0 11.7 14.7 14.6 15.1 16.0 19.2 18.7 22.8 

Czech 

Republic 
6.7 17.4 8.5 19.8 8.8 19.8 8.3 18.7 8.9 19.6 9.1 18.8 

Denmark 4.3 6.5 5.4 8.9 6.0 10.1 6.3 10.5 6.6 11.6 6.0 10.8 

Estonia 8.7 16.9 14.5 26.0 14.0 25.6 11.6 20.2 12.2 20.1 11.3 18.9 

Finland 7.8 10.9 9.9 14.1 9.0 13.3 8.4 13.0 8.6 13.7 9.3 13.8 

France 10.2 16.7 12.4 18.5 12.3 19.0 11.9 19.4 12.1 20.2 11.2 18.8 

Germany 8.4 15.8 8.8 16.1 8.3 15.2 7.5 13.7 7.1 13.2 6.3 13.0 

                                                             
116 NEETs (Not in Employment, Education or Training): the term refers to individuals 15-29 years of age who do not 

participate in any form of employment or vocational education and training activity in order to obtain a qualification. In 

2011 there were 14 million people NEETs in the EU (Eurofound, 2012). 
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Greece 11.4 20.1 12.4 21.2 14.8 24.6 17.4 31.9 20.2 37.5 20.4 42.1 

Hungary 11.5 23.0 13.4 24.9 12.4 26.6 13.3 25.5 14.7 26.0 15.4 24.5 

Ireland 14.9 17.8 18.6 23.1 19.2 25.1 18.8 27.1 18.7 25.5 16.1 22.7 

Italy 16.6 23.8 17.7 25.5 19.1 27.3 19.8 27.8 21.1 28.9 22.2 32.9 

Latvia 11.8 17.5 17.5 27.8 17.8 26.5 16.0 24.9 14.9 21.2 13.0 19.7 

Lithuania 8.8 19.1 12.1 21.4 13.2 25.7 11.8 21.7 11.2 20.3 11.1 19.4 

Luxembourg 6.2 14.2 5.8 10.5 5.1 7.7 4.7 9.8 5.9 10.4 5.0 11.0 

Malta 8.3 17.2 9.9 17.7 9.5 17.1 10.2 15.6 10.6 13.8 10.0 13.8 

Netherlands 3.4 7.1 4.1 7.6 4.3 8.7 3.8 9.1 4.3 9.9 5.1 11.1 

Poland 9.0 19.3 10.1 20.5 10.8 21.6 11.5 21.4 11.8 22.1 12.2 22.7 

Portugal 10.2 14.6 11.2 14.6 11.4 17.3 12.6 16.2 13.9 18.7 14.1 20.8 

Romania 11.6 16.2 13.9 19.0 16.4 22.0 17.4 22.2 16.8 23.0 17.2 23.4 

Slovakia 11.1 22.8 12.5 25.8 14.1 27.5 13.8 27.1 13.8 27.1 13.7 27.8 

Slovenia 6.5 9.1 7.5 12.5 7.1 13.2 7.1 13.2 9.3 15.9 9.2 18.7 

Spain 14.3 16.7 18.1 22.5 17.8 23.2 18.2 24.2 18.6 27.8 18.6 28.7 

Sweden 7.8 8.5 9.6 10.4 7.7 9.5 7.5 8.6 7.8 9.4 7.5 8.7 

United 

Kingdom 
12.1 15.0 13.3 16.6 13.7 16.3 14.3 17.5 14.0 17.7 13.3 17.1 

Source: Eurostat 

 

4. EU policy on apprenticeships 

In many European countries there has been a long tradition of successful implementation of apprenticeships, which are 

an essential component of their education and training systems. The systems of Denmark, Sweden, Germany, Austria, 

Switzerland and the Netherlands (European Commission, 2013; Hulla, 2014; Schlφgl, 2014) became models for the 

implementation of similar schemes in other European countries in order to introduce more effective practices for the 

school-to-work transition of young individuals. However, soon it became apparent that the complexity of the European 

labour market needed special youth policy interventions that would target education/training and employment and would 

be implemented under the guidance and the coordination of the European authorities (European Employment 

Observatory/EEO, 2010).  The European Union showed signs of interest in work placements quite early. The White Papers 

(Commission of the European Communities, 1993; 1995; 2001) regarded them as useful tools for the easier integration 

of young people especially in a labour market, which gradually became more and more competitive and exclusive. The 

European Commission also underlined the need for the establishment of quality standards for internships and 

apprenticeships in 2007 (European Commission, 2007). Unfortunately, for many years the approach of the issue by the 

European institutions remained basically theoretical and the promotion of specific measures for their activation was very 

limited.  

The augmentation of the difficulties in youth employment, which had begun long before the 2008 economic crisis, gave 

to European politics a new incentive towards the prompt design and the immediate implementation of appropriate 

interventions. As the European long-term policy planning passed from the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy, 

the change coincided with the aggravation of the socioeconomic aspects of the crisis. The interest in youth policies was 

reinforced and various forms of work placements became the centre of attention. Of course, it must be noted that the 

European interest was not limited to the numerical availability of such schemes for young people, but extended to their 

qualitative characteristics. The legislative provisions for the learning content, the methodological approach and practices, 

and the terms and conditions of effective placements became key issues for policy makers and social partners (ETUC/CES, 

Business Europe, UEAPME and CEEP, 2010; European Parliament, 2010), while various associations and unions openly 

raised concerns underlining the need for closer monitoring of the process. The first official text, the European Quality 
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Charter on Internships and Apprenticeships (European Youth Forum, 2010), was published in 2010 by a civil society 

actor, the European Youth Forum117, and not by an EU institution. A similar legislative text was published by the EU only 

in 2014, thus revealing a European tendency in undertaking its initiatives in a rather restrictive than preemptive manner. 

The European Youth Forum Charter highlighted the significance of establishing specific quality standards and stated that 

they should be developed with the cooperation of all member states and in close coordination with the social partners and 

the education providers.  

The Europe 2020 strategic framework was the one that actually multiplied the interventions regarding work placements 

(European Commission, 2010a). Apprenticeships, internships, traineeships and volunteerism were designated as 

necessary instruments for the improvement of young people’s educational foundations and the enhancement of their 

transitional dynamics towards employment. The Youth on the Move Initiative (European Commission, 2010b), which is 

one of the seven flagships of the Europe 2020 Strategy, recognised the need for Europe to deploy apprenticeship and 

traineeship schemes more proactively for the purpose of ensuring favourable prospects for skills development and labour 

market integration for –young especially– citizens. Furthermore, it explicitly underlined the fact that such interventions 

would be more effective, if they were officially regulated by a Charter setting specific quality requirements.    

Two other European policy interventions, which aimed at improving the educational and professional opportunities of 

young people and at combatting youth unemployment, were supplemented by provisions regarding work placements. The 

Youth Opportunities Initiative (European Commission, 2011) had a twofold approach. On one hand, it invited employers 

to create more and better quality apprentice/trainee/intern positions, while, on the other hand, it encouraged the concept 

of transnational traineeships through mobility programmes, such as the Erasmus programme, especially for university 

students and graduates. Likewise, the mobility of young individuals towards other European countries in order to find a 

job or an apprenticeship/traineeship was supported by the job mobility scheme ‘Your first EURES Job’ (YfEJ) 

(Regulation on EaSI, 2013), which today has been incorporated in the EU Programme for Employment and Social 

Inclusion (EaSI)118. 

As a result, a new chain of youth policy initiatives gave greater emphasis on the role of work placements in the transition 

to the labour market. The Youth Employment Package (European Commission, 2012a) made special reference to the 

necessity for a detailed quality framework that would include social security and compensation provisions for participants. 

Consequently, the Youth Employment Initiative (European Commission, 2013) introduced measures in order to support 

youth employment in regions with unemployment rates bigger that 25% and secured a certain amount of funds for this 

purpose. Nevertheless, the most direct reference to apprenticeships schemes came with the introduction of the Youth 

Guarantee Initiative (Council of the European Union, 2013). The particular intervention actually called the European 

countries as well as the European authorities “to ensure that all young people under the age of 25 years receive a good 

quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within a period of four months of 

becoming unemployed or leaving formal education” (Council of the European Union, 2013, 3). The EU clearly regards 

work placement opportunities as a means of proactively enhancing young people’s competences and of ensuring closer 

relations with the real professional environment. However, the initiative provides neither a detailed procedural approach 

regarding the prerequisites for success nor inclusive objectives, as young people less than 25 years of age are exclusively 

eligible to participate. On the contrary, young Europeans 25-30 years of age are excluded from its provisions, although 

they face similar or even worse employment challenges.   

The fact that all stakeholders recognised the importance of the establishment of common quality frameworks for work 

placements facilitated the process for the introduction of separate legislative provisions regarding apprenticeships and 

traineeships, in order to address their particular demands. The formation of the European Alliance on Apprenticeships 

(Declaration on a European Alliance for Apprenticeships, 2013) aspired to introduce a supporting organisational model 

of apprenticeship schemes by engaging more groups of interest; besides policy makers, education/VET providers, people 

from the corporate world, the professional unions, the civil society and youth representatives were invited to contribute 

with their know-how to the improvement of the quality characteristics of apprenticeships, so that they match the labour 

market needs. The establishment of this Alliance resulted in a significant mobilisation of various stakeholders. They all 

pledged to undertake more proactive roles and initiatives with the purpose of ensuring the benefits from apprenticeship 

schemes for broader groups of young individuals. In addition, since the importance of improvements in the supply, the 

quality and the attractiveness of apprenticeships through special provisions had already been sufficiently designated, the 

European Structural Funds and the Erasmus+ programme were indicated as the major funding resources. The Alliance 

further affected the broader perceptions of educational and employment interventions in the EU by including 

apprenticeships in relevant policy contexts. The stakeholders’ pledges at the time the Alliance was founded were followed 

by a number of supplementary actions: a Council Declaration on behalf of all member states and the social partners  at 

European level (Council of the European Union, 2013), 31 individual member state commitments119 and 87 pledges from 

                                                             
117 The European Youth Forum represents 98 National Youth Councils and International Youth Organisations from across 

the continent.  
118 The EU Programme for Employment and Social Inclusion (EaSI) is a new financial instrument which is managed by 

the European Commission and promotes actions favouring employment and social security and combatting social 

exclusion.  
119  The individual binding commitments of 26 member states and 5 non-member states can be accessed at: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1148&langId=en 
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different stakeholders for the creation of larger numbers of apprenticeships with better quality and greater attractiveness120. 

Besides indicating the willingness of more actors for interventions on a larger scale, these actions carry a strong symbolism 

and may affect initiatives in similar fields of policy. A few months later the EU coordinated actions for work placements 

were complemented by a recommendation for the development of a Quality Framework for Traineeships (Council of the 

European Union, 2014) with a special interest in securing placement positions in foreign countries. 

Obviously, the trend towards the development of work placements in the EU has moved from the traditional state-

controlled initiatives to the engagement of more entities and with greater expertise. It is precisely their coordination that 

makes them adept of motivating their potential for the benefit of young cohorts in Europe, although they should all be 

aware that they are actually walking a fine line. 

5. Challenges for apprenticeship schemes in the EU 

The significant advantages of apprenticeships have been designated in the basic theoretical framework. Nevertheless, it 

is very important to analyse the challenges for the institution and to discuss their national and supranational dimensions 

in the European environment. The potential success of the institution depends on the ability of the EU and of the member 

states to introduce and to coordinate their policies and actions towards similar aims and methodology. The formation of 

a holistic approach on the issue requires the mobilisation of broader groups of potential actors: besides the state and 

regional authorities, employers’ and employees’ representatives, educational providers and the civil society have their 

own share of responsibility to find the appropriate solutions. The challenges for apprenticeship schemes can be 

distinguished in those which appear at the micro-level and those that appear at the macro-level.   

At the micro-level, the employers’ increased interest in hiring employees with previous working experience through 

apprenticeships is a clear indication of the upgraded status of work placements. Therefore, the closer cooperation between 

educational providers and employers is very important for their success. Their interaction can contribute to the description 

of the skills and competences required for a successful transition to the labour market, as well as to the definition of the 

organisational and operational necessities that can help the educational systems to adapt accordingly. 

Apprenticeships distinguish for the combination of theoretical and practical knowledge. The practical knowledge should 

be promoted through all available forms or training (school-based and on-site work-based), so that the individuals can 

acquire qualifications that are more practically oriented. The placements should also be aligned with the labour market 

needs according to local, regional and national criteria, while at the same time they should be expected to influence the 

curricula and the qualification frameworks. In addition, apprenticeships must be integrated in the formal education and 

training system and must include a model of recognition of qualifications and competences, which would allow access to 

lifelong learning (Council of the European Union, 2013; European Commission, 2013). 

However, the possibility of the institution being abused by the employers remains the most important challenge for 

apprenticeships, as many of them infringe the relevant regulation and violate the terms and conditions of the schemes. In 

several occasions employers place young apprentices in job positions where trained personnel should be appointed, in 

order to avoid the social security and the health insurance contributions, or, even worse, they often deploy them in order 

to staff permanent job positions in their enterprises in a much cheaper way. It has also been observed that apprenticeships 

or other work-based learning placements can be used as a camouflage of highly flexible and precarious jobs offered to 

young people in the formal or the informal sector, where the probability of permanent employment is very low (OECD, 

2007; European Parliament Committee on Petitions, 2011; Council of the European Union, 2013; European Commission, 

2013). Moreover, some enterprises disregard the actual learning objectives of the schemes and engage their apprentices 

in duties with limited training content, which neither cultivate their competences nor prepare them for their future 

integration in employment, and, thus, they negate the added value and undermine the dynamics of the process (European 

Youth Forum/YFJ, 2009). Consequently, the concept of apprenticeships needs to be protected from such phenomena. The 

establishment of concrete and well-articulated legislative foundations and of monitoring mechanisms would provide the 

necessary safety net for the schemes. Both the sending and the host institution have to commit to the terms and conditions 

of a binding agreement that specifically determines the responsibilities undertaken by all parties involved. Furthermore, 

the implementation of the appropriate guidance, counseling and mentoring practices can join together the dynamism of 

all parties involved, enhance the institution of apprenticeships and make the implementation processes much more 

effective.  

At the macro-level, the challenges for apprenticeships appear to be quite serious, too. The fact that apprenticeships are 

differently defined and implemented in the national policy frameworks hinders the promotion of a common operational 

framework and of proactive policy exchanges. Moreover, information regarding the actual participation, the funding and 

other practical aspects of the matter is often fragmentary or complicated. However, the EU still lacks a complete system 

for the collection of quantitative and qualitative data on apprenticeships, although the quality characteristics of 

apprenticeships appear as a crucial prerequisite and any deficiency may lead to schemes with lower effectiveness. 

Furthermore, an unsuccessful apprenticeship system may prolong the dependency of young people on their families, 

postpone their social and economic integration and inhibit their potential, especially if they belong to disadvantaged 

groups and are at risk of being seriously discriminated in the labour market. Therefore, it is necessary for the EU to 

                                                             
120  More information on the updates of the list of the participating stakeholders can be accessed at: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en 
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encourage the cooperation of different stakeholders in the direction of establishing clear quality guidelines and strong 

institutional frameworks. 

An additional challenge for the institution of apprenticeships is the development of a motivational environment favouring 

apprenticeships and resolving their organisational and operational aspects. Employers are invited to offer apprentice 

positions, to implement the appropriate training models and to provide personnel who will act as the apprentices’ mentors 

in the enterprises. It is very important for national authorities to establish a fully applicable system of incentives that 

would ensure the successful conclusion of the schemes and the lower drop-out rates. These incentives could be either 

financial (such as allowances, tax and credit benefits for investment purposes) or non-financial (such as offering of support 

and know-how for the development of the schemes in combination with on-the-job training for the permanent personnel, 

guidance in the development of projects).      

It is also quite challenging to achieve the proper balance in the supply and demand of apprenticeships. Depending on the 

system and the country, students secure an apprenticeship placement through their education provider, through an 

intermediary organisation or on their own. If the supply of apprenticeship positions is limited, the difficulty in securing 

an apprenticeship position may result in students not being offered the opportunity to participate. If the scheme is 

mandatory, they will confront great difficulty in finishing their studies. Consequently, if an unbalanced and badly 

regulated apprenticeship supply and demand system prevails, the schemes are in danger of not being fully deployed, of 

becoming less attractive and economically inefficient. Therefore, it is very important for countries to encourage the 

proactive coordination of various groups of interest. These groups range from the employers unions (associations, 

chambers) to employee representatives and the civil society (trade unions, works councils, NGOs and joint regulatory 

bodies) and possess valuable know-how that has to be broadly disseminated (Wolter and Ryan, 2011; European 

Commission, 2013).   

Last, but not least, it must be understood that the successful outcomes of work placements depend not only on the 

willingness of states and other stakeholders to undertake coordinated action, but also on the availability of the necessary 

financial resources in order to support them and to develop their quality and attractiveness. Member states are encouraged 

to use their national budgets as the primary funding source for apprenticeship schemes, but they are not sufficient to fully 

cover the actual extent of the financial needs. The EU secured some funds that can be drawn from the European Social 

Fund (ESF) and can be used in order to reform apprenticeship schemes. The ESF funds will be supplemented by financial 

resources from the Youth Employment Initiative (European Council, 2013) with a total budget of € 6 bn., which are 

available for the period 2014-2020121. Additional EU financial resources are provided through the Erasmus+ programme. 

They can be deployed for the financing of work-based learning experiences for students abroad and for the establishment 

of partnerships between the education providers and the enterprises in order to create apprenticeship and traineeship 

schemes for young people. Nevertheless, the dramatic decrease of the dynamism of the European economy and the –so 

far– limited engagement of the corporate world in proactive initiatives towards this direction challenges the concept of 

apprenticeships and requires more targeted interventions (Council of the European Union, 2013; European Commission, 

2013). Evidently, particular attention should be given to the use of various provisions as incentives for the employers’ 

involvement. Furthermore, the improvement of the regulatory framework for work placements would exercise a positive 

influence on the broader demand for educational services, on policy interventions regarding qualifications and on the 

enterprises’ engagement.       

6. Conclusions 

The increased competitiveness in the global economic environment and the deficiencies of the European labour market 

have led to very high unemployment rates and to great difficulty in the school-to-work transition of young people. The 

introduction of reformative interventions with regards to the improvement of youth employment prospects is urgently 

projected in the European Union. New forms of learning based on an experiential approach are promoted as practices that 

can ensure the development of skills and competences matching the labour market needs and the establishment of 

smoother transitional processes between education and employment.  

Apprenticeships have been especially designated as a valuable policy tool which facilitates the school-to-work transition 

and constructs an interactive relation with stability and quality characteristics. On one hand, young apprentices experience 

a realistic preview of the actual working environment, benefit from their participation in employers’ networks and develop 

better understanding of the workplace requirements, thus being able to adjust their learning investment and their 

professional expectations accordingly. Moreover, they develop practical and transferable skills that can be easily applied 

in the working environment and are expected to make them more attractive to future employers. On the other hand, 

employers have the opportunity to define their needs in knowledge and skills more clearly and to evaluate the performance 

of young apprentices with more objective criteria. This ability makes them more competent in improving their recruitment 

processes and in selecting their skilled workforce, although special emphasis must be placed on reducing the probability 

of enterprises transforming apprentices into cheap labour force. 

This paper addressed the concept of apprenticeships through a critical approach of the institutional and policy framework 

that is under development in the EU for the purpose of enhancing the educational foundations and the employment 

                                                             
121 The Youth Employment Initiative (YEI) focuses especially on NEETs (young people not in Education, Training or 

Employment) in the European regions where youth unemployment rates are bigger than 25%. Apprenticeships and 

traineeships that are parts of the national Youth Guarantee plans can be funded by YEI. 
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opportunities of young cohorts. It especially focused on European institutional provisions that aspire the dynamic 

promotion of apprenticeships in the national education and employment systems. These interventions underline the 

importance of the proactive cooperation between the education institutions and the corporate world aiming at the inclusion 

of apprenticeships in the national curricula, at providing adequate work placements, at establishing clearly defined 

guidelines, terms and conditions, as well as at securing the appropriate funding for their implementation. In addition, it 

comments on the necessity (and the practices) for coordinated actions by broader groups of stakeholders at national and 

international level. The challenges that endanger the successful implementation of apprenticeship schemes were analysed 

and their complex structure was highlighted. The hurdles for young trainees include the limited number of places offered, 

the lack of a high quality and well-defined learning content, the poor working conditions and low or no compensation, 

the relatively low level of intra-EU mobility due to national legislative dissimilarities. Furthermore, the paper indicated 

that the phenomenon of formal work often being replaced by apprenticeships in order for enterprises to reduce labour 

costs, the unbalanced demand and supply of apprentice positions and various financial deficiencies decrease the 

effectiveness of the institution, reduce its attractiveness, and, finally, undermine the popularity of the particular work 

placements among trainees and employers.  

There is no doubt that the European policy initiatives regarding youth opportunities have actually multiplied and the 

concept of apprenticeships is being constructed through particular legislative interventions, which include a strong 

willingness for broader cooperative synergies. However, Europe, that seems to be mostly limited to a theoretical narrative, 

lacks a holistic approach and is walking a fine line regarding the confrontation of the practical challenges of the issue. 
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Abstract 

The important role of young people for societies and economies has been broadly recognised over the years. Nevertheless, 

in recent years their ability to deploy their full potential at personal, social and economic level is being strongly challenged. 

Young cohorts have to confront unprecedented obstacles in their social and professional activities. The economic crisis 

not only aggravated the socioeconomic environment for them further, but also intensified the deficiencies that hinder 

youth transition to employment. The danger of the European Union being deprived from valuable human resources 

highlighted the need to develop policies and to establish initiatives in order to increase their opportunities for creative 

economic engagement and to support their employment prospects. Entrepreneurship has been designated as a strategic 

pillar for development, as it incorporates both the creative vision and the individuals’ employability and social inclusion. 

It is presented as an attractive professional option for young people and countries are required to focus on youth 

entrepreneurial aspirations. The paper presents the findings of a survey carried out with a structured questionnaire among 

students of a Greek university, which aimed at evaluating their entrepreneurial dynamics. The interest in the particular 

group derives from the fact that they combine a valuable knowledge potential with strong professional aspirations, while 

at the same time they experience a transitional process for their labour market integration. First, the paper describes the 

conditions in the European Union labour market and focuses especially on the unfavourable employment prospects of 

young cohorts. Then, it analyses the motivational perceptions and attitudes of the students regarding entrepreneurship and 

attempts to define the desirability and the feasibility of their engagement in corporate ventures in the future. Special 

emphasis is given to the personal competences and the values which the students consider important for a successful 

involvement and would further support their ideological commitment as entrepreneurs. Finally, the paper explores the 

hurdles that would exercise a deterring role on students’ entrepreneurial intentions in order to indicate potential 

interventions, which would proactively enhance their entrepreneurial dynamics.  
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1. Introduction 

Young people constitute valuable ‘assets’ for societies. Nevertheless, in recent years they are in greater danger than before 

of not being able to deploy their full potential at personal, social and economic level, as their employment opportunities 

have decreased dramatically. The 2008 economic crisis not only highlighted persisting deficiencies that hinder youth 

transition to employment, but also aggravated the socioeconomic environment for them further. Under such adverse 

circumstances the significance of supporting the employment prospects and advancement of young people, of creating 

opportunities and of ensuring the appropriate conditions for their economic engagement gained momentum in the debate 

regarding development.  

Entrepreneurship, which holds a key position in the development strategy of all countries, is being strongly projected as 

an important option for the economic activation of younger people and for the creative deployment of their potential. It 

offers a new vision for the future and is closely associated with economic growth and employability, social inclusion and 

equality. The adverse circumstances constitute a unique opportunity and a strong incentive for societies to focus on the 

smouldering spark of youth aspiring for their entrepreneurial involvement. The paper presents the findings of a survey 

carried out with a structured questionnaire among students of a Greek university. The objective of the survey was to 

evaluate the entrepreneurial dynamics of a group of young people who experience a transitional process towards their 

integration in the labour market.  

First, the paper describes the labour market conditions in the European Union (EU) and makes special reference to the 

effects of the 2008 economic crisis on the employment prospects of the young cohorts in Greece. Then, it explores the 

students’ perceptions and attitudes regarding entrepreneurship and focuses on the motivation which would guide their 

ideological commitment as entrepreneurs. It also defines the entrepreneurial values which the respondents consider 
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significant for such an engagement. Finally, the paper attempts to analyse the obstacles for corporate ventures that draw 

the attention of the students and to evaluate potential interventions which would proactively incite their future involvement 

as entrepreneurs.  

2. Literature review  

During the last decades the economic development aspired by states and individuals faces great challenges due to the 

aggravation of the global socioeconomic conditions and the intensification of the international competition. The 

engagement in entrepreneurial ventures has often been designated as a useful tool that is able to encourage progress and 

to ignite growth. Its main contribution is concentrated in the dynamic creation of new jobs, thus decreasing the 

unemployment rates for entrepreneurs themselves and for new employees (Lee et al., 2006; Spencer, Kirchhoff and White, 

2008; Teixeira and Davey, 2008; Naudι, 2011). Moreover, the enhancement of technological development, the support of 

innovation and creativity and the increase in wealth can be better attained in an enterprise-friendly environment (Teixeira 

and Davey, 2008; Teixeira and Forte, 2008; Tilley and Young, 2009; Amorσs and Bosma, 2014).  

The decision for an entrepreneurial endeavour requires the establishment of the appropriate conditions, which can actually 

incite such activities and secure good prospects for success. It is, therefore, necessary to determine the externally imposed 

factors that can affect positively the probability of individuals becoming entrepreneurs and, consequently, plan and 

implement the necessary policy interventions in order to foster entrepreneurial intentions and proactive initiatives (Scott 

and Twomey, 1988; De Martino and Barbato, 2002; OECD, 2014; Singer, Amorόs and Moska, 2015). Although students 

usually show a strong willingness, research reveals a number of factors that exercise a deterring effect on their 

entrepreneurial intentions. Lack of financial resources and of funding opportunities, serious bureaucratic obstacles and a 

highly competitive economic environment intensify the fear of failure and challenge the students’ intentions to create an 

enterprise (Kolvereid and Moen, 1997; De Martino and Barbato, 2002; Venesaar, Kolbre and Piliste, 2007; Teixeira and 

Davey, 2008; Kew, Herrington, Litovsky and Gale, 2013; Schψtt, Kew and Cheraghi, 2015). However, the establishment 

of inclusive entrepreneurial networks can strongly support young people to proactively develop and implement a corporate 

idea by providing them access to valuable information, to mentoring and guidance, to potential financial supporters, 

suppliers, clients or partners (Lόthje and Franke, 2003; Gerry, Marques and Nogueira, 2008; Teixeira and Davey, 2008; 

Awang, Ibrahim and Ayub, 2013). 

On the other hand, besides the regulation of the conditions in the socioeconomic environment, great emphasis is attributed 

to the development of the appropriate pro-entrepreneurship mindset in societies. This is essential especially in the case of 

young individuals, who constitute the pool from which dynamic entrepreneurs, investors and employees will emerge in 

the future. Young people are in the phase during which they have to make important decisions regarding their professional 

lives by considering their future aspirations and the broader socioeconomic circumstances. Furthermore, the difficulty in 

their transition to the labour market makes the creation of their own venture an attractive career option (Kolvereid and 

Moen, 1997; Kumar, 2007; Rodrigues et al., 2010).  

Also, the significant effect of several interrelated and internally incited factors on the students’ willingness and final 

decision to start their own enterprise has been adequately designated by the literature. Their perceptions and attitudes 

regarding entrepreneurship that are formed under the influence of the social, economic and cultural environment appear 

to be quite powerful (Wennekers and Thurik, 1999; Shane, 2000; OECD, 2012). Moreover, their learning and professional 

experiences, as well as their interaction with entrepreneurial mentors and role models can contribute to the formation of 

positive attitudes towards on the concept of entrepreneurship. In this way, the creation of a corporate venture seems more 

attainable and suitable for them (Veciana, Aponte and Urbano, 2005; Teixeira and Davey, 2008; Kew et al., 2013; Schψtt, 

Kew and Cheraghi, 2015). It must also be underlined that the students’ decision greatly relies on their confidence of 

having the necessary knowledge and competences in order to start and develop a corporate venture. So, the establishment 

of properly organised training activities in order to secure the appropriate learning and skill foundations for future 

entrepreneurs has also been highlighted and is considered to contribute to this direction (Bird, 2002; Shepherd and 

DeTienne, 2005; Rodrigues et al., 2010). On the contrary, insufficient business knowledge and entrepreneurial preparation 

undermine the students’ desire to undertake such initiatives (Kolvereid and Moen, 1997; De Martino and Barbato, 2002; 

Venesaar, Kolbre and Piliste, 2007; Teixeira and Davey, 2008). 

Although the availability of financial resources can definitely support the intentions for entrepreneurship, other factors 

are highlighted as crucial determinants of entrepreneurial probability; they are mainly related with the students’ 

personality traits and competences, as well as with their demographic characteristics. However, their familiarisation with 

entrepreneurial activities either by attending special courses included in the education curricula or training programmes 

about the organisational and operational aspects of corporate ventures appears equally important (Lόthje and Franke, 

2003; Gerry, Marques and Nogueira; 2008; Teixeira and Davey, 2008; Awang, Ibrahim and Ayub, 2013; Kew et al., 2013; 

Schψtt, Kew and Cheraghi, 2015). At the same time, the existence of a long-term vision enhances the decision to recognise 

the arising opportunities, to take the necessary risks and to create a venture by mobilising all kinds of resources and 

personal capabilities (De Martino and Barbato, 2002; Shepherd and De Tienne, 2005; Veciana, Aponte and Urbano, 2005; 

Venesaar, Kolbre and Piliste, 2007).  

The combination of strong dynamics and high technological adaptability with a strong knowledge and innovation potential 

in students increases the importance of their entrepreneurial engagement and certainly draws the attention of policy makers 

and of researchers. For this reason, the EU and many other international actors have developed more proactive initiatives 

in order to support their involvement. 



 153 

3. Youth and the European labour market 

Over the years it has been repeatedly confirmed that high employment rates have very positive influence on individuals, 

societies and states. On the contrary, unemployment seriously undermines their economic prospects and this has been 

adequately shown in the case of the EU. Especially since the beginning of the 2008 economic crisis the rates of 

unemployment in Europe remain very high in the total population and are a clear indication that it constitutes a long-term 

potential threat for the entire EU. Several countries face extremely intense pressures on their economies due to high 

unemployment, such as Greece (26.5%), Spain (24.5%), Cyprus (16.1%), Portugal (14.1%) and Ireland (11.3%). At the 

same time, the rates are quite high in other economies, which experienced a less direct influence, but have to confront the 

consequences of the global financial crisis (Croatia 17.0%, Slovakia 13.2% and Italy 12.7%) (Table 1). The difficulties 

are greater for persons who remain out of employment for bigger periods of time. They gradually become trapped in a 

situation of lacking professional opportunities or facing mismatches and even erosion of skills. The broader 

socioeconomic prospects lead a large part of the inactive workforce to compromise against their interests with professional 

agreements that provide lower compensations, limited social security and unfavourable working conditions. Beside the 

personalised experiences of social exclusion and poverty, countries are in danger of losing valuable human capital and of 

having their social welfare undermined, thus narrowing the probability of exiting an economic recession (Ahn, Garcνa & 

Jimeno, 2004). 

 

Table 1. Unemployment rates in the EU (total population and persons <25 years) (%) 

Countries 

2008 

(<25

) 

200

8 

2009 

(<25

) 

200

9 

2010 

(<25

) 

201

0 

2011 

(<25

) 

201

1 

2012 

(<25

) 

201

2 

2013 

(<25

) 

201

3 

2014 

(<25

) 

201

4 

EU-28 15.9 7.0 20.3 8.9 21.4 9.6 21.7 9.6 23.2 10.5 23.7 10.9 22.2 10.2 

Austria 8.0 3.8 10.0 4.8 8.8 4.4 8.3 4.2 8.7 4.3 9.2 4.9 : : 

Belgium 18.0 7.0 21.9 7.9 22.4 8.3 18.7 7.2 19.8 7.6 23.7 8.4 23.2 8.5 

Bulgaria 11.9 5.6 15.1 6.8 21.8 10.3 25.0 11.3 28.1 12.3 28.4 13.0 23.6 11.6 

Croatia 23.7 8.6 25.2 9.2 32.4 11.7 36.7 13.7 42.1 16.0 50.0 17.3 45.0 17.0 

Cyprus 9.0 3.7 13.8 5.4 16.6 6.3 22.4 7.9 27.7 11.9 38.9 15.9 35.5 16.1 

Czech 

Republic 
9.9 4.4 16.6 6.7 18.3 7.3 18.1 6.7 19.5 7.0 18.9 7.0 15.9 6.1 

Denmark 8.0 3.4 11.8 6.0 13.9 7.5 14.2 7.6 14.1 7.5 13.0 7.0 12.6 6.6 

Estonia 12.0 5.5 27.4 13.5 32.9 16.7 22.4 12.3 20.9 10.0 18.7 8.6 15.0 7.4 

Finland 16.5 6.4 21.5 8.2 21.4 8.4 20.1 7.8 19.0 7.7 19.9 8.2 20.5 8.7 

France 19.0 7.4 23.6 9.1 23.3 9.3 22.6 9.2 24.4 9.8 24.8 10.3 24.3 10.2 

Germany 10.4 7.4 11.1 7.6 9.8 7.0 8.5 5.8 8.0 5.4 7.8 5.2 7.7 5.0 

Greece 21.9 7.8 25.7 9.6 33.0 12.7 44.7 17.9 55.3 24.5 58.3 27.5 52.3 26.5 

Hungary 19.5 7.8 26.4 10.0 26.4 11.2 26.0 11.0 28.2 11.0 26.6 10.2 20.4 7.7 

Ireland 13.3 6.4 24.0 12.0 27.6 13.9 29.1 14.7 30.4 14.7 26.8 13.1 24.0 11.3 

Italy 21.2 6.7 25.3 7.7 27.9 8.4 29.2 8.4 35.3 10.7 40.0 12.1 42.7 12.7 

Latvia 13.6 7.7 33.3 17.5 36.2 19.5 31.0 16.2 28.5 15.0 23.2 11.9 19.6 10.8 

Lithuania 13.3 5.8 29.6 13.8 35.7 17.8 32.6 15.4 26.7 13.4 21.9 11.8 19.3 10.7 

Luxembour

g 
17.3 4.9 16.5 5.1 15.8 4.6 16.4 4.8 18.0 5.1 16.9 5.9 18.9 6.0 

Malta 11.7 6.0 14.5 6.9 13.2 6.9 13.3 6.4 14.1 6.3 13.0 6.4 12.7 5.9 

Netherland

s 
8.6 3.7 10.2 4.4 11.1 5.0 10.0 5.0 11.7 5.8 13.2 7.3 12.7 7.4 

Poland 17.2 7.1 20.6 8.1 23.7 9.7 25.8 9.7 26.5 10.1 27.3 10.3 23.9 9.0 
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Portugal 21.5 8.7 25.3 10.7 27.9 12.0 30.3 12.9 37.9 15.8 38.1 16.4 34.8 14.1 

Romania 17.6 5.6 20.0 6.5 22.1 7.0 23.9 7.2 22.6 6.8 23.7 7.1 24.0 6.8 

Slovakia 19.3 9.6 27.6 12.1 33.9 14.5 33.7 13.7 34.0 14.0 33.7 14.2 30.4 13.2 

Slovenia 10.4 4.4 13.6 5.9 14.7 7.3 15.7 8.2 20.6 8.9 21.6 10.1 21.7 9.8 

Spain 24.5 11.3 37.7 17.9 41.5 19.9 46.2 21.4 52.9 24.8 55.5 26.1 53.2 24.5 

Sweden 20.2 6.2 25.0 8.3 24.8 8.6 22.8 7.8 23.7 8.0 23.6 8.0 22.9 7.9 

United 

Kingdom 
15.0 5.6 19.1 7.6 19.9 7.8 21.3 8.1 21.2 7.9 20.7 7.6 : : 

Source: Eurostat 

 

Young individuals constitute a key issue in the debate of confronting unemployment and activating the European labour 

force more effectively. The effects of the crisis are more dramatic for young individuals than for the total population. 

Their unemployment rates remain at very high levels for longer periods of time and the efforts to secure new job positions 

for them confront many challenges (Figure 1).  

 

Figure 1. Youth unemployment rates, seasonally adjusted (Jan. 2000-Dec. 2014) 

 

                                                                                 Source: Eurostat (une_rt_m) 

 

In particular, the unemployment of young people under 25 years of age in most countries is double or even triple than that 

of the total population (Table 1), igniting a debate regarding the danger of creating a “lost generation”, if successful 

interventions are not undertaken by the EU. The conditions are further aggravated by the unavailability of the necessary 

resources and by the complexity of the appropriate measures. Special emphasis has to be attributed to the enhancement 

of opportunities for the group of NEETs122, for whom the obstacles appear to be more serious. In 2011 7.5 million people 

15-24 years old and 6.5 million people 25-29 years old were not involved in any kind of employment or education/training 

activities with the purpose of improving their qualifications (Eurofound, 2012) and the prospects continue to be quite 

pessimistic. Furthermore, the unemployment rates of the group 25-29 years old are much bigger than those of the group 

15-24 years old and require particular interventions (Table 2). The majority of the individuals of the former NEETs group 

have already finished their studies and are in the process of seeking for a job, while most people of the latter NEETs group 

are still engaged in education and training activities. For this reason we argue that different interventions are necessary 

for the special demands of each group.  

The inactivity of 14m NEETs results into a cost of €153bn. (1.2% of EU GDP) for the European economy. Although the 

economic aspects are significant, the impact of youth employment deficiencies should not be calculated strictly on 

economic grounds –as a percentage of the GDP– but also as factor of serious social unrest. Only four countries experience 

a reduction in NEETs rates (Austria, Germany, Luxembourg and Sweden). For many others this situation hinders any 

attempt for economic recovery and aggravates the social circumstances; Greece–with a 54.7% increase of NEETs–has a 

burden of €7.1bn, for Spain–with a 34.4% increase of NEETs–the cost is €15.7bn and for Ireland–with a 37.5% increase 

of NEETs–€4.3bn, while Portugal has a 17.7% and Cyprus a 34.9% increase of NEETs (Eurofound, 2012). Consequently, 

                                                             
122 The term NEETs (Not in Employment, Education and Training) refers to young people 15-29 years old who are 

excluded from the labour market for various reasons, while at the same time they do not participate in any education and 

training activities in order to reinforce their opportunities. 
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the concerns with regards to the results of such conditions not only on the peoples’ quality of life and future prospects, 

but also on their social behaviour and their sense of citizenship, have intensified. Therefore, new forms of interventions 

have to be promoted in order to re-establish the social cohesion that is being seriously questioned.   

 

Table 2. Young people neither in employment nor in education/training (NEETs) by age group 

Countries 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15-24 25-29 15-24 25-29 15-24 25-29 15-24 25-29 15-24 25-29 15-24 25-29 

EU-28 10.8 17.0 12.4 18.9 12.7 19.6 12.9 19.8 13.1 20.5 13.0 20.9 

Austria 7.1 11.3 7.8 11.4 7.1 11.6 6.9 10.3 6.5 10.1 7.1 10.4 

Belgium 10.1 15.6 11.1 16.2 10.9 17.0 11.8 17.7 12.3 18.3 12.7 19.2 

Bulgaria 17.4 21.1 19.5 24.0 21.8 27.8 21.8 29.9 21.5 30.0 21.6 32.3 

Croatia 10.1 14.7 11.9 16.5 14.9 21.2 15.7 23.1 16.7 23.8 19.6 27.1 

Cyprus 9.7 12.7 9.9 14.0 11.7 14.7 14.6 15.1 16.0 19.2 18.7 22.8 

Czech 

Republic 
6.7 17.4 8.5 19.8 8.8 19.8 8.3 18.7 8.9 19.6 9.1 18.8 

Denmark 4.3 6.5 5.4 8.9 6.0 10.1 6.3 10.5 6.6 11.6 6.0 10.8 

Estonia 8.7 16.9 14.5 26.0 14.0 25.6 11.6 20.2 12.2 20.1 11.3 18.9 

Finland 7.8 10.9 9.9 14.1 9.0 13.3 8.4 13.0 8.6 13.7 9.3 13.8 

France 10.2 16.7 12.4 18.5 12.3 19.0 11.9 19.4 12.1 20.2 11.2 18.8 

Germany 8.4 15.8 8.8 16.1 8.3 15.2 7.5 13.7 7.1 13.2 6.3 13.0 

Greece 11.4 20.1 12.4 21.2 14.8 24.6 17.4 31.9 20.2 37.5 20.4 42.1 

Hungary 11.5 23.0 13.4 24.9 12.4 26.6 13.3 25.5 14.7 26.0 15.4 24.5 

Ireland 14.9 17.8 18.6 23.1 19.2 25.1 18.8 27.1 18.7 25.5 16.1 22.7 

Italy 16.6 23.8 17.7 25.5 19.1 27.3 19.8 27.8 21.1 28.9 22.2 32.9 

Latvia 11.8 17.5 17.5 27.8 17.8 26.5 16.0 24.9 14.9 21.2 13.0 19.7 

Lithuania 8.8 19.1 12.1 21.4 13.2 25.7 11.8 21.7 11.2 20.3 11.1 19.4 

Luxembo

urg 
6.2 14.2 5.8 10.5 5.1 7.7 4.7 9.8 5.9 10.4 5.0 11.0 

Malta 8.3 17.2 9.9 17.7 9.5 17.1 10.2 15.6 10.6 13.8 10.0 13.8 

Netherlan

ds 
3.4 7.1 4.1 7.6 4.3 8.7 3.8 9.1 4.3 9.9 5.1 11.1 

Poland 9.0 19.3 10.1 20.5 10.8 21.6 11.5 21.4 11.8 22.1 12.2 22.7 

Portugal 10.2 14.6 11.2 14.6 11.4 17.3 12.6 16.2 13.9 18.7 14.1 20.8 

Romania 11.6 16.2 13.9 19.0 16.4 22.0 17.4 22.2 16.8 23.0 17.2 23.4 

Slovakia 11.1 22.8 12.5 25.8 14.1 27.5 13.8 27.1 13.8 27.1 13.7 27.8 

Slovenia 6.5 9.1 7.5 12.5 7.1 13.2 7.1 13.2 9.3 15.9 9.2 18.7 

Spain 14.3 16.7 18.1 22.5 17.8 23.2 18.2 24.2 18.6 27.8 18.6 28.7 

Sweden 7.8 8.5 9.6 10.4 7.7 9.5 7.5 8.6 7.8 9.4 7.5 8.7 

United 

Kingdom 
12.1 15.0 13.3 16.6 13.7 16.3 14.3 17.5 14.0 17.7 13.3 17.1 

Source: Eurostat 

 



 156 

4. Research methodology 

This paper presents the findings of a survey research that was conducted among undergraduate, postgraduate and PhD 

students of the Department of International and European Studies of the University of Macedonia (Thessaloniki, Greece). 

The particular student groups had the necessary experience and the knowledge framework to form clear perceptions and 

attitudes towards entrepreneurship, as well as to assess the impact of motivational or deterring factors on their potential 

options with great accuracy. Besides attending courses with both political and economic orientation the students of the 

particular department experience a strongly extrovert learning environment. The existence of such a context makes the 

exploration of their perceptions regarding entrepreneurship very interesting. Apart from an overview of the demographics 

of the participants, the questionnaire was designed in order to explore the students’ willingness to create an enterprise and 

the feasibility of such an attempt, as well as the factors that would incite or deter from such a prospect. Also, the aim of 

evaluating the supportive role of particular values, competences and institutions for the success of an entrepreneur was 

also included in the research design.  

The conclusion of the questionnaire design was followed by the selection of the methodology for its application. An 

important challenge was to secure an adequate number of respondents. The use of an online questionnaire through the 

Google Forms application was selected in order to facilitate in terms of time and space the process of sending it to a large 

number of students and of receiving their replies. This tool is offered free of charge and has many user-friendly settings. 

Its use requires the knowledge of using a computer and the internet (Couper, 2008), which in our case was already ensured. 

The response rates to web surveys are similar to those using other forms of addressing the target group, such as mail 

(Kaplowitz et al, 2004; Nulty, 2008). The length of the questionnaire was kept as short as possible so that it would both 

serve the research purposes and need the least time possible to be filled in (Dillman, 2000), thus attracting more 

respondents. The students were asked to answer the questionnaire by following a link that was included in an invitation 

sent to their e-mail accounts. This message also contained a brief reference to the objectives of the survey in order to 

attract the students’ attention and assured the students about the anonymity of their responses, that is essential for them 

(Dommeyer, Baum and Hanna, 2002). The survey was conducted from 12th February to 3rd March 2015 and during this 

period two reminder e-mails were sent to the students in order to increase the response rate (Kittleson, 1995; Cook, Heath 

and Thompson, 2000). 280 invitation e-mails were sent and 109 responses were received, which is a 38.9% response rate. 

5. Demographics of respondents 

5.1. Respondents by gender and age, educational level and professional status 

Women respondents were almost twice as men (63.3% vs. 36.7%) (Figure 2). It can be argued that the topic of the survey 

appears more attractive to women, as they usually experience greater professional hurdles than their male peers during 

their transition to the labour market. Entrepreneurship would offer them many opportunities to enter employment and to 

achieve their independence.  

 

Figure 2. Distribution of survey participants by gender 

 

 

It has already been mentioned that according to the EU statistical data the age group of young individuals 15-29 years 

faces unfavourable professional prospects under the current international socioeconomic circumstances. Three out of four 

respondents (71.6%) were less than thirty years old at the time of the survey; half of them were 20-25 years old (59.6%), 

while the other age groups were represented by fewer students: 11.9% were 26-30 years old, 18.3% were 31-35 years old, 

and 10.1% were more than 35 years old (Figure 3). Therefore, the exploration of the perceptions and attitudes of the 

particular students about the entrepreneurial ventures would be useful for their promotion as an attractive professional 

alternative. 
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Figure 3. Distribution of survey participants by age 

 

 

Half of the questionnaires were completed by undergraduate students (49.5%), while one out of three (34.9%) by a 

postgraduate and one out of six (15.6%) by a doctoral student (Figure 4).  

 

Figure 4. Distribution of survey participants by level of studies 

 

 

With regards to their employment status, almost half of the respondents (44%) were exclusively students during the time 

of the survey and only one out of three was already employed (36.7%). The levels of unemployment were much lower 

(11%) than the unemployment rates of the group of young people of the same age (Figure 5). This distribution is mostly 

justified by the fact that university students in Greece usually place great emphasis on the conclusion of their studies 

before seeking for a job in order to secure increased qualifications and, thus, better prospects. 

 

Figure 5. Students’ employment status 
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5.2. Parents’ educational and professional background  

The students were asked to report their parents’ educational level and professional status which often affect the children’s 

choices (Fragoudaki, 1985). Half of the parents are university graduates either with a first degree (fathers: 45%; mothers: 

36.7%) or with postgraduate or doctoral diplomas (fathers: 6.4%; mothers: 2.8%). One out of three parents graduated 

from upper secondary education (fathers: 32.1%; mothers: 42.2%) (Figure 6). 

 

Figure 6. Parents’ educational level (%) 

 

 

The parents’ professional background can also influence the children’s preference for independent (as entrepreneurs) or 

dependent (as employees) employment (Fragoudaki, 1985). They mostly work as salaried personnel in the public (fathers: 

25.7% and mothers: 24.8%) or the private sector (fathers: 26.6% and mothers: 22.9%). Much fewer parents (more fathers: 

31.2% than mothers: 14.7%) are engaged in some form of independent employment with or without personnel and 

especially in non-scientific activities (Figure 7). This finding indicates that the majority of the students who participated 

in the survey do not experience any influence from their family environment in favour of an entrepreneurial engagement. 

 

Figure 7. Parents by type of profession (%) 
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6. Findings of the survey 

The paper attempts to analyse the perceptions of students with regards to entrepreneurship. It aspires to define the 

incentives which would encourage their potential involvement and to determine the factors which would deter them from 

it. In addition, it tries to further approach the students’ attitudes on issues that are indirectly related to the prospects of 

success of an entrepreneurial venture. For this reason the paper set three hypotheses: 

Hypothesis 1: The students’ choice to become entrepreneurs is incited by ‘pull’ factors. 

Hypothesis 2: The conditions in the socioeconomic environment deter students from an entrepreneurial involvement, 

although their desire to do so is very strong. 

Hypothesis 3: The engagement in an entrepreneurial venture requires a complex interaction of personality traits and 

externally imposed factors. 

6.1. Desirability of entrepreneurship 

The dynamics of students’ desire to become entrepreneurs is explored through a 5-level Likert scale ranging from ‘not at 

all’ to ‘very much’. Half of the respondents (48.6%) expressed a strong desire to become entrepreneurs (‘very much’ and 

‘a lot’), while a large part of them (39.5%) reported a neutral attitude towards such a probability. Gender differences are 

interesting, too (Figure 8). Men seem to be more reluctant to engage in entrepreneurial activities than women either by 

expressing a neutral (men: 47.5%; women: 34.8%) or a negative attitude towards them (men: 15%; women: 10.1%). 

The high rates of students’ reluctance can be sufficiently explained by a combination of reasons; the students’ limited 

knowledge and experience of the corporate environment, the adverse economic circumstances and the lack of a national 

strategy encouraging such attempts seem very influential.  

Moreover, the very positive attitude of women regarding the prospect of becoming entrepreneurs (men: 37.5%; women: 

55.1%) can be attributed to their increased difficulty in entering employment. It is very common for women in the 

developed and the developing countries to be more interested in starting their own ventures, thus feeling more confident 

of overcoming gender discriminations in the recruitment processes, of fully deploying their competences and innovative 

ideas in the labour market, of establishing their independence and at the same time of being able to combine their personal 

and professional life (Kelley et al., 2013). 

 

Figure 8. Desirability of entrepreneurship (%) 



 160 

 

 

6.2. Incentives towards entrepreneurship 

The definition of the incentives that motivate young people’s interest in entrepreneurship is very useful, because it can 

contribute to the development of favourable policy initiatives. The students were asked to define the level of their 

agreement to a number of given statements allocated in a 5-level Likert scale ranging from ‘strongly disagree’ to ‘strongly 

agree’ (Table 3). 

Securing their personal independence (67%) and the prospect of them deciding freely the conditions of work (time, place) 

(67.9%) weighed very much on the respondents’ preference to become entrepreneurs, because they allow them to develop 

their plans according to their own interests. In addition, the prospect for high income appears to attract them significantly 

(60.6%). This is totally unsurprising considering the economic circumstances in Greece, where there is a broader social 

perception that corporate ventures offer high financial returns to one third of the active population who define themselves 

as entrepreneurs.  

An interesting finding is that more than half of the sample (59.6%) related their decision to the probability of collecting 

public/EU subsidies in order to fund a new enterprise. For many years the availability of public/EU subsidies acted as a 

very attractive ‘pull’ factor for aspiring young entrepreneurs. Nevertheless, there has been a long debate –certainly not 

without a reason– whether they were allocated to really innovative ideas or to less productive ventures lacking a long-

term development orientation.   

Although the students acknowledge the prevailing unfavourable conditions in the market, they recognise significant 

opportunities to exploit (50.5%). Such an attitude is coordinated with a strong confidence of having the appropriate 

competences to succeed as entrepreneurs (41.3%) and with the perception that the creation of an enterprise is considered 

a good career choice (38.5%), although many are still undecided. This has to be connected with the fact that most of the 

students still lack real professional experience and for this reason their competences haven’t been tested in practice yet. 

Moreover, many students reported that an entrepreneurial involvement would be attainable for them, because they enjoy 

taking the risks (36.7%) that accompany the implementation of an innovative idea and the creation of a successful venture. 

The ability to avoid unemployment is designated as a strong ‘push’ factor by less than half of the sample (42.2%) and 

would encourage them towards entrepreneurship. Although with less influential dynamics, the prospect of creativity 

appears to be an important ‘pull’ factor for many young people and, therefore, the existence of an idea (39.5%) and the 

ability to provide a new product/service to the market (27.5%) could serve as a basis for the creation of an enterprise. 

Several other incentives seem to exercise a much less important influence on young individuals’ intentions. Social 

perceptions about entrepreneurs, such as their ability to provide guidance and inspiration (24.8%), to attract mass media 

attention (9.2%) or to invest in new ventures (11.9%) should not be expected to affect their decisions. Furthermore, the 

family/friendly environment cannot incite entrepreneurial aspirations either through encouragement (14.7%) or through 

a succession in an existing company (14.7%).       

 

Table 3. Incentives towards entrepreneurship 

Incentives 

Strongly 

disagree 
Disagree Undecided Agree 

Strongly 

agree 
Mean rank 

% 

Personal independence 2.75 11.01 19.27 40.37 26.61 3.77 
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Free choice of place 

and time of work 
2.75 5.5 23.85 48.62 19.27 3.76 

Have high income 2.75 5.5 31.19 40.37 20.18 3.7 

Seek for subsidy 

(public/EU) 
6.42 6.42 27.52 39.45 20.18 3.61 

Opportunities to 

exploit 
2.75 12.84 33.94 38.53 11.93 3.44 

Necessary skills and 

competences 
3.67 10.09 44.95 26.61 14.68 3.39 

Good career choice 4.59 13.76 43.12 29.36 9.17 3.25 

Enjoy taking risks 12.84 15.6 34.86 26.61 10.09 3.06 

Avoid unemployment 15.6 17.43 24.77 30.28 11.93 3.06 

Good entrepreneurial 

idea 
12.84 16.51 31.19 31.19 8.26 3.06 

Fill an existing gap in 

the market demand 
20.18 18.35 33.94 16.51 11.01 2.8 

Demonstrate 

competences through a 

business 

18.35 23.85 31.19 15.6 11.01 2.77 

Inspiration and 

guidance from 

entrepreneurs 

27.52 15.6 32.11 15.6 9.17 2.63 

High status of 

entrepreneurs 
21.1 28.44 33.03 14.68 2.75 2.5 

Influence by 

family/friendly 

environment 

34.86 34.86 15.6 12.84 1.83 2.12 

Know potential 

investors 
38.53 28.44 21.1 7.34 4.59 2.11 

Possession of financial 

resources (self or 

family) 

40.37 24.77 24.77 4.59 5.5 2.1 

Continue family 

business 
56.88 14.68 13.76 11.93 2.75 1.89 

Entrepreneurs attract 

mass media attention 
46.79 30.28 13.76 6.42 2.75 1.88 

 

Clearly, the entrepreneurial dynamics of both genders is basically guided –‘pulled’–by their confidence of personal traits 

and qualities and less ‘pushed’ by the circumstances in the socioeconomic environment or other external factors. The 

dramatic deterioration of the Greek economy, the austerity measures and the resulting decrease of income especially for 

young people created the circumstances that encourage them to be involved in entrepreneurship, from which they expect 

independent decisions, better conditions and bigger revenues than from dependent jobs. A certain reluctance expressed 

by many students can be explained by the fact that the absence of professional experience, their limited networking with 

entrepreneurs, as well as the lack of relevant information and knowledge of corporate processes and the difficult economic 

circumstances in the country undermine their incentives.  
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6.3. Probability of creating an enterprise within next 5 years 

The probability of students creating their own enterprise within the next five years was tested through a 5-level Likert 

scale ranging from ‘not at all’ to ‘very much’. In spite of their strong desire to engage in entrepreneurial ventures, most 

of them (64.2%) do not consider it feasible for the next five years, while one out of five (21.1%) seems still undecided. 

The benefits outweigh the obstacles for very few respondents (14.7%). For both genders the probability is quite limited 

(men: 15%; women: 14.5%). Moreover, men regard it with more doubts than women do (men 67.5%; women: 62.3%), 

while more women than men are still undecided without rejecting the idea completely (men: 17.5%; women: 23.2%) 

(Figure 9). 

 

Figure 9. Probability of entrepreneurship within next 5 years (%) 

 

 

6.4. Challenges deterring from entrepreneurship 

Besides determining the motivational factors for students’ proactive entrepreneurial initiatives, the survey attempted to 

explore the challenges which may exercise a deterring effect on such intentions (Table 4). Obstacles that emerge due to 

the conditions in the socioeconomic environment and which are beyond the individuals’ control discourage them very 

much and demand appropriate policy interventions. Limitations in funding either from personal resources (62.4%) or from 

the state or the banks (49.5%) cause great difficulty in developing a venture. The unfavourable socioeconomic context 

(47.7%), the bureaucratic hurdles (56%), the intense competition (51.4%) and the difficulty in promoting innovative 

products in the market (22.9%) complicate further the decision making for students and, consequently, intensify their fear 

of failure (51.4%). 

Nevertheless, several deficiencies related to students’ qualities and perceptions were considered to have some, though 

limited, effect on their intentions. Lacking a good idea (43.1%), knowledge (35.8%), training (23.9%), competences 

(19.3%) or participation in entrepreneurial networks (25.7%) deter them significantly from such decisions. On the 

contrary, the unwillingness to take risks (18.4%) and the preference for dependent –and thus safer– professional options 

(14.7%) do not have any impact on them, thus confirming their increased self-confidence. 

However, the relatively high rates of undecided students must be seen more as an indication of the external factors’ 

influence and less as an expression of the students’ ambivalent attitudes. Moreover, the strong interdependence between 

both groups of factors has to be taken into consideration, when pro-entrepreneurship policy initiatives are being planned. 

 

Table 4. Challenges deterring from entrepreneurship 

Challenges 

Strongly 

disagree 
Disagree Undecided Agree 

Strongly 

agree 
Mean rank 

% 

Lack of financial 

resources 
3.67 10.09 23.85 26.61 35.78 3.81 

Many bureaucratic 

obstacles in enterprise 

creation 

8.26 13.76 22.02 33.94 22.02 3.48 
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Economic 

environment 

unfavourable for 

corporate ventures 

5.50 14.68 32.11 25.69 22.02 3.44 

Intense competition 3.67 20.18 24.77 35.78 15.60 3.39 

Lack of financial 

support from the state 

and the banks 

9.17 16.51 24.77 27.52 22.02 3.37 

Fear of failure 8.26 12.84 27.52 41.28 10.09 3.32 

Lack of a good 

entrepreneurial idea 
11.01 18.35 27.52 26.61 16.51 3.19 

Lack of knowledge 

for enterprise 

creation/operation 

12.84 19.27 32.11 26.61 9.17 3 

The market does not 

easily accept 

innovative products 

11.93 29.36 35.78 13.76 9.17 2.79 

Do not know an 

entrepreneur to guide 

and inspire me 

23.85 27.52 22.94 18.35 7.34 2.58 

Preference for 

dependent 

employment 

13.76 33.03 38.53 12.84 1.83 2.56 

Do not enjoy taking 

risks 
20.18 27.52 33.94 13.76 4.59 2.55 

Have not attended an 

educational 

programme on 

entrepreneurship 

29.36 27.52 19.27 13.76 10.09 2.48 

Lack of necessary 

competences 
22.94 30.28 27.52 15.60 3.67 2.47 

 

6.5. Necessary qualities for entrepreneurial creation 

The decision to engage in corporate ventures derives from a complex interaction of a number of factors: political 

circumstances and socioeconomic conditions, as well as personality traits, perceptions and attitudes. The survey research 

attempts to designate the necessary qualities for an aspiring entrepreneur. The students were asked to select from a given 

list the five most important qualities and requirements in order to indicate their most important entrepreneurial values and 

ethics (Figure 10).  

On one hand, the respondents reported creativity and innovation as the most significant foundations of new enterprises 

(74.3%). The organisational efficiency (61.5%) and the ability (or should it be defined as courage?) to take risks (45.9%) 

are also reported as valuable tools that allow a new entrepreneur to show leadership, to evaluate the conditions in the 

environment, to make the right decisions, to exercise management. These qualities are strongly related to responsibility 

(44%), which establishes the extrovert credibility towards clients, suppliers and investors, supports the internal operational 

effectiveness of an enterprise and contributes to the efficient leverage of the stakeholders’ involvement. On the other 

hand, requirements related to the socioeconomic environment play their own important role. The need for sufficient 

funding and its limitations (43%) are constantly highlighted as an important prerequisite in every approach regarding the 

entrepreneurial enhancement.  
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To a lesser extent, the participation in networks with entrepreneurs (41.3%), good communication skills (41.3%) and 

working with diligence and dedication to their project (37.6%) constitute additional advantages for individuals and 

increase the prospects of success. Interestingly enough, previous professional experience appears to be not so relevant. 

 

Figure 10. Necessary qualities for entrepreneurship (%) 

 

 

6.6. Educational courses or programmes on entrepreneurship 

Courses particularly designed to train individuals how to organise and operate a company and to prepare them to undertake 

entrepreneurial projects, have become a significant part of university curricula all over the world. Moreover, a large 

number of programmes organised by different public or private entities focus on the same objectives. The attendance of 

such educational opportunities enables individuals to familiarise themselves with the corporate world and is closely related 

to the development of positive attitudes and to enhanced willingness to participate in entrepreneurship. 

On the contrary, the lack of such operational knowledge may deter them, because they feel unqualified for the particular 

field. The students were asked whether they had such experiences in the past. Courses regarding entrepreneurship during 

their university studies had been attended by one third of respondents (33.03%), but only one out of ten had made the 

individual decision to participate in a relevant training programme (11.9%) (Figure 11). 

High cost and the lack of state funded programmes with this content deprive young people from the opportunity to develop 

the appropriate knowledge foundations and to acquire a valuable advantage for their entrance in the labour market. 

Cooperative synergies between the public and the private sector would be an important alternative way to make such 

experiences attainable. Especially, the interaction between entrepreneurial networks and education institutions would 

benefit the implementation of such preparatory programmes by integrating the necessary theoretical and practical 

knowledge and by igniting stronger trends.  

 

 

Figure 11. Participation in entrepreneurship courses or programmes  

 

 

6.7. Networking with entrepreneurs 
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The establishment of close connections with the entrepreneurial world has often been perceived as a strong ‘pull’ factor 

for individuals to become interested in entrepreneurship. The great majority of the survey sample (66.1%) reported that 

they knew entrepreneurs from their broader acquaintances, but this fact does not necessarily establish strong intentions. 

Only few of them had a family member who is an entrepreneur (35.8%) or had actually worked for one (16.5%) (Figure 

12). Therefore, it could be argued that the students’ incentives towards an entrepreneurial venture do not appear to be 

seriously influenced by their connections with entrepreneurs. 

 

Figure 12. Networking with entrepreneurs  

 

 

6.8. Proof of success 

The indicative elements of someone’s success at personal and professional level were included in the field of interest of 

the survey (Figure 13). The students had to select from a given list the five most important proofs of success. The list 

combined personal interests, professional (and financial) status and social impact.  

For most students the opportunity to deal with things they like is the main proof of success (91%). The attainment of their 

professional aspirations is very important, too. This can be designated by someone’s financial capacity of maintaining a 

comfortable way of living (71%) and by becoming a leader in the professional field (65%). Similarly, half of them (50%) 

relate high educational achievements to professional success. The achievement of a balance between the personal and the 

professional life (70%) and the desire to exercise an important social impact (49%) conclude the students’ ideal model of 

success. However, the respondents seem less eager to earn a lot of money (30%), to become owners (16%) or executives 

(14%) in a firm or to have private property (19%), thus revealing a moderate and reasonable life approach.  

 

Figure 13. Proof of success (number of respondents) 

 

 

6.9. Institutions offering support to entrepreneurs 

The decision of individuals to undertake a corporate venture depends on their ability to receive some form of support. The 

students were asked to assess the support offered by different institutions (Figure 14).  
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Figure 14. Institutions offering support to entrepreneurs (%) 

 

 

The essential supportive role of families and of the group of friends for aspiring entrepreneurs is recognised due to their 

willingness to offer moral support, useful information or even financial resources. Networks of entrepreneurs are able to 

offer support in multiple ways; dissemination of information, mentoring and guidance services and creation of proactive 

partnerships are expected to secure aid to new entrepreneurial projects. On the contrary, the role of banks and of public 

authorities is seriously disputed and this appears to imprint the broader social perception.  

 

7. Conclusions 

This paper presented the findings of a survey research which was conducted among undergraduate and postgraduate 

students in a Greek university. Its purpose was to explore the students’ perceptions and attitudes towards entrepreneurship 

and, therefore, to indicate the fields of necessary interventions. It also highlighted the main challenges for the students’ 

corporate engagement and assessed the desirability and the feasibility of such an involvement.  

The students show a positive attitude and report their confidence of being able to connect a strong knowledge-based 

potential with an ideological willingness and commitment. They are ‘pulled’ to entrepreneurship by factors which 

combine the ability for independence, creativity and innovation with economic benefits. Consequently, the students reveal 

a strong desire to become entrepreneurs, which is supported by their ability to assess both the socioeconomic environment 

and their own capabilities. However, they give low probability to such an involvement due to the existing hurdles in 

confronting the challenges. The obstacles that deter them from the creation of an enterprise are recognised in the 

limitations externally imposed by bureaucratic or economic deficiencies and by the unfavourable market conditions. The 

students especially underline the difficulty in securing funding from financial institutions or personal resources. Clearly, 

the lack of funding options affects negatively their entrepreneurial intentions, in spite of them fulfilling other prerequisites. 

The students’ strong potential seems to be founded on a solid knowledge and ideological framework. Evidently, it is the 

responsibility of policy makers and of other stakeholders not to allow this valuable potential to remain undeployed. Its 

mobilisation is attainable through interventions that include educational schemes especially designed to enhance youth 

learning foundations and to train them in corporate operational and financial practices. Furthermore, young individuals 

must be the recipients of adequate guidance and effective support, because it is them who are expected to form the pool 

of future entrepreneurs and investors and to reshape the developmental model for the benefit of their countries. 
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GREEN BANKING: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOUR SYSTEMIC 

GREEK BANKS 

Dimitrios Sonos, Aris Chiras, University of Macedonia 

Translation by: Alexandros Konstantinos Chiras 

 

Society today more than ever faces issues concerning the environment, natural resources and climate change and as a 

consequence of these, awareness is increasing on such issues (for example the greenhouse effect and its consequences on 

human life ). This raising awareness is partially owed to the contribution of international organizations and institutions 

such as the European Union (Europe <<2020 Strategy>> on energy and the environment) and the UN (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) and NGOs such as Greenpeace. The importance of these environmental issues, which is 

reflected by the high priority they have in political agendas, shows that attempts are being made to improve environmental 

preservation. However it is not just a political issue as it also concerns other parties, such as big financial institutions 

(banks, etc.) which play an important role in the development of society. Banking activities may not have a direct effect 

on the environment, but the actions of their customers (borrowers) have significant effects on it. So, there is a need for 

banks to adopt green policies in their activities, investments and financial strategies. (Vikas;Nikit;Ankit,2014) 

Before mentioning the actions taken by Greek banks on Green Banking, it is important to mention the theoretical 

framework of what could make a bank Green. To start with, the private sector financing for productive investments in 

Renewable Energy Sources (RES) with the long term perspective to minimize the emission of greenhouse gases and 

increasing energy efficiency (an example of this could be the reduction of interest rates for investments in photovoltaic, 

wind turbines, biomass, recycling, geothermal energy). Another important action is the funding of RES investments, with 

funds coming either from the government or from the European Union, for the creation of new infrastructure and the 

proper exploitation of existing ones. The creation of a line of eco-products (as for example innovation bonds, loans for 

hybrid cars, mortgage programs for green buildings) is also an important green banking policy. Last but not least, offering 

support to small and medium enterprises (SME) involved in the areas of agrotourism and organic agriculture. These eco-

friendly initiatives taken by every economic party, help and contribute both to environmental protection and to sustainable 

economic growth and social development. 

 

Green initiatives from the Greek banks 

The Greek banking system, which consists of the four systemic banks (Alpha Bank, Eurobank, the National Bank of 

Greece and the Piraeus Bank), despite losses in capital and credit due to the financial crisis that broke out in 2008 (the 

collapse of Lehman Brothers) and the prolonged recession still plaguing the Greek economy, has taken actions related to 

the green economy and foster green entrepreneurship. This is primarily attributable to the productive opportunities present 

in Greece, due to the mild climate and favorable weather conditions (plenty of sunlight, areas with strong winds), which 

promote investment in renewable energies and convince private investors to return to primary production either through 

organic agriculture or through agro-ecotourism (Papadogiannis, Fortunegreece,2014). In addition, interest in an 

environmentally friendly banking, is dictated by corporate social responsibility, which refers to all business operations, 

and in this case of those of financial institutions, aimed to contribute at the tackling of environmental and social issues 

and in improving the quality of life.  

                 BANK OF PIRAEUS                                                             

Regarding Piraeus Bank, it operates in the green banking sector with a number of initiatives. It promotes loans for green 

homes and energy upgrades. With the term green home we define a structure that is designed to be environmentally 

friendly, with a focus on an efficient usage of energy, water and building materials. Through energy efficiency studies 

several ways to reduce energy consumption have been proposed: 

• Reduction of energy losses 

• Selection of suitable high-performance systems to meet heating, refrigeration, air conditioning, lighting and hot 

water needs, to the minimum possible energy consumption 

• Use of renewable energy technologies such as heliothermal and photovoltaic systems and geothermal heat 

pumps 

• The implementation of automatic control devices for the operation of electrical installations to limit their 

unnecessary use 
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• Bioclimatic design of the building envelope 

Furthermore, soft loans are provided for the installation of photovoltaic systems. In the consumer sector, the bank offers 

consumer loans with fast funding procedures for the purchase of green home appliances, for green vehicles and green 

energy saving upgrades to building renovations of buildings. Thus the bank helps promote green behavior of its consumers 

and consequently environmental protection. Through loans connected with the above actions, the release of approximately 

600,000 tons of CO2 was prevented and atmosphere pollution decreased.(http://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/green-

banking) 

ALPHA BAN 

Moving on, Alpha Bank through its loaning programs, enables small businesses and self-employed professionals to 

upgrade their businesses with energy saving building improvements (frame changes, thermal insulation works, boiler 

replacement, gas, etc.) and the purchase and installation of environmentally friendly equipment (photovoltaic panels up 

to 10 KW). 

At the same time, small businesses and self-employed professionals can, in the framework of European environmental 

policy for generating electricity from RES, install photovoltaic systems up to 500 KW, for the production and sale of 

electricity in connection with the PPC S.A. (Greek Public Power Corporation) grid. Finally, Alpha Bank like Piraeus 

offers solutions regarding green homes.(www.alpha.gr)   

 

NATIONAL BANK OF GREECE    

The National Bank of Greece in its activities related to green banking supports investments of SMEs in the production of 

electricity from renewable and sustainable sources and investments in RES. It also finances the energy efficiency upgrades 

of their businesses. Also worth mentioning is the Thematic Tourism, Desalination, Waste Management, Green 

Infrastructure, Green Applications, Renewable Energies program, co-financed by the National Fund for Entrepreneurship 

and Development (ETEAN) which contributes to green economy and entrepreneurship.(www.nbg.gr/el/retail/eco-

banking-solutions/products-services/energy-efficiency-at-household-buildings)          

  

EUROBANK        

In recent years, Eurobank has contributed to the development of renewable energy and the energy efficiency upgrading 

of housing and the wider environment, offering financial solutions to the general public for installation of photovoltaic 

panels and energy saving programs. It is worth noting that Eurobank participates in the subsidized program of the Greek 

Ministry of Environment and Energy called energy saving at home, by providing adequate information to interested parties 

on energy issues related to 

housing.(www.eurobank.gr/online/home/genericnew.aspx?code=EKEFrontidaGiaToPeribalonPrasina&mid=858&lang=

gr)     

To sum up, the financial sector has the potential to catalyze significant green economic and technological developments 

for the country. The Greek banks have taken action sufficiently, however, they must take additional steps for the optimal 

use and exploitation of existing infrastructure and creating new without significant environmental damage. 

 

European Investment Bank(EIB) green project and possible future initiatives 

 

The European Investment Bank(EIB),the EUs investment bank has contributed in the protection of the environment 

through its green initiative project. The green initiative project’s goal is to support energy efficient project by small and 

medium sized enterprises(SMEs) in EU member states. The initiative is implemented though funding and technical 

assistance. The EIB gives loans at attractive rates to the stakeholders. Furthermore, grants are given from the European 

Commission up to 15% and 150000Eur of the EIB loan account and finally in order to make the loan more desirable the 

administration fees are granted by the European Commission to encourage intermediaries to lend for energy efficiency 

projects. Additionally, independent experts provide technical assistance to SMEs and intermediaries to support project 

identification, planning and implementation. The investments that are considered eligible for the project are initiatives 

concerning energy efficiency in residential and non-residential buildings, industry energy efficiency, solar thermal 

collector, biomass boilers, geothermal heat generation, combined heat and power and renovation of district heating 

systems(pipelines, generation units, substations). (http://www.eib.org/projects/priorities/climate-action/green-

initiative.htm) 

An idea of how a financial institution or a funding mechanism could operate in a more efficient way would be to create, 

either at a national or better at a European level, an exclusive "Green" investment bank which aims at efficient green 

http://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/green-banking
http://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/green-banking
http://www.alpha.gr/
http://www.nbg.gr/el/retail/eco-banking-solutions/products-services/energy-efficiency-at-household-buildings
http://www.nbg.gr/el/retail/eco-banking-solutions/products-services/energy-efficiency-at-household-buildings
http://www.eurobank.gr/online/home/genericnew.aspx?code=EKEFrontidaGiaToPeribalonPrasina&mid=858&lang=gr
http://www.eurobank.gr/online/home/genericnew.aspx?code=EKEFrontidaGiaToPeribalonPrasina&mid=858&lang=gr
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growth of the European area with aspirations of lasting profits through its investments(under the supervision of the EIB). 

This bank, in order to properly operate, it must have good credit, meaning high ratings and to be able to borrow at low 

interest rates, so it can be refinanced on favorable terms in the remarkable green projects and at the same time make a 

profit . Additionally, in case of inability to service its debt due to the high ratings, it will be able to resort to the ECB, 

which will play the role of the last resort lender, for the monetization of the debt. 

Its activities in the long term will improve the green infrastructure of the country and will reduce the country’s dependence 

on fossil fuels. This proposal on one hand specializes the banking activities of a bank on green issues, which increases its 

efficiency and shows the devotion to environmental issued and targets set by international institutions, and on the other is 

totally compatible with the European Commission's priorities and policies on environment and energy, which comprise 

an increase by 20 % of energy efficiency, a 20% of all energy to be produced by renewable sources and the reduction of 

greenhouse gas emissions by 30% compared to 1990. (http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/targets/index_el.htm) 
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Introduction 

 Since the publication of Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth & Happiness by Sunstein and Thaler 

(Sunstein & Thaler, 2008), the terms ‘nudge’ and ‘libertarian paternalism’ have been extensively debated, researched and 

enriched. The use of behavioral findings for public policy has been popularized. Our work here is multifaceted, and the 

contents are explained briefly below. 

 This paper is divided into seven chapters. In the first chapter we will examine the various definitions provided by 

Sunstein and Thaler, with an emphasis to Sunstein’s latest work, Why Nudge?. In the second, we will review the existing 

literature on the typology of paternalism and on nudges, and express our thoughts on the various issues that arise. Then, we 

shall briefly review social meanings (third) and personalized paternalism (fourth). In the fifth chapter, we will introduce the 

idea of a stepwise asynchronous approach to law-making, while in the sixth chapter a reminder of how technology can render 

the whole discussion of health versus risk irrelevant, solving behavioral market failures and biases. Finally, in the seventh 

chapter, we aim to introduce how model-building – paired with simulation and systems theory – can be used in the domain of 

public policy, law-making, and in academia, inviting for even more research. 

 

1. Definitions 

 

 The first definition is that of Choice Architecture, which is regarded as “the background against which choices are 

made”. Furthermore, we note that, according to Sunstein, it is pervasive and inevitable, and it greatly influences outcomes 

(Sunstein, 2014, p. 14). This inevitability of choice architecture is also recognized by Shlomo Cohen, albeit not by name 

(‘external influence’) (Cohen, 2015, p. 40). 

 The second definition is that of Paternalism, which is taken to be “interference on someone’s decision-making” 

(Nagatsu, 2015, p. 2). However, in accordance with this wide view, Sunstein says that the characteristic of paternalistic action 

from the government is that “it overrides people’s choices on the ground that their choices will not promote their own welfare” 

(Sunstein, 2014, p. 53). Both definitions still are too crude. Consequently, the typology Sunstein provides about the forms of 

paternalism is much more specific, and interesting. First, there is Means Paternalism, which is the effort to influence people’s 

choices of means in order to “promote their own ends as they themselves understand them”. Then, there is Ends Paternalism, 

which aims at affecting people’s choice of ends. Both of these are targeted at end goals, and not the decision-making process 

itself – for which Sunstein presents the dichotomy of Soft and Hard Paternalism. Means Paternalism and Ends Paternalism 

can be either Soft or Hard (Sunstein, 2014, pp. 19-20). Sunstein clarifies that “soft paternalism is essentially libertarian, in the 

crucial sense that it preserves freedom of choice,” and that “it does not impose material costs”. Additionally, he says that the 

term “Nudge” engulfs a wide range of actions, including “interventions (such as warnings and default rules)” (Sunstein, 2014, 

pp. 58-59). Additionally, he claims that Means Paternalism includes shrouded attributes (broadly understood as hidden 

information (Gabaix & Laibson, 2006)), optimistic bias (“a belief that one is less likely to experience negative events  and 

more likely to experience positive events than are other people” (Shepperd, et al., 2002, p. 1)) and availability bias (estimating 

probability according to available or recent information (Kahneman & Tversky, 1973)) (Sunstein, 2014, p. 63), vivid 

frightening images (Sunstein, 2014, p. 85), small-sized containers (referring to soft drinks in order to reduce consumption), 

or product placement (e.g. out of sight or on the lower shelves) (Sunstein, 2014, p. 86). Although not part of this classification, 

Sunstein provides another concept: Personalized Paternalism. He defines it as a tailored paternalism to each individual and 

his needs (Sunstein, 2014, pp. 99-100), a very broad and descriptive definition. 

 The definition of Nudges is a very important part. In their first essay, Sunstein and Richard Thaler wrote that:  
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“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a 

predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To 

count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting 

fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not” (Sunstein & Thaler, 2008, p. 6). 

 

 In Why Nudge?, the definition is slightly altered: “initiatives that maintain freedom of choice while also steering 

people’s decisions in the right direction (as judged by people themselves)” (Sunstein, 2014, p. 17). 

 The aforementioned definition has its critics. One such example is the part about influencing incentives. How can a 

significant change be measured? Sunstein recognized this problem and argued that even small sanctions can have out-of-

proportion effects, in terms of the alteration of behavior, which is actually a positive trait (Sunstein, 2014, p. 57). Other 

concerns have been voiced in regards to naming the approach, the ethics, and more. We will examine some of them in the 

next chapter. 

 On the relation between Nudges and Paternalism, Sunstein thinks that “nudges generally fall in the categories of 

means paternalism and soft paternalism.”(Sunstein, 2014, p. 20). 

 Furthermore, Sunstein defines the goals of any government action as to affect people’s outcomes, actions, beliefs, 

and/or preferences (Sunstein, 2014, p. 54). With this clarification, it is evident that Sunstein recognizes the difference of 

affecting attitude (“beliefs”) and behavior (“actions”). We define Behavior as the sum of the acts of an individual, and Attitude 

as his stance towards an issue before he is called to decide upon his future course of action. 

 Finally, two legal tools not defined by Sunstein are Mandates and Regulations. A Mandate “is a specific order by a 

judge or other empowered individual with respect to a particular person or group, often passed as a condition on sentencing” 

(Wrigley, 2015); a Regulation is an act of legislation, usually drafted by an executive body.                      Regulations are 

“general and impersonal […], regulating the relations of a broad and undetermined number of persons and cases” 

(Kanellopoulos, 2010, p. 285), and tend to create or recognize categories and to impose general rules or normative standards 

on them so as to guide and orient future human behavior and so as to force people’s attitudes in a socially desirable way.  

 

2. Considerations on the typology of paternalism and on nudges 

 

 As we have examined previously, the crossings of Hard and End, Hard and Means, and Soft and End Paternalisms 

(see table 1), are not nudges. While this tells us a lot about nudges, it doesn’t provide insight in regards to other policy tools, 

and their applicability as solutions to behavioral market failures and other choice problems that nudges are supposed to solve. 

Indeed, we lack solid criteria as to what separates a nudge from behavioral economics, psychology, or generally new 

governance approaches (Burgess, 2012, p. 4). 

 
Means Paternalism Ends Paternalism 

Soft Paternalism 
Fuel-economy labels Automatic enrollment in 

particular religion/political party 

(with opt-out provision) 

Hard Paternalism 
Fuel-economy standards Criminal ban on same-sex 

relations 

  Table 1. Types of Paternalism (Sunstein, 2014, p. 71) 

 We should first examine the distinctions of Paternalism according to Sunstein. Although the Means-Ends Paternalism 

divide is a very solid and conceptually clear categorization, the same does not really seem to apply to Soft-Hard Paternalism. 

 First and foremost, what are the boundaries of nudges? Do they include default rules? Is autonomy constrained? 

Sunstein’s work may seem very inconsistent on this point, especially because it gives the impression that default rules’ 

inclusion under the wider umbrella of nudges is conditional upon the definition of autonomy. At one point he says that “nudges 

include […] appropriate default rules” (Sunstein, 2014, p. 17) but at another nudges are separated from default rules. This is 

clearly not an issue, since the whole argument revolves around an extreme libertarian view of autonomy. Sunstein explains 

that if the problem is due to active (asked to choose) or passive (be defaulted into a preset, and allowed to opt out) choice 

(Sunstein, 2014, pp. 125-128), then default rules are indeed choice-preserving (i.e. nudges). 
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In a relevant discussion, Hausman and Welch defend some forms of nudges (while questioning others on libertarian grounds), 

by first connecting autonomy to paternalism, and then by separating the paternalistic influence into two components: rational 

persuasion and manipulation. Still troubled with some concerns for risks to liberty, they nonetheless conclude that “libertarian 

paternalistic nudges are in many cases not paternalistic at all, but instead largely cases of rational persuasion” (Welch & 

Hausman, 2010, p. 136). These might be modest replies. A general debate of the subject of autonomy and paternalism, with 

emphasis put on the normative complexities, is provided by Michiru Nagatsu (Nagatsu, 2015), whose work will be examined 

later. In the context of the wider medical practice, and on the need for ‘Informed Consent’ (hereinafter IC), Shlomo Cohen 

argues that “beyond general pronouncements, conceptions of autonomy cannot provide practical ethical guidelines generally 

or specifically for IC” (Cohen, 2015). The lines are not clear even when one asks what is out of bounds for nudges. For 

example, Eric Chwang says that nudging should not be allowed when IC is required (Chwang, 2015), but Thomas Ploug & 

Sψren Holm have voiced several concerns of their own. They provide criteria for a “valid informed consent”, including the 

patient’s understanding, the quality of information and the medium with which it is transferred (Holm & Ploug, 2015b). Of 

the four views they examine (referring to the compatibility of libertarian paternalism/nudging with IC), they conclude that 

they are all “incompatible with proper protection of personal autonomy” (Holm & Ploug, 2015b, p. 37). As they argue in a 

response, they acknowledge very well the usefulness of (and need for) nudges, but they have also “shown where it [nudging] 

is not legitimate”, and this should be judged on a case-by-case basis (Holm & Ploug, 2015a, pp. 12-13). The relevant literature 

on IC and nudging is significant because even if – as we saw above – it is mainly focused around autonomy, it can provide 

general guidelines on when nudging is not acceptable. The work of Yanoff and Hertwig (which will be mentioned again later) 

(Grune-Yanoff & Hertwig, 2015) is more comprehensive and all-rounded. However, another question arises: do Nudges 

include both Means and Ends Paternalistic measures? The general answer is no, but Sunstein is hinting in that direction on 

the basis of whether there is a significant increase in welfare, and he advocates (and we agree) that Ends Paternalism may not 

be entirely unacceptable under certain circumstances – always done in the least pervasive and imposing way possible. In 

Sunstein’s words, “if laws […] are well justified on cost-benefit grounds, they should count as acceptable forms of 

paternalism” (Sunstein, 2014, pp. 18-19). 

The second point has to do with the technicalities of nudges. Criticism usually addresses some points like salience, democratic 

consent, and their analytic assumptions (or lack thereof). Nudging implies the need for policies to be sufficiently salient, but 

also hidden so as to be effective in altering behavior. Burgess addresses this issue in relation with the name (Burgess, 2012, 

p. 11), and so does Sunstein, focusing on salience and transparency (Sunstein, 2014, pp. 144-151). It seems that politicians 

never publicly declare that they are actually using a nudge. Indeed, there is much to be concerned about, something that is 

reflected in several studies. Sunstein cites one such study’s results: “people appear to think that after deliberation occurs, their 

decisions are more authentically theirs” (Sunstein, 2014, p. 150). According to this finding, we should promote more thought-

provoking nudges, not on ethical, but on cost-benefit grounds. Addressing a similar technical issue, On Amir and Orly Lobel 

write: “we view the term libertarianism as problematic precisely because it seems to deny the inherently public aspects of 

regulation by design”. Even though they disagree with naming the approach ‘libertarian paternalism’ (preferring the term 

‘new governance’), they agree with Sunstein, acknowledging that it is “a strategic choice conveying that interventions are not 

intrusive while effective” (Amir & Lobel, 2012). 

However, libertarian paternalism and nudges overlook political and sociological issues. According to Graham Room, people 

should not just be considered as passive recipients of paternalistic measures. He argues that citizens are an active part of 

society, and although they may be biased, often they err due to uncertainty about the future. He also emphasizes that there are 

“social, institutional, and political influences and obstacles” (Room, 2016, p. 3) prohibiting them from assuming that active 

role. Furthermore, nudging ignores the “economic, political and indeed ideological dimensions of power and inequality” 

(Room, 2016, p. 7). Additionally, libertarian paternalism focuses “on individual psychological mechanisms rather than 

collective and interactive mechanisms, and on agents’ preferences rather than expectations” (Nagatsu, 2015, p. 2). People are 

also motivated by their desire for social inclusion (Room, 2016, p. 9) and social mimetism. The problems in this regard don’t 

end here. As Nagatsu cites Luc Bovens, there is a significant danger that nudges targeting preferences will work in an 

unexpected way. Bovens differentiates between a rational change in preferences, and a change out of necessity. The first is 

deemed immoral. In a later study, Bovens “distinguishes six different types of nudges based on their target mechanisms, and 

then criticizes two types which tend to do this”, i.e. change rational preferences towards directions not to people’s best interests 

as they themselves see fit (Nagatsu, 2015, p. 4). The four acceptable types are all about correcting biases, all of which are 

mentioned and explained by Sunstein. Of course, these points are mainly aimed towards the application of theory, towards 

policymakers. 

The third point is the inconsistency of definitions. In some cases, Sunstein says that certain paternalistic measures bringing a 

small change in economic incentives do not override choices (Sunstein, 2014, p. 54), and thus would be considered as Soft 

forms, and at another point he says that “Soft Paternalism is libertarian insofar as it does not impose material costs” (Sunstein, 

2014, p. 58). Soft Paternalism can also be non-libertarian, as Sunstein argues that a civil fine of $0.01 counts as Soft (Sunstein, 

2014, pp. 82-84). Under the old definition, this case is not considered as a nudge, but it would be Hard Paternalism solely 

because it imposes monetary costs. In a lot of such cases, choices are not overridden. Why then, if a paternalistic measure 
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does not have a strong or overriding effect on decision-making, is it taken for granted that it is hard paternalism? And if, under 

the new clarifications, “paternalism that is ‘soft’ would mean that the costs are small” (Sunstein, 2014, p. 57), and if small 

costs don’t override choices, then why is Soft Paternalism not always libertarian? Alberto Alemanno further illustrates this 

point by providing examples and criteria (Alemanno, 2012, p. 38). Sunstein emphasizes that this is due to the nature of his 

typology, something most people often forget. Soft and Hard Paternalism are not two distinct categories, but a range, a 

“continuum” (Sunstein, 2014, pp. 56-57). However, the criticism does not stop there. 

To further complicate matters, we need to consider if paternalism includes not merely penalties but also subsidies. As Evan 

Selinger and Kyle Powys Whyte support, citing Welch and Hausman (Welch & Hausman, 2010, p. 124), any change of 

economic incentives fails to qualify as a nudge. They support, for example, that the “Toxics Release Inventory” (TRI) is not 

a nudge because it “increas[es] the costs of polluting”, thus altering economic incentives (Selinger & Whyte, 2012, p. 11). 

According to the older definition, these are indeed not nudges (since the incentives change), but the newer one allows for 

more breathing space: subsidies do steer people to another direction, but they don’t force them to take that direction. Thus, 

freedom of choice is preserved. In respects to the last point (about the TRI), Sunstein’s reply makes the distinction on who 

shares the costs: “whether they are imposed on end users” (Sunstein, 2014, p. 58) – in this case the consumers. These new 

definitions seem to also take care of criticism against the older definition. However, they are not without fault. Their vagueness 

has also been debated by Yanoff and Hertwig, who, aware of Sunstein’s defense in Why Nudge?, reject the new definition of 

‘nudge’ and provide a list of widely accepted properties for nudges (Grune-Yanoff & Hertwig, 2015, p. 153), mentioning 

Rebonato (Rebonato, 2012, p. 32). A great aid in clarifying the problems, as well as providing a model that aims to simplify, 

help in understanding, and open new perspectives, comes from the model developed by Conrad Heilmann. By using what he 

calls “terminology”, he sheds light to the methodological assumptions and faults of both nudges and their opposition 

(Heilmann, 2014). 

 In summing all the above, Burroughs and Blumenthal-Barby’s work is exceptional (Burroughs & Blumenthal-Barby, 

2012). It also is complementary, in the sense that it addresses points not cited in the other studies we cited above. Also, it 

inspects the ethics of nudges altogether. Instead of a broad approach, they address each of the processes of nudges (“incentives, 

defaults, salience and affect, norms and messenger, priming, and commitments and ego”) independently. The table they 

provide as a conclusion can be found at the Appendix. 

 With the exception of Heilmann’s theory, which will be reviewed in the final chapter, the details of the other debates 

do not concern us any further, since our point is made: all of the above are not divided clearly, but this does not mean that 

they are not conceptually clear. The theory is quite insightful, irrelevant to the definition used. For the rest of the paper, we 

use the term ‘nudge’ understood broadly, with all these considerations in mind. 

 

3. On Social Meanings 

 

 There is a notion that “social meanings count as significant nudges” (Sunstein, 2014, p. 60). However much this 

applies, it fails to provide helpful insight. Burgess does provide an explanation of how they usually work: they make the 

individual believe that the existing social norm is different than it is, and thus they push the individual’s behavior to match 

that norm. This pulls in turn others towards a new point closer to the mean via the mechanism of social pressure for conformity 

(Burgess, 2012, pp. 6-8). 

 However, social meanings are not something that the government can alter without first investing considerable 

amounts of time, effort and money. Burgess also agrees to this end, deeming the effort an “unattainable objective” (Burgess, 

2012, p. 10). The public’s perception of smoking, for example, took many years to change. Having to invest heavily in this 

regard will not provide a cost-efficient solution, that is, a utility-wise justifiable one. Also, this difficulty (inertia in altering 

social meanings) means that it will be hard for future governments/generations to undo them. If this is indeed the case, as we 

believe too, we think that Sunstein would also agree on utilitarian grounds. 

 Then, we need to consider that nudges are very practical in their nature (Burgess, 2012, p. 5; Amir & Lobel, 2012, 

p. 19), and flexible in their functionality as tools. Social meanings, on the other hand, are stable, albeit not rigid. They do 

change (e.g. smoking), and this can happen via both regulation and nudges (Burgess, 2012), but it takes years to happen and 

the process is certainly not worth the effort, always from a cost-benefit utilitarian perspective. Social meanings can be 

considered as empirical norms, but when paired with nudges, the application of the latter would not be as effective because 

of the stable character of the former slowing it down. 

 On this last point, Sunstein devotes a small chapter entitled “Can taxes make you happy?”. In that chapter, he 

illustrates how taxes on cigarettes (in the U.S.A) and on fattening food (in Denmark) worked with mixed results. In a similar 
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manner, Thom Brooks studies the link between alcohol consumption and crime in the U.K. and how it can be solved. Despite 

favoring nudges over tariffs (what he calls ‘sin taxes’), he shows that taxes dependent on alcohol strength, or on selected 

beverage types, do actually work (Brooks, 2015, pp. 49-50). We find the latter’s contribution as especially intriguing. 

Although accepting that alcoholic consumption is a personal matter, through the connection made with crime (Brooks, 2015, 

p. 48), it becomes a public problem, a ‘double-edged sword’, enjoyable and/but dangerous (Brooks, 2015, p. 46). Thus, these 

are clearly cases of an insufficience of nudges and of the need for regulation so as to reduce social costs for individual 

behaviors such as smoking or drinking. 

 Speaking of public problems, we should also speak of public goods. Often, public problems are created from a free-

rider mentality of people when using public goods but don’t want to pay for them. This ‘social dilemma’ (a reference to the 

prisoners’ dilemma), says Nagatsu citing Bacharach, can be solved. The proposition assumes that there is a different framing 

for each choice, making it rational or not. Thus, we just need to change the frame from the individual (‘what I should do’) to 

the group (‘what we should do’). As they say: “If individuals are nudged to adopt the we-frame […] this does not make their 

preference structure inconsistent” (Nagatsu, 2015, p. 7). Objections arise on paternalistic grounds, but we think they should 

be dismissed since this process can lead to society-wide optimal results. Again recalling Nagatsu, if people are left alone, they 

can end up in situations qualified by social and individual inefficiency (Nagatsu, 2015, p. 7). 

 

4. Personalized Paternalism and Technology 

 

 On Personalized Paternalism, Sunstein supports that governments need enough “information about people’s own 

past choices” (Sunstein, 2014, p. 99) or personal situation so as to be able to process these data and individualize 

interventionist measures. Sunstein said himself that there are special concerns, such as personal privacy, technical issues, and 

changes in preferences. While this might seem futuristic to some (or at least distant, according to Sunstein), in fact it is not. 

For example, Google has already created a database of profile types that lists its users into categories and then uses this 

information by personalizing advertisements.123 Here is an example: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 See: Google Analytics and Google AdWords. 

Image 1. Profiles, Google 
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Of course, this happens with the user’s consent. The Terms of Use in various internet products, sites, and/or browsers, mention 

that such information is gathered and the users generally must agree to them. Google has managed to solve both technical and 

privacy issues, and by collecting real-time data, it manages to keep track of preference changes. What is even more interesting 

is that with the advent of Big Data, and with all the new ideas employed by these internet giants, more information can be 

mined, with the user sometimes not just being aware, but actively participating! Check the new buttons Facebook employs. 

Now, Big Data analysts don’t even have to employ complex algorithms, Natural Language Programming (NLP), or other 

complex text mining techniques. 

 

Image 2. Reaction buttons, Facebook 

  

 This is essentially the nudge that Sunstein is referring to: a default rule with an opt-out provision. This issue, even 

for Google, raises serious concerns and mixed feelings. Now imagine the same for governments. Such information may or 

may not be shared with governments (e.g. the recent debate concerning Apple124) under occasions which are not in our scope 

to examine. 

 As Sunstein has acknowledged, this method takes advantage of behavioral biases (namely inertia – in this example 

people rarely view the Terms of Use / Agreement), and therefore often lacks enough salience. Whether or not a society should 

use such means should be decided with society’s welfare in mind. Here is where Bovens’ work needs to be revisited (Bovens, 

1992). Is this personal paternalism really adjusted to people’s preferences, or is it specially tailored to adjust their preferences 

to preselected by the government patterns of behavior? In the second case, Bovens’ fears – in essence, that the individual 

changes behavior to avoid disappointment and frustration induced by government action, as opposed to changing due to 

genuine, rational preference – are justified. This question remains open to answers. 

 

5. A stepwise and asynchronous approach to law-making 

 

So far the debate has mainly focused on choosing between nudges or other approaches. However, we do know now that 

instead of choosing either regulations or nudges, we can ask ourselves what the best mix of the two would be. One way to 

look at this is to follow a stepwise approach. This is an idea stemming from Burgess’ work on how social meanings change 

(Burgess, 2012), and from Alemanno’s case study on smoking (Alemanno, 2012). 

Instead of a mutually exclusive implementation of the one side of the available policy tools, or an approach that employs both 

simultaneously (and thus creates a feeling of overregulation), we can start at time zero with nudges, and when the conditions 

have matured and the people are more prepared – and more lenient – to view determined action, they increase their support 

towards the said course and we can start imposing hard regulation (Alemanno, 2012, p. 33). This is what happened with 

smoking, even if it wasn’t planned from the start. 

We will summarize the above briefly. What nudges do best is changing attitude and – through it – indirectly affecting behavior. 

Meanwhile, regulations directly force a behavioral change. Nudges fit better with attitude because they can serve as the means 

of raising public awareness about a certain issue, and may have lasting effects (e.g. social meanings change); regulations are 

more effective when the public understands (and agrees on) what the problem is. 

However, one key problem arises. It is true that nudges can change social norms, but the process of social norms calling for 

nudges (or regulation) is also true. If we add another variable into the mix – that many different nudges (motivated by public 

or private interests) are applied simultaneously – then we cannot separate between each one’s exact effect (Alemanno, 2012, 

p. 34). It shouldn’t be necessary to say this, but we will nonetheless: the fact that we found correlation does not imply 

causation, as Alemanno has demonstrated. Many more reasons could have led to the same results, and we may have simply 

                                                             
124 Check this, for example: https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/07/apple-iphone-new-york-case-fbi-

encryption 

https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/07/apple-iphone-new-york-case-fbi-encryption
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/07/apple-iphone-new-york-case-fbi-encryption
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failed to account for them. This is a particularly important consideration when we judge the effectiveness of either form of 

regulatory intervention. 

The solution, we believe, lies in the fact that there is a small gap that we need to bridge between behavioral change and social 

norm change: attitude. Let’s see how attitude works: it may or may not shape behavior; the latter may or may not, in a similar 

manner, change attitude; but attitude will shape social norms. When nudges fail, usually it is because they did not do 

sufficiently well in changing attitude. As a result, we agree with Sunstein’s proposition [with his terminology being “beliefs” 

and “actions”] that governments using nudges should have both as their goals. By changing attitude (‘passive approach’), it 

is impossible to eradicate behavioral market failures, but the public becomes aware of the fact. That is why regulation is also 

needed; to complement nudges by providing a stricter choice architecture for individuals, and by helping them avoid those 

failures (‘active approach’). 

Regulations should thus be imposed mainly when popular support, or at least understanding and tolerance, is neutral (or 

positive). To build such support, we use nudges. To clarify, popular support should under no circumstance be considered a 

necessity, but an added plus; the greater good – utility – should be the main concern. Populism and similar approaches are to 

be avoided. The reason this debate is important is that a neutral or positive support to a regulation will also increase compliance 

(people will complain less about a law they consider fair, even when opposed to it), and thus limit the implementation cost. 

 The idea of a stepwise implementation is crucial for yet another reason. Both nudges and regulations have proven 

capable of yielding significant effects, but what is causing this success is the existence of previous measures. In fact, these 

matter a lot. Policies and laws always have additive effects; at times they may even have multiplier or exponential effects. 

Thus, by using nudges first, we also set the foundations for more successful harder interventions in the future. 

 

6. Proposing “both and more”, an alternative to choice trade-offs 

“The dilemma that no longer exists” 

So far the whole debate has taken for granted that we have to choose between alternatives, and that these come along with 

trade-offs; the basic economic principle or opportunity cost, perhaps. The cafeteria has to choose between providing “healthy 

but terrible-tasting” or better tasting but less healthy products, or products that maximize revenues (Sunstein & Thaler, 2003, 

p. 1165). A tastier product would come with a diminished nutritional value. This concept of trade-offs is key in economic 

thinking due to the limitations of resources. 

This dilemma is false, and it is not due to preferences; traditional economic thinking is overly simplistic. Burroughs and 

Blumenthal-Barby (Burroughs & Blumenthal-Barby, 2012, p. 1) cite Thaler and Sunstein, who jokingly said:  

“If you look at economics textbooks, you will learn that homo economicus can think like Albert Einstein, 

store as much memory as IBM’s Big Blue, and exercise the willpower of Mahatma Gandhi” (Sunstein & 

Thaler, 2008, p. 6). 

 

While this idea of trade-offs still exists in mainstream economic thinking today, since Solow’s growth model was published 

(Solow, 1956) several other factors were proposed so as to be taken into account (namely capital accumulation, population 

growth, and the one that is of interest to us, technology). According to them, the economic output of a production process is 

not just the function of resources put into production, doomed to yield diminishing returns, but also of technology. In essence, 

the effect of diminishing returns is undeniable, but it is also increasingly irrelevant. Thus, we can safely claim that technology 

is the primary reason and drive of economic growth. This happens as a result of two effects: an increase in productivity, and 

the ability to invest more in capital since resources are better handled. 

How do these concern us? Bypassing the economics part, the lesson is that with technology we can have better results at lower 

prices. Take for example food engineering. Although research is still at a fairly early stage, it has solid foundation125. It is thus 

possible to overcome these false dilemmas. Healthy and tasty food is possible. 

                                                             
125 Just take a look at a relevant journal (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-food-engineering/) and you may be 

amazed at all these titles of studies with names whose meaning we probably would not understand (something like: 

“determine CO2 diffusivity in solid foods [and…] impact of fat content on measured diffusivity values”). Better tasting 

food and in the same time with enhanced nutritional values is not something new. In perspective, agriculture today is a 

result of similar engineering, but this concerns mostly quantity rather than quality (or taste). 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-food-engineering/
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A good orientation for policy in the next decades should not be to promote better choices between alternatives, but to diminish 

the restrictive drawbacks of choice (having to sacrifice something in order to gain something in return). Government efforts 

and resources should target innovation, research and investments in the problematic areas, in order to find “both and more” 

alternatives. 

 

7. Models, Systems, Simulations, Lessons Learned 

While paternalism is still debated in legal studies and political philosophy, some more mathematically-oriented fields 

are assuming the heavy task of designing mechanisms. In the field of complex systems, and in particular of modeling, theories 

are being developed on how to create better models and simulations, in order to come back to policy design with new insights. 

These are very promising, especially in the context under discussion here. As we did with the previous chapter, this is meant 

as a foundation for future work. 

 Discussions so far in the field have mainly referred to behavioral studies, analogies, legal and other precedents, 

anecdotes, and older theories. In short, history with limited data. In such cases, simulators can be very insightful. 

 In a relevant work (Helbing & Balietti, 2011, pp. 36-37), a comprehensive list of goals is provided for simulations 

in social phenomena. These can be read as reasons as to why we should use such methods. The list provided includes some 

of particular interest to us, such as, for example, “reducing vulnerability and risk, increasing sustainability, facilitating flexible 

adaptation, increasing social capital and the happiness of people, protecting privacy, and promoting human well-being.” 

 This approach fits perfectly the needs of law-makers. It provides alternatives to one-size-fits-all approaches. 

Simulations cost significantly less that studies, and they are usually more insightful (reliability is unaffected). The authors 

provide an example for the European Union (Helbing & Balietti, 2011, p. 38), advocating for a systemic design fitted to each 

individual member state that 

“overcomes a number of problems of the optimization methods that are predominantly used today (namely, 

one-dimensional ranking scales, which measure the performance in an individually non-differentiated way, 

which typically creates one winner and many losers).”  

 

 A model employing the aforementioned qualities, even if not employing a simulation, is that of Heilmann that we 

mentioned earlier. His work revolves around    identifying the four steps in nudging policies, and a simple terminology: A 

and R –automatic and reflective systems (or systems 1 and 2) respectively – and, p and q – a rational/optimal and a 

‘suboptimal’ choice, respectively. The use of this terminology greatly aids the understanding and speed of mental 

‘calculations’, but it is the process of four steps that interests us most. He uses it to make distinctions in the work of Bovens 

more salient, but we will only present them in general. First, there is the ‘Initial State of Mind’ which reflects how a person 

thinks and acts. He might be AqRp (biased in the automatic system, but if he deliberates, he will take the rational action), or 

ApRp (both systems work rationally), or even AqRq (he displays bounded rationality: he has chosen, all things considered, 

and picked that action – e.g. he genuinely wants to not eat healthy food). It is at this point that policymakers need to identify 

if there indeed is reason for a nudge, that is if a behavioral failure is present. Then, there is Intervention, which is the actual 

application of the nudging policy. Third is the Nudge Position, when the person (after being nudged) will reconsider his 

behavior, choosing to accept or decline the new situation. The decision-maker is allowed to “correct for the nudge”. Finally, 

there is the Choice Position, or as Heilmann says, the “behavioral outcome”, where, if a nudge is successful, he “chooses 

according to the prudent proposition, without the costs of deliberation that are usually accompanied with choice” (Heilmann, 

2014, pp. 5-6). 

 Concluding, Heilmann’s notion of narrow success and full success nudges (Heilmann, 2014, p. 16) is a pleasant 

reminder that we should not view nudges as a single state, but as a binary or continuum (since the “normative endorsement” 

is binary, and the “additional normative assumptions” part of their equation is in itself a continuum). 

 To our knowledge, there has not been any work published on public policy simulations designed especially for 

nudging. With the remarks of this chapter, and especially the work of Heilmann, we believe that model-building should have 

some general guidelines to be based upon. 

 

 

8. Conclusions 
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 In this paper, we examine the various debates on the normative and practical aspects of Nudges and Libertarian 

Paternalism. We saw how substantial criticism exists, and how Sunstein’s newest book does answer some of them 

successfully, but a lot of problems still exist (and some new were created as well). By reviewing the typology of Paternalism, 

we indicated three categories of problems (boundaries, technicalities, and inconsistent definitions). Furthermore, the study on 

social meanings shows that they are not so easy to change, they are useful, but also risky to tamper with. Their most promising 

attribute is that they might help in solving ‘social dilemmas’. In regards to Personal Paternalism, we briefly referred to how 

Google and Facebook found solutions that fulfill Sunstein’s dreams and in the meantime respond to ethical concerns voiced 

by the various critics. Our primary contribution to the debate has been the ‘stepwise and asynchronous approach to law-

making’ (telling law-makers that we can use both nudges and regulations, but in different intervals) which, when paired with 

the ‘both and more’ criterion, can help decision-makers escape thinking in traditional lines based on trade-offs, and instead 

focus on finding more innovative solutions to public policy problems. Finally, we introduced how model-building and 

complex systems may be of use to this domain. 

 All of the above, and particularly the last three chapters, serve more as an introduction for future work, rather than 

as an effort to comprehensively study the connection of nudges and regulations. Our goal was also to lay the theoretical 

groundwork for future research. In particular, by further examining the reasons for the prevalence of nudging policies, we 

will pave the way to reintroducing regulations as viable (and autonomy-respecting) tools. We will examine REACH as a case 

study, which is an EU regulation regarding the use of chemicals in the internal market, and we will also review the REFIT 

examination of chemical substances in the EU. The methodology will focus on comparing risk-based versus hazard-based 

approaches for the cost assessment of EU public policymaking. Then, we shall entertain the point of how consumer autonomy 

is affected by REACH (note that the regulation concerns businesses). Finally, we will propose a way to optimally allocate 

social costs and to mitigate risks. 

 

Appendix: Nudge Ethics, Blumenthal & Burroughs 

Table 1. Summary of recommendations 

Nudge mechanism  Ethically relevant considerations 

Incentives • The amount and kind of incentives used. 

 

• Whether the incentive plan will disadvantage those most in need or result 

in the group that fails to meet criteria for receipt being treated unfairly (e.g., 

cost-shifting to those who fail, leaving those who fail by the wayside). 

 

• Whether the incentive plan will harm the patient–physician relationship 

(e.g., through actual or perceived monitoring). 

 

• Whether the incentive is fairly directed (e.g., at patients as opposed to or 

in addition to their physicians if the patients themselves are the ones who 

improved their health). 

Defaults 

• Whether people are aware of the existence of the default and whether it is 

fairly easy for people to opt out. 

 

• Whether the expected benefits of the default outweigh any anticipated 

harms, where harm is construed not just physically but also psychologically, 

socially, and financially. 

 

• Whether there are injustices or harms brought about to vulnerable or 

marginalized populations by the default (e.g., presumed consent for organ 

donation exploits the homeless who do not have easy opportunities to opt 

out/dissent) and whether attempts have been made to mitigate those effects. 

Salience and affect 

• Whether what is being represented saliently is true and accurate, as 

opposed to exaggerated or misrepresented. 
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• Whether the use of salience and affect techniques will be perceived 

negatively by those it is directed toward. 

 

• Whether bypassing people’s capacity for reason is done for good ends 

(e.g., not selfish ones) and for good reasons (e.g., people are harming 

themselves). 

 

• Whether there is a justification for using salience and affect instead of 

rational argument. 

Norms and messenger 

• Whether the information about what “most people are doing” is true and 

accurate. 

 

• Whether the use of comparisons and norms will do more good than harm 

in light of the fact that “what most people do” is often unwise. 

 

• Whether the power differentials between messenger and recipient have 

been considered. 

Subconscious priming 

• Whether it is fairly easy for people to go in a direction other than the one 

in which they are primed. 

 • Whether subconscious priming is done for good and evidence-based ends. 

 

• Whether there is a justification for using subconscious priming instead of 

rational argument. 

Commitments and ego 

preservation 

• Whether ego is used for good ends and good reasons and whether there is 

a justification for using ego instead of rational argument. 

 • Whether the person is making a commitment to self-destructive ends. 

 
• Whether the commitment is to long-term preferences or fleeting ones. 
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The Impact of Foreign Ownership on Provision of Training in Transition Economies 

Merita Zulfiu Alili 

Abstract  

FDI is considered as an important instrument in the process of transition from centrally planned to an open market economy. 

Transition economies compete for FDI since it is expected to have net benefits for the host economy in terms of employment 

by creating jobs, pay higher wages, offer more training compared to the local firms, as well as benefits for the balance of 

payments, technology, growth and alleviate poverty. This paper examines if foreign-owned firms are more likely to provide 

formal training to their employees after controlling for other firm characteristics. This empirical analysis uses firm level data 

from the Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) 2002-2009. To investigate the impact of foreign 

ownership on the incidence and provision of training three measures of training are considered. First, firms were asked if they 

had offered formal training programme to their permanent, full-time employees. However, using only this measure of training 

does not give information on the share of employees in each occupational category that received training over the previous 

fiscal year. Firms were also asked about the percentage of permanent production and non-production full-time employees that 

received formal training during the previous 12 months. Using the Probit, Tobit and Craggit models, the empirical evidence 

of this paper indicates that foreign ownership has a positive and significant impact upon the incidence and intensity of training 

for both non-production and production workers using pooled cross-section data, however these results are not supported by 

the panel data. 

Introduction  

It is hypothesised that multinational firms are more likely to employ more advanced technology and in the process of 

reallocating their production facilities to their subsidiaries, often in low-wage host countries, have an increased demand for 

skills which local workers do not possess. It follows that foreign-owned firms are more likely to provide training for their 

employees (Oryshchenko, 2011). The empirical evidence documents a positive relationship between foreign ownership and 

on-the-job training incidence in developing and transition economies.  

Almeida and Aterido (2008) examine the relation between training incidence and labour market regulations using firm level 

data across more than 65 developing countries. Findings suggest that foreign firms are more likely to train their employees 

than domestic-owned firms and the higher the share of foreign ownership the more likely it is that firms offer training 

programmes. Oryshchenko (2011) use data from two rounds of the BEEPS (2002 and 2005) to study the relationship between 

training incidence and firm ownership. Citing both theoretical and empirical studies, Oryshchenko argues, as hypothesised 

above, that in order to meet the requirements of their more advanced technology foreign-owned firms have a higher propensity 

to train their employees to raise their skills. If the workforce in the host country is unskilled foreign-owned firms need to 

provide more training and if their local workers are already highly qualified it is less costly to train them further and they are 

likely to benefit more from providing training. Firms will engage more in training in competitive markets to maintain their 

position, introducing new products by developing skills of their employees. Firms which are export-oriented are also more 

likely to be affected by international competition and hence, increase the quality of their products and services which are 

important determinants of training. In addition, the findings of Gashi and Adnett (2012) suggest that firms which have 

introduced new technology or production line are more likely to provide training to their employees and with a greater training 

intensity.  

This paper will investigate how FDI affects the incidence of training in transition economies. One potential benefit associated 

with inward FDI is the development of the workforce’s skills in the host country. Firms may choose to hire skilled employees 

from outside the firm, if available in the local market, or they can meet the demand for skilled labour by training their 

employees. Foreign-owned firms as a potentially important channel for the diffusion of new technologies and ideas are likely 

to have an increased demand for skills, and to accommodate this demand they may need to provide additional training for 

their employees. “The introduction of new technology by inward investors acts to increase the returns on skilled labour, and 

increase inequality. However, this type of investment has also been associated with so called “trickle down” patterns of 

development, in that such firms outsource a lot of their low value added activities, thus increasing demand for unskilled labour 

elsewhere” (Driffield et al., 2010, p.18). FDI mostly inflows to skill-intensive sectors in transition economies, which improves 

the relative position of skilled and better-educated workers and, given the characteristics of transition countries, raises wage 

inequality (Zulfiu Alili, 2014).  
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The effect of FDI on the incidence of training in transition economies is analysed using the Business Environment and 

Enterprise Performance Survey (BEEPS) undertaken in three waves 2002, 2005 and 2009. The question to be addressed is 

whether foreign-owned firms are more likely to provide formal training for their employees in comparison to domestic-owned 

firms. Several measures of the provision of trainings are used: overall provision of formal training, provision of formal training 

to non-production employees and provision of training to production employees.  

This paper is organised in the following way. Section 2 includes three subsections presenting data description, empirical 

strategy and results on the impact of foreign ownership on the provision of training. Section 3 concludes and summarises the 

paper’s main findings.  

2. Data description, empirical strategy and estimation results for the provision of training 

This section presents the results of the investigation of the impact of foreign ownership on training provision in firms. A short 

description of the alternative measures of the provision of training is provided in subsection 2.1. The empirical strategy is 

discussed in section 2.2 and the results are presented in section 2.3. 

2.1 Data description 

This empirical analysis uses firm level data from the Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) 

2002-2009. The survey was conducted by the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) in partnership 

with the World Bank Group covering information on firms’ performance and examining the quality of the business 

environment in transition countries. These three waves use standardised questionnaires, though with some differences, and 

uniform sampling methods providing broadly comparable data.  

In BEEPS 2005 and 2009 priority was given to respondents who participated in previous waves and had agreed to participate 

in future rounds of the BEEPS, hence creating a panel component.  BEEPS 2002-2009 contains three cross-sections: 2002, 

2005 and 2009 where we have a combination of pooled cross-section and panel data. For the pooled component only the 

group that was randomly selected in 2002, 2005 and 2009 is kept and the panel components are deleted to obtain a random 

sample and prevent the overrepresentation of these firms. Whereas for the panel component, only firms that participated in 

all three waves of the survey are included in the dataset, hence obtaining a balanced panel. Hence the pooled data now contains 

6153 firms for 2002; 7691 firms for 2005 and 7773 for 2009 survey. The balanced panel data contains 374 firms for each 

wave (2002, 2005 and 2009), hence 1122 observations in total.  

Since pooled cross-section gives the highest number of observations the empirical analyses will be based on this group. 

Considering the advantages of panel data, that dataset is also used for a robustness check but keeping in mind that the number 

of observations is considerably smaller.  

To investigate the impact of foreign ownership on the provision of training three measures of training are considered (Table 

1). First, firms were asked if they had offered formal training programme to their permanent, full-time employees. Since this 

refers to formal training it is considered in this study as on-the-job training. However, using only this measure of training does 

not give information on the share of employees in each occupational category that received training over the previous fiscal 

year. Firms were also asked about the percentage of permanent production and non-production full-time employees that 

received formal training during the previous 12 months. Not all firms that answered the first question indicated the percentage 

of employees in each occupational category. Therefore, there are more observations in the variable TRAINING1 compared 

to variables TRAINING2 and TRAINING3.  

Table 1. Summary of variables used in the empirical analyses 

Variable label  Variable name Variable definition 

Training TRAINING1 Dummy variable equal to 1 if the firm provided formal  training programs for 

permanent, full-time  employees  in previous fiscal year, 0 otherwise) 

Training of 

non-

TRAINING2 Percentage of permanent full-time non-production employees who  received formal 

training in previous fiscal year 
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production 

employees 

Training  of 

production 

employees 

TRAINING3 Percentage  of permanent full-time production employees who received formal 

training in previous fiscal year 

 

Figure 1 presents the share of non-production (TRAINING2) and production (TRAINING3) of employees that received 

formal training during the survey years 2002-2009, and suggests that firms, over the years, have increased the percentage of 

their employees receiving formal training and this percentage is higher for permanent full-time production employees.  

Figure 1.Changes in the share of non-production (TRAINING2) and production employees (TRAINING3) that received 

formal training during the survey years 2002-2009 

 
 

 

To analyse if the training measures vary across foreign-owned and domestic-owned firms the plot of the mean of TRAINING2 

and TRAINING3 by ownership type and year are presented in Figure 2 for the pooled cross-section and Figure 3 for the panel 

data. Figure 2 suggests that the mean of the share of non-production and production employees are higher for foreign-owned 

firms over the period 2002-2009 as well as statistically significant (Table 2), whereas in the panel data the mean of training 

measures by ownership type and year is not statistically different (Table 2).  

Figure 2.  Mean of training measures by ownership (FOREIGN1) and year (Pooled 2002-2009) 
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Figure 3.  Mean of training measures by ownership (FOREIGN1) and year (Panel 2002-2009) 

 

Table 2. Test for statistical significance for the mean differences of training measures  
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 Pooled 2002-2009 Panel 2002-2009 

 t test( diff = mean (Dom.) – mean(For.))  

Ho: diff = 0; p values for Ha: diff != 0 

t test( diff = mean (Dom.) - mean (For.)) 

 Ho: diff = 0;  p values for Ha: diff != 0 

 Mean   Mean   

Variables Dom. For.   Dom. For.   

TRAINING2 8.62 11.93 t =  -4.13 p=0.000 6.09 11.30 t =  -1.98 p=0.048 

TRAINING3 16.42 20.81 t =  -5.42 p=0.000 15.52 19.92 t =  -1.53 p=0.127 

 

Hence, the descriptive analyses suggest that pooled cross-section and panel data do not differ much in terms of the behaviour 

of the share of non-production and production employees that received formal training. Nevertheless foreign-owned firms 

provide training to higher share of non-production and production employees compared to domestic-owned firms in the pooled 

cross-section data.   

2.2 Empirical strategy 

According to the hypotheses developed above, foreign-owned firms should be more likely to provide training for their 

employees, hence indicating a positive effect on TRAINING1. If foreign-owned firms possess technological advantages and 

reallocate their activities in countries abundant with less-skilled workers and require skills which employees in the local 

market do not have they would have to train their employees, hence  would be positive in relation to TRAINING2. If 

foreign-owned firm have a higher share of educated workers and more frequently upgrade their technology they would need 

to further train their employees to be able to use the new technology, thus expecting a positive sign of  in TRAINING3. 

The impact of foreign ownership on the provision of training is investigated through Equations 1 (a), (b) and (c).  

        

 

(1(a)) 

         (1(b)) 

         (1(c)) 

Where i represents the firm and t the year when panel data is used; α is an intercept term; uit is an error term assumed to be 

uncorrelated with explanatory variables; whereas the variables included in the model are explained in Appendix 1. : Definition 

of variables used in the empirical analyses. 

In addition to the control variables presented in the above models, the share of employees with tertiary education is also 

included as a control variable in the training models to test whether training is positively associated with the percentage of 

workers with university education. Next, we discuss the empirical methodology used in estimation of the above equations.  

To estimate equation 1 (a) a Probit model is used with the dependent variable TRAINING1. The marginal effects after the 

Probit model are computed using mfx command in Stata.  

Plotting the distribution of the dependent variables TRAINING2 and TRAINING3 Figures 4 and 5 shows a large number of 

zero observations126. When the variable to be explained is non-negative, continuous above zero and has a lot of observations 

at zero, estimating the model using OLS may result in biased and inconsistent estimated parameter (Amemiya, 1984). Using 

                                                             
126 The explanation of Graggit model is used from Zulfiu Alili, 2015.  
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the logarithm of the dependent variable in a linear regression is not an option since the log (0) is undefined (becoming a 

missing observation), while there is valuable information embedded in the zero observation responses. To address this 

problem the Tobit and Craggit models are used in such cases. Cragg (1971) suggests a two-tiered model which nests the usual 

Tobit model. The Tobit model is usually estimated by the maximum likelihood estimator, where the observations are divided 

into the censored observations and the observed positive values of the dependent variable. However, this model assumes that 

the same stochastic process determines both the value of the continuous dependent variable and the value of the discrete 

dependent variable. Wooldridge (2002, p.536) indicates that “an important limitation of the standard Tobit model is that a 

single mechanism determines the choice between y=0 versus y>0 and the amount of y given y>0”. Alternatives to the standard 

Tobit model allow the initial decision of y>0 versus y=0 to be treated separately from the decision of how much y given that 

y>0, known as hurdle models or two-tiered models (Wooldridge, 2002). Cragg’s model incorporates the Probit model in the 

first tier and truncated normal regression in the second tier which allows probability of a positive outcome and the value of a 

given positive outcome to be determined by separate processes. 

Figure 4. Distribution of dependent variables (Pooled 2002-2009) 

 

Figure 5. Distribution of dependent variables (Panel 2002-2009) 

0
.1

.2
.3

D
e

n
s
ity

0 20 40 60 80 100

TRAINING2

0

.0
5

.1
.1

5
.2

.2
5

D
e

n
s
ity

0 20 40 60 80 100

TRAINING3



 

189 

 

 

To test the assumption of the Tobit model that the residual is normally distributed with a constant variance the tobcm as well 

as bctobit tests for model specification are presented in Table 3 for pooled cross-section and Table 4 for panel data. The p-

value equal to 0.000 for all specifications in the pooled cross section rejects the null hypothesis that the error terms are 

normally distributed. In addition, the LM statistic rejects the null suggesting that the Tobit specification is unsuitable for all 

models in pooled cross-section. Using panel data the conditional moment test fails to reject the null hypothesis that the error 

terms are normally distributes in both models, TRAINING2 and TRAINING3 (Table 4). The LM-statistic also supports the 

estimation of the Tobit model TRAINING2, but not the Tobit model TRAINING3. Thus the pooled cross-section models are 

estimated using the Craggit model, whereas the panel data models are estimated using both Tobit and Craggit models.  

Table 3. Testing the linearity, normality and homoskedasticity assumptions of the Tobit specification-tobcm and bctobit for 

pooled cross-section data 

tobcm conditional moment test TRAINING2 TRAINING3 

FOREIGN1 CM=404.79; p > chi2=0.000 CM=775.35; p > chi2=0.000 

FOREIGN2 CM=404.41; p > chi2=0.000 CM=784.4; p > chi2=0.000 

FOREIGN1; FOREIGN2 CM=400.26; p > chi2=0.000 CM=775; p > chi2=0.000 

bctobit LM-statistic   

FOREIGN1 LM=1062.8; p(5%)=3.723 LM=100.04; p(5%)=4.082 

FOREIGN2 LM=1064.6; p(5%)=3.466 LM=100.29; p(5%)=3.776 

FOREIGN1; FOREIGN2 LM=1062.1; p(5%)=3.395 LM=99.928; p(5%)=3.870 

 p(5%) show the reported bootstrapped critical value at 5% significance level. 

 

Table 4. Testing the linearity, normality and homoskedasticity assumptions of the Tobit specification -tobcm and bctobit for 

panel data 

tobcm conditional moment test TRAINING2 TRAINING3 

FOREIGN1 CM=2.396; p > chi2=0.302 CM=3.462; p > chi2=0.177 
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bctobit LM-statistic   

FOREIGN1 LM=7.296; p(5%)=8.689 LM=11.885; p(5%)=4.737 

 p(5%) show the reported bootstrapped critical value at 5% significance level. 

 

2.3 Estimation results 

The marginal effects of the Probit model are reported in Table 5. For a foreign-owned firm (FOREIGN1) the probability of 

providing formal training programs for their permanent and full-time employees increases by approximately 0.160, holding 

other variables at their mean. FOREIGN2 and FOREIGN3 are also positively associated with training incidence, however the 

marginal effect is smaller than that for FOREIGN1. Results for panel data in relation to variables measuring foreign ownership 

the findings suggest FOREIGN1 is not significantly associated with training incidence, however there are only 72 foreign-

owned firms which provided formal training to their full-time employees in the panel. Supporting theoretical predictions, the 

results suggest that firms which upgraded an existing product line are more likely to provide training in both pooled-cross 

section and panel data results (Table 5). Industry dummies suggest that firms in the sectors with higher level of technological 

sophistication of production are more likely to provide some formal training to their permanent full-time employees compared 

to firms in low-technology sectors (LOW_TECH), though the coefficient is significant only in the pooled cross-section. The 

evidence suggests that medium and large size firms are more likely to provide formal training programmes than small firms, 

though the marginal effect is bigger in large firms and consistent across both pooled-cross section and panel data. In addition, 

older firms are more likely to provide formal training and the marginal effect is increasing with age of the firm. Country 

dummies indicate that CEE and SEE countries are more likely to provide training compared to CIS countries. In the panel 

data the year and age dummies were dropped because the number of observations fell to 42, whereas in the pooled cross 

section the results imply that training incidence was higher in 2005 and lower in 2008 compared to 2002. This finding may 

suggest that firms in 2008 were less likely to train their employees as a result of the global financial crisis. Surprisingly, the 

coefficient of EDU127 is not statistically significant in all estimations.  Possible explanations for this might be linked to the 

decrease in the percentage of labour force with tertiary education or inaccurate estimates of the percentage of employees with 

tertiary education reported by the managers.  

                                                             
127 We tried including an interaction term (EDU with FOREIGN1 and EDU with FOREIGN2), however the coefficients 

were not significant both in first and second Tier of Craggit model as well as in the Probit model. 
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Table 5. Marginal effect of the Probit model (pooled cross-section and panel data) 

 Pooled Pooled Pooled Panel Panel Panel 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VARIABLES TRAINING1 TRAINING1 TRAINING1 TRAINING1 TRAINING1 TRAINING1 

FOREIGN1 0.061***   0.047   

 (0.014)   (0.061)   

FOREIGN2  0.048*** -0.050  -0.018 -0.122 

  (0.013) (0.032)  (0.055) (0.137) 

FOREIGN3   0.001***   0.001 

   (0.000)   (0.002) 

OTHER 0.028 0.027 0.029 -0.085 -0.092 -0.085 

 (0.025 (0.024) (0.025) (0.084) (0.084) (0.085) 

TECH_UPGRADE 0.166*** 0.166*** 0.166*** 0.221*** 0.220*** 0.219*** 

 (0.008) (0.008) (0.008) (0.041) (0.041) (0.041) 

EXPORTING 0.000** 0.000** 0.000* 0.000 0.000 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) 

MED_LOW_TECH 0.046*** 0.046*** 0.045*** 0.090 0.090 0.090 

 (0.016) (0.016) (0.016) (0.090) (0.090) (0.090) 

MED_HIGH_TECH 0.116*** 0.116*** 0.117*** 0.128 0.126 0.135 

 (0.019) (0.019) (0.019) (0.089) (0.089) (0.090) 

LESS_KNOWLEDGE 0.039*** 0.040*** 0.039*** 0.081 0.074 0.072 

 (0.011) (0.011) (0.011) (0.050) (0.050) (0.051) 

CONSTRUCTION 0.121*** 0.120*** 0.120***    

 (0.017) (0.017) (0.017)    

TRANSPORT 0.059*** 0.058*** 0.060***    

 (0.018) (0.018) (0.018)    

MEDIUM 0.179*** 0.179*** 0.179*** 0.157*** 0.162*** 0.164*** 

 (0.010) (0.010) (0.010) (0.045) (0.046) (0.046) 

LARGE 0.305*** 0.305*** 0.305*** 0.325*** 0.336*** 0.333*** 

 (0.012) (0.012) (0.012) (0.051) (0.051) (0.051) 

AGE2 0.039*** 0.039*** 0.039***    

 (0.013) (0.013) (0.013)    

AGE3 0.063*** 0.062*** 0.064***    

 (0.016) (0.016) (0.016)    

CEE 0.169*** 0.169*** 0.168*** 0.225*** 0.229*** 0.227*** 

 (0.010) (0.010) (0.010) (0.044) (0.044) (0.044) 
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SEE 0.063*** 0.064*** 0.062*** 0.116** 0.113** 0.114** 

 (0.014) (0.014) (0.014) (0.057) (0.057) (0.057) 

y2005 0.020** 0.020** 0.020**    

 (0.010) (0.010) (0.010)    

y2008 -0.086*** -0.087*** -0.087***    

 (0.021) (0.021) (0.021)    

y2009 0.005 0.005 0.004    

 (0.015) (0.015) (0.015)    

EDU 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) 

Observations 14875 14875 14875 751 751 751 

Standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1      
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We next interpret the empirical findings of the Craggit model for training intensity using pooled cross-section data. Table 6 

provides estimation results for training intensity, i.e. the percentage of non-production and production employees that 

undertook training in the previous fiscal year. The main variable of interest, foreign ownership (FOREIGN1), has a positive 

and significant coefficient in the first and second hurdle equation in pooled cross-section, suggesting that foreign-owned firms 

have a statistically significant influence upon the incidence and intensity of training. The coefficient of EDU is here positive 

and significant in the first hurdle equation of both models, TRAINING2 and TRAINING3, indicating that workers with 

tertiary education are more likely to receive training. Results of the second hurdle equation (Table 6, column 2 and 4) suggest 

that a higher percentage of workers with university education working as non-production workers undertake training, whereas 

a lower percentage of production workers with university education were undertaking training, which is also confirmed by 

the Tobit results for the panel data (Table 7).  
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Table 6. Estimation results of Craggit model for training intensity (pooled cross-section and panel data) 

 Pooled 2002-2009 Panel 2002-2009 

 TRAINING

2 

TRAINING2 TRAINING3 TRAINING3 TRAINING2 TRAINING2 TRAINING3 TRAINING3 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIABLES Tier1 Tier2 Tier1 Tier2 Tier1 Tier2 Tier1 Tier2 

FOREIGN1 0.142** 88.750*** 0.122*** 14.834*** 0.277 -296.810 -0.014 16.618 

 (0.069) (29.818) (0.042) (4.355) (0.217) (479.701) (0.169) (21.610) 

OTHER 0.001 131.559* 0.027 2.661 -0.098 -1,491.391 -0.419* -59.986 

 (0.100) (74.608) (0.071) (8.253) (0.298) (2,047.238) (0.244) (44.188) 

TECH_UPGRADE 0.283*** -8.893 0.458*** 3.253 0.768*** -350.016 0.533*** 7.083 

 (0.053) (30.688) (0.026) (3.071) (0.176) (456.580) (0.118) (16.493) 

EXPORTING -0.000 -0.511 0.002*** -0.134** -0.001 4.883 0.001 0.171 

 (0.001) (0.395) (0.001) (0.061) (0.003) (6.810) (0.003) (0.280) 

MED_LOW_TECH -0.043 10.091 0.134** 9.286* 0.922** 117.039 0.487* 39.550 

 (0.115) (27.063) (0.053) (4.810) (0.392) (333.552) (0.284) (24.566) 

MED_HIGH_TECH 0.113 0.680 0.197*** 3.388 0.732** 411.318 0.416* 39.639 

 (0.110) (28.188) (0.064) (5.844) (0.365) (488.627) (0.249) (25.192) 

LESS_KNOWLEDG

E 

0.194*** 397.553*** 0.100*** 3.664 

-0.048 -578.265 -0.055 12.542 

 (0.070) (78.281) (0.033) (3.836) (0.190) (744.421) (0.135) (19.972) 

CONSTRUCTION -0.058 -131.675 0.362*** -1.689     

 (0.097) (146.337) (0.045) (5.444)     

TRANSPORT -0.075 -210.301** 0.161*** 16.269***     

 (0.100) (102.417) (0.050) (5.118)     

MEDIUM 0.409*** -100.055*** 0.400*** -27.543*** 0.298 -142.920 0.346*** -34.638** 

 (0.065) (31.836) (0.031) (3.449) (0.192) (267.387) (0.126) (16.795) 

LARGE 0.750*** -95.769*** 0.696*** -32.399*** 0.323 -250.278 0.732*** 55.549*** 

 (0.071) (30.633) (0.037) (3.963) (0.217) (329.442) (0.158) (20.433) 

AGE2 0.173** -26.195 0.093** -5.302     

 (0.076) (39.267) (0.041) (5.026)     

AGE3 0.151* -57.069 0.141*** -16.309***     

 (0.086) (41.280) (0.049) (5.768)     

CEE 0.615*** 130.394*** 0.530*** 52.005*** 0.718*** 533.344 0.557*** 37.726* 

 (0.056) (32.528) (0.029) (3.927) (0.185) (677.520) (0.126) (20.413) 

SEE 0.163** 188.909*** 0.181*** 42.944*** 0.327 488.728 0.242 50.553** 
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 (0.073) (42.738) (0.041) (5.058) (0.226) (585.923) (0.165) (22.128) 

Y2005 7.305*** -57.309 0.153*** 27.587***     

 (0.070) (51.762) (0.029) (3.763)     

Y2008 1.677*** 595.432*** 1.752*** 25.310*     

 (0.122) (123.696) (0.142) (13.084)     

Y2009 1.906*** 769.590*** 1.665*** 41.370***     

 (0.084) (128.750) (0.075) (5.630)     

EDU 0.004*** 2.234*** 0.002*** -0.564*** 0.006* 5.222 -0.002 -1.319*** 

 (0.001) (0.581) (0.001) (0.072) (0.003) (7.339) (0.002) (0.394) 

Constant -2.355*** -981.570*** -1.510*** -39.715*** 1.671*** -744.345 0.836*** -31.061 

 (0.119) (192.479) (0.058) (8.919) (0.275) (1,104.509) (0.178) (34.855) 

Observations 5,543 5,543 11,659 11,659 328 328 625 625 

Robust standard errors in parentheses      

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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The Tobit results for the panel data (Table 7) imply that the foreign ownership coefficient (FOREIGN1) is not 

significant in both models, TRAINING2 and TRANING3. The marginal effect of TECH_UPGRADE indicates that 

on average, the firm that has upgraded an existing product line increases the percentage of non-production employees 

which receive formal training by 4.5 percentage points and the percentage of production employees receiving formal 

training by 5.8 percentage points.  Industry dummies in the Tobit estimation support the Craggit results and suggest 

that firms in the group of medium high-technology and medium-low technology, on average, train more their non-

production and production employees compared to firms in the group of low-technology. Country dummies imply 

that firms in CEE countries, on average, train their non-production employees by 6.9 percentage points more than 

firms in CIS countries, and increase the percentage of production employees which receive training by 8.1 percentage 

points in comparison to CIS countries. Firms in SEE countries also provide higher training intensity to their non-

production and production employees compared to firms in CIS countries.  
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Table 7. Estimation results and marginal effect (mfx) of the Tobit model for training intensity (panel data) 

 TRAINING2 TRAINING2 TRAINING3 TRAINING3 

VARIABLES (1) (2) mfx (3) (4) mfx 

FOREIGN1 -0.321 -0.086 0.468 0.159 

 (6.490) (1.732) (5.917) (2.018) 

OTHER -8.826 -2.211 -21.598** -6.409** 

 (8.985) (2.105) (10.047) (2.589) 

TECH_UPGRADE 17.490*** 4.530*** 17.342*** 5.811*** 

 (5.727) (1.414) (4.498) (1.480) 

EXPORTING 0.056 0.015 0.076 0.026 

 (0.096) (0.026) (0.088) (0.030) 

MED_LOW_TECH 22.759** 7.411** 20.930** 8.136** 

 (9.766) (3.806) (8.870) (3.919) 

MED_HIGH_TECH 36.959*** 13.681*** 17.117** 6.478** 

 (9.791) (4.819) (8.374) (3.515) 

LESS_KNOWLEDGE -7.170 -1.941 -1.408 -0.479 

 (5.784) (1.582) (5.084) (1.734) 

MEDIUM 3.491 0.944 7.200 2.482 

 (5.825) (1.586) (4.777) (1.668) 

LARGE 3.565 0.969 13.483** 4.828** 

 (6.771) (1.865) (5.644) (2.118) 

CEE 24.052*** 6.864*** 22.708*** 8.082*** 

 (5.544) (1.651) (4.632) (1.718) 

SEE 17.764** 5.358** 16.980*** 6.290*** 

 (7.109) (2.389) (6.012) (2.420) 

EDU 0.210** 0.056** -0.218*** -0.074*** 

 (0.094) (0.025) (0.081) (0.028) 

Constant 46.897***  25.365***  

 (9.485)  (7.026)  

Observations 328  625  

Standard errors in parentheses    

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    

 

In sum, the empirical evidence of this paper indicates that foreign ownership has a positive and significant impact 

upon the incidence and intensity of training for both non-production and production workers using pooled cross-

section data, however these results are not supported by the panel data. In addition, firms in high and medium-low 

technology provide more training for their non-production and production employees compared to low-technology 

firms. Firms in CEE and SEE countries, on average, provide higher training intensity for their non-production and 

production employees than their counterparts in CIS countries.  

3. Conclusion 

FDI is considered as an important instrument in the process of transition from centrally planned to an open market 

economy. Transition economies compete for FDI since it is expected to have net benefits for the host economy in 

terms of employment by creating jobs, pay higher wages, offer more training compared to the local firms, as well as 

benefits for the balance of payments, technology, growth and alleviate poverty. These reasons have been used by 

governments to justify their policies attracting FDI. However, they do not usually consider the effects of FDI on 

labour market inequality.  

This paper examines if foreign-owned firms are more likely to provide formal training to their employees after 

controlling for other firm characteristics. For FDI to have a significant impact on reducing labour market inequality, 

governments need to promote FDI policies that will direct the FDI inflows to sectors where production could become 

more skill-intensive. The empirical evidence in this paper suggests that foreign-owned firms are more likely to train 

both their non-production and production employees, so even if FDI goes to less-skill intensive sectors it will help 
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improve the condition of less-skilled workers who will get increased training opportunities and their resulting 

increased productivity and wages should help to reduce inequality in the long term.  

In addition, by promoting linkages between foreign and domestic owned firms additional employment is created and 

further economic activity stimulated. Hence, government’s policies encouraging inward FDI need to ensure that the 

benefits of FDI outweigh costs. Foreign-owned firms offer more training for both production and non-production 

workers than their local counterparts, but they should also be encouraged to train their low-skilled workers. “This 

would be an appropriate element of corporate social responsibility if foreign firms are committed to increasing the 

benefits for all workers” (Te Velde and Morrisey, 2002, p.4). Te Velde (2004) argues that governments may want to 

coordinate the market for skills by encouraging training in foreign and domestic owned firms. Since neither 

employers nor employees could capture all the benefits from training investments, governments may also support the 

cooperation between public research institutions and foreign-owned firms. Based on the empirical evidence, Te Velde 

(2004) indicates that firms invest in general training since they benefit from raising productivity more than wages so 

employees do not capture all benefits from training. Governments can encourage training within firms by expanding 

“the use of subsidies and tax breaks for foreign-owned firms, tax levies dedicated to supporting training, sharing the 

costs of training instructors, equipment or locations” (Te Velde, 2003, p. 30).  

This research indicates that not all types of workers in transition economies currently gain from FDI to the same 

extent. Most of the gains of FDI have benefited the more educated workers in transition economies. It can be also 

associated with the finding that foreign-owned firms provide more training opportunities for non-production workers. 
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Appendix 1. Definition of variables used in the empirical analyses 

Variable 

label  

Variable name Variable definition 

   

Ownership FOREIGN1 Foreign firms are defined as firms with 51% or more foreign ownership 

(Dummy variable equal to 1 if the firm is foreign-owned, 0 otherwise 

 FOREIGN2 Foreign firms are defined as firms with 10% or more foreign ownership 

(Dummy variable equal to 1 if the firm is foreign-owned, 0 otherwise) 

 OTHER Dummy variable equal to 1 if  the firm is 51% or more with ‘other’ ownership, 

0 otherwise 

Degree of 

foreign 

ownership 

FOREIGN3 Degree of foreign ownership= FOREIGN2 x FOREIGN PERCENTAGE , 

where 

FOREIGN PERCENTAGE is the percentage of  firm  owned  by private 

foreign individuals, companies or organizations  

Technology 

upgrade 

TECH_UPGRA

DE 

Dummy variable equal to 1 if the firm has upgraded an existing product 

line/service in previous 3 years, 0 otherwise 

R&D R&D Amount spent on research and development in previous fiscal year  (US $) 

Exporting  EXPORTING Percentage of firm's sales that were direct exports 

Industry 

dummy 

LOW_TECH Low-technology: Other manufacturing; Food; Textiles; Garments (18 & 23);  

 MED_LOW_TE

CH 

Medium low-technology: Plastics & rubber; Non metallic mineral products; 

Basic metals; Fabricate metal products 

 MED_HIGH_TE

CH 

Medium high-technology: Chemicals; Machinery and equipment; Electronics 

(31 & 32) 

 LESS_KNOWL

EDGE 

Less-knowledge-intensive market services: Other services; Wholesale; 

Retail; Hotel and restaurants: section H 

 CONSTRUCTIO

N 

Construction Section F 

 TRANSPORT Transport: Transport  Section I: (60, 61, 62); IT (72) 

Size  SMALL 

MEDIUM 

LARGE 

Dummies for size of the firm: small (<20 employees); medium(20-99 

employees); large(100 and over employees) 

Age AGE<5 

AGE 5 to 15 

AGE>15 

Dummies for age of the firm: less than 5 years, 5 to15 years, more than 15 

years 

Country  Dummies for country groups 

 CIS Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Moldova; 

Russia; Tajikistan; Ukraine; Uzbekistan.  
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 CEE Bulgaria; Czech Republic; Estonia; Hungary; Latvia; Lithuania; Poland; 

Romania; Slovakia; Slovenia 

 SEE Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Macedonia (FYROM); 

Montenegro; Serbia 

Year YEAR Dummies for the year of the survey (Pooled cross-section: 2002; 2005; 2007; 

2008; 2009. Panel data: 2002; 2005; 2009) 

University 

education 

EDU Percentage of employees at the end of fiscal year with a university degree 
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Global Green Cities: Perspectives and Proposals for the Case of Greece  
 

Rodolfos Gkegkas and Anna-Maria Espialidou, University of Macedonia 

 

1.   Summary 

This paper refers to the global green cities. The aim is to mention the definition of the so-called ‘green cities’ and 

their characteristics. Yet it would be beneficial to refer to some global green cities of interest to study in Europe and 

around the world as they have been awarded for their "green" side. 

    Also we will try to analyze perspectives and proposals on our country and in this context we will mention models 

for how to "build" a green city. 

 

2. Introduction 

   Initially, it would be useful to give a general definition for green cities. As such it could be called a city characterized 

for how clean it is and which has a fairly efficient energy production system, transport and infrastructure of buildings. 

The green cities, in order to cover their basic needs they use renewable energy from resources such as the sun and 

the air and distribute this energy through various micro grids. 

   Furthermore, a green city consists of buildings that are energy efficient as well as preserve the water and contribute 

significantly to reducing the waste. A green city is associated with an absolutely clean and accessible transportation 

network and it is really friendly to cyclists and those who moving away. 

   Green City is not only a city that has the most parks among others. But that has adopted all those measures and has 

set up its infrastructure in such a way that the environment is protected effectively and the energy is not wasted while 

renewable energy has a key role and their inhabitants are satisfied.  

   Generally a green city could actually be described as an attractive and pleasant place to live as it offers ideal living 

conditions. 

    The basic idea of creating these green cities rather than seeking the removal of the citizens to the natural areas 

suggests "transferred" nature in the urban environment. This will solve many problems of urban centers and it will 

offer a better quality of life while defending the environment. 

 

3. The development of the green cities 

   It is a true fact that energy infrastructures need rapid improvement. A very large part of the electricity production 

process generates polluting power generation from fossil fuels, which derive greenhouse gases in the atmosphere and 

as a result it has a negative contribution to climate change. Then, electricity is distributed through thousands of miles 

inefficient and unreliable transmission lines of energy. 

  One of the main problems is that the energy grid devised in the 19th century created to meet the needs of a small 

group of people. However over the years the world's population increased dramatically and the energy demand soared 

and as a result the electricity network is not able to meet the strong demand existed and create various and complex 

problems. 

   Solution to this problem could be offered in order to build sustainable cities with respect to the environment and 

humans. First, with regard to green cities, small-scale renewable energy replacing fuel and smart grids regulate the 

flow of energy, ensuring energy efficiency and make immediate detection of potential problems. 

   The objective is the transformation of old and inefficient electrical grid to a more clean, cheaper and more reliable 

energy system with the main purpose of both ensuring and building a sustainable future in an environment-friendly 

human life. Solar panels and wind turbines are possible spread in all communities, providing cheap, clean and 

efficient energy that will not have to travel hundreds of kilometers to reach its destination. 

   Furthermore, we would add that semi micro grids can integrate distributed energy sources into the grid and regulate 

the flow of energy. Because of the fact that these micro grids have some degrees of autonomy, it will be more elastic 

and less prone to interruptions. Education and political will are very important so that we can make this energy future 

a reality, but we must start as soon as possible. If we try all together we can create a sustainable future and to build 

greener cities which may represent so-called "cities of the future." 
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4. The characteristics of the green cities 

   It is a true fact that it is not possible to name a specified criteria which define in a precise and complete manner the 

term "green city", although it is quite the same features that have been proposed, which include economic, social and 

environmental qualities that an ecological city should definitely meet. The "ideal" green city model has been 

described as a city that meets broadly the following conditions: 

 Works with a fully self-contained economy and the resources needed for the convenience of found locally. 

 It has a completely carbon neutral and it gains energy production from renewable sources. 

 Promotes voluntary simplicity in lifestyle choices, reducing material consumption, whilst increasing 

awareness of environmental issues and sustainability. 

 Encourages simplicity in the choices of lifestyle, while at the same time it reduces material consumption 

increasing awareness of issues and sustainability related to the environment. 

 At the same time actively supports local agriculture and production. 

 Ensure decent and affordable housing for all socio-economic and ethnic groups and gives employment 

opportunities to groups such as women, minorities and people with disabilities. 

 It is possible to restore environmentally the damaged urban areas. 

 It helps to conserve resources to maximize the efficiency of water and energy resources, the construction of 

a waste management system, which may promote waste recycling and reuse, creating a system with no 

waste. 

   In addition to these initial requirements, the city planning should be able to assist in the development and evolution 

as the population increases and so do the needs. This is particularly important when taking into consideration the 

infrastructure projects, such as water systems, the lines of current, etc. These must be constructed in such a way that 

it is easy to modernization. 

   Each individual development of green city also has its own requirements to ensure environmentally sustainable 

development. These criteria range from non-waste emissions and zero carbon emissions. 

   Using a different set of the above criteria, recently identified 178 major cities green initiatives at various stages of 

planning and implementation throughout the world. 

   At the same time we could refer to the characteristics and infrastructure building green cities. 

   Green building is the practice of creating various structures which use processes that are environmentally 

responsible and efficient use of resources throughout the life cycle of a building from the design, construction, 

operation, maintenance, renovation and degradation. This practice expands and complements the classical concerns 

about the design of buildings of economy, utility, durability and comfort. Green buildings are also known as 

sustainable or high performance buildings. 

   Sustainable or green buildings, designed and built by providing the ability to use more efficient sources and creating 

more energy efficient homes and commercial buildings. Furthermore, green buildings do not harm the environment, 

and preserve their resources, while being more efficient in energy issues and more economically.  In short, the design 

of green buildings involves finding a delicate balance between the construction of a dwelling and a sustainable 

environment. 

   Also, they use renewable energy sources like solar and wind for power for heating. For this reason it is very crucial 

the place that they will be built.  

 

5. Examples of green cities 

 

• Reykjavik, Iceland 

 The city of Reykjavik is classified in first place among green cities, as it is a city completely powered by renewable 

energy sources. The city is surrounded by intense geothermal activity, which is then converted into pure energy. The 

plan for the city till 2050 is to become independent both in energy sectors and on fossil fuels. Reykjavik is now using 

hydro and geothermal activity to provide hot water, electricity and heat in the city. 

 

 Curitiba, Brazil 
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      The city of Curitiba in Brazil proactively started to tackle the challenges of sustainable urban development in 

1966 with a master plan that outlined the future integration between urban development, transportation and public 

health. 

   This pattern has materilized in this city which is defined by line segments of urban development surrounded by 

green spaces and low-density residential areas. The city was designed for mobility of people and not for the mobility 

of cars. The city bus system is highly developed, with large capacity buses and special lanes. The system is used by 

45% of the population, a fact which caused the private use of the car in a decrease of 22%. Despite this decline, to 

prevent congestion,in central areas of the city,many roads for cars have closed. This closing of the roads has led to a 

dynamic growth of local shops and community development for space to pedestrians,port and public health. 

  Moreover, health and education gain some privileges from this initiative.Curitiba maintain lower air pollution levels 

in Brazil and over 300,000 trees in the city can help reducing the number of floods. Curitiba has also dedicated 

resources for environmental education in elementary schools.More than 70% of its residents participate in training  

programs for a progressive waste treatment system of the city and for recycling. 

  Curitiba has maintained a stable vision for the future and worked to achieve it through careful planning that takes 

account of transport, while also encouraging environmental initiatives and public health. 

 

 Auroville, India 

   Auroville was founded in 1968 for the implementation of human unity, and nowadays is a shelter for about 2,000 

people from more than 45 countries around the world. Its focus is a vibrant community for its culture and expertise 

in renewable energy systems, habitat restoration, ecological and holistic education skills. 

 

 Freiburg, Germany 

   The city of Freiburg in Germany, has its sustainable politics roots back to 1970, built as a sustainable city from 

active engagement with target areas of energy, transport, and on the three pillars of sustainable development : energy 

savings, new technologies and renewable energy sources. One of the biggest incentives for success probably ,is the 

participation of citizens already in the 1970s .Moreover,residents have created a number of campaigns for sustainable 

solutions for the city's energy needs. A network of environmentalists, research organizations and enterprises 

established, giving a boost to the agenda for a sustainable city. 

     Taking advantage of the location of the city, and the political priorities invested in the environment and the 

economy ,educated and active residents considered the town as a "solar capital". Along with high solar electricity 

rates, hosting innovations as the first football with its own solar power plant and the first self-powered solar energy 

building in the world. Regarding ecology and economy, the city of Freiburg has been extremely successful in the 

areas of research and commercialization of renewable energy. The network of science and solar industry embraces 

many research institutes like the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, which is the largest solar research 

institute in Europe. 

  Apart from solar initiatives during the last four decades, the city has made improvements in transport systems. It 

has more than 500 km of cycle paths and more than 5000 bicycle parking spaces and central places without access 

to cars, with areas covered by bus and tram. 

   Freiburg managed to solve the problem of reducing carbon dioxide emissions. In 1966, the city decided to reduce 

carbon dioxide by 25 percent till 2010. Although they did not accomplished their original target by 2010, they 

constantly expanding their targets. By 2030 they decided to cut carbon dioxide emissions by 40 percent and to be 

climate neutral by 2050. 

  Freiburg also focuses on initiatives for management of waste. Paper products consist of 80 percent recyclable 

materials. Financial incentive schemes, such as discounts for collective waste disposal and fertilizer used by people, 

leading to waste avoidance. Since 2005, non-recyclable waste is incinerated and the heat energy released is converted 

to electricity to about 25,000 households in the city. 

  Freiburg without a doubt is a  green city. Approximately 43 percent of the area is a forest area. For over 20 years, 

Freiburg has worked to maintain public parks with the authorities operating naturally: no longer use pesticides, grass 

is cut less frequently, and nearly 50,000 trees planted to line the streets and in parks. 
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 Masdar City, United Arab Emirates 

     In Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, Masdar City is a free economic zone for sustainable urban 

development. Undoubtedly, the city is a reference point for the cities of the "future", with traditional Arabic 

architecture mixed with modern technology in an effort to maximize energy efficiency. 

     The design and development of the city based on low-carbon holds a leading role in transforming the economy of 

Abu Dhabi that till today the role of the oil was institutionalized, has been replaced by development and new 

innovations. It serves as a central testing ground for the creation of a global network of renewable energy and 

technology. 

With several thousand people living and working in the city Masdar, the vision for this new city is about to become 

a reality. But this is only the beginning. In the city,more and more new businesses, schools, restaurants, apartments, 

are added and create diversity of a more and more important, modern city. When the project is completed, 40,000 

people will live in it, 50,000 people moved, work, study every day. 

 

6. Prospects -Proposals for Greece 

 

 The main objective is to create compact living environments that require fewer resources and we will get what we 

want to use out of that land such as water and energy use .Τhere will be new forms of energy, new ways of delivering 

energy and new forms of infrastructure. These proposals could be implemented in our country in order to create 

sustainable cities and environmentally friendly. 

At this point it would be useful to suggest ideas that could help create green cities: 

 

• District Heating: In a typical office building, heating and cooling account for nearly two-thirds of total 

energy use. So an alternative to traditional electricity or natural-gas systems can go a long way toward making cities 

greener. One solution is to tap the excess heat produced by nearby utilities or industry. A network of pipes can 

distribute the heat, which can be used for hot water, space heating and in absorption chillers to provide air 

conditioning in the summer. These district heating systems are considerably more efficient. 

• Micro Wind Turbines: The giant windmills that dot the countryside aren't suitable for cities, where vibrations 

can rattle windows and the noise would be annoying. So developers are turning to microturbines. These small 

generators sit atop commercial or residential buildings and are designed to take advantage of the quirks of big-city 

wind patterns. The turbines are generally small, rated at one to three kilowatts each. But when installed in arrays and 

combined with high-efficiency solar panels, they can generate a large share of a building's energy needs, especially 

when the structure is equipped with a full set of energy-saving features.  

• Walking and Biking: When it comes to transportation, dense urban areas already have an advantage over 

suburbs. By packing people, jobs and services close together, they reduce the need for many car trips and provide the 

density to support bus and transit services. Green-city planners do even more, designing streets so that walking is 

safe, convenient and interesting—with wide sidewalks, landscaping and abundant crosswalks—and providing 

separate designated bicycle lanes.  

• Personal Rapid Transit: Not every urban trip can be made on foot, bicycle or public transit. Cities can 

encourage greener auto choices by providing electric-vehicle charging stations in parking garages. A futuristic 

solution: personal rapid transitT—pod-like, self-powered vehicles that can carry as many as six passengers. The 

vehicles can travel along dedicated roadways, like an automated airport transit system, or on streets equipped with 

buried magnets. There are no fixed schedules or routes, passengers pick their destinations, and a central computer 

guides the car without intermediate stops.  

• Pneumatic Garbage Collection: Even the greenest cities produce lots of garbage, which creates two 

problems: collecting the trash and getting rid of it. On the collection side, a centralized waste system, using an 

underground network of pneumatic tubes, can replace the fleets of trucks that block traffic, tear up streets and burn 

fossil fuels. The tubes can collect garbage from both households and outdoor trash bins and carry it to a centralized 

collection and sorting facility. Though some systems handle only food waste, others are set up to handle separate 

streams for paper and other recyclable trash.  

• Green Roofs : Rooftops, which take up a fifth of urban surface area, can be used to support solar panels or 

wind turbines, but they're otherwise underutilized. Covering the tops of buildings with grasses, shrubs and other 

plants can deliver a host of benefits. Though often more costly than traditional coverings, green roofs can provide 
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insulation and trim a building's heating and cooling needs. They absorb rainwater, reducing the load on storm-water 

systems, and filter what water does run off so it can be used for many domestic needs. They also filter air pollutants. 

 

7. Challenges 

 

Indeed, we would agree that despite the efficiency, the sustainability and the other benefits provided by the side of 

ecological cities, the actual implementation of such a technique can actually be extremely difficult to be achieved. 

The existing infrastructure, both in terms of the physical layout of the so called "green city" and existing local 

bureaucratic obstacles are great, and often could be described as insurmountable barriers to large scale sustainable 

development. 

We understand that the high cost of this technological integration which is necessary for the development of an eco-

city is a great challenge, as many of these cities, or can not afford the charges to be incurred, or are often unwilling 

to assume the additional costs. 

  At the same time, the challenges associated with planning and managing sustainable programs are also very 

important. The cities that have the vision to become more sustainable have to confront any difficulties and transform 

the existing structures but parallel and manage of the city's expansion and sustainable development. 

  It is reasonable that the costs and infrastructure required for both management and maintenance of these towns are 

huge amounts,that not all management mechanisms can afford. Projects are large, and beyond the possibilities of 

most cities. Although there are many examples around the world, the development of green cities is still limited 

because of the great challenges and high costs associated with their sustainability. 

 

8. Conclusion 

 

 To conclude, we can really understand the extreme importance of existence and evolution of green cities in modern 

societies. The cities are part of the ecological problem, but are also the solution. 

 Indeed, we see that both in European and in global level they have been some efforts to create sustainable-green 

cities, a fact important for environmental protection, and for the development  of innovation sector and new 

technologies. 

Sustainable development is our common goal, common pursuit and is a cooperation framework for  the Greek market, 

civil society and the Greek state. Even the project «Sustainable Greece 2020» actively supported by business 

organizations representing the entire spectrum of Greek entrepreneurship Greece could implement a model for 

sustainable development in cities, in order to get rid of the economic crisis.Sustainable development will enhance the 

development of the productive structures of the economy and will create the infrastructure for a more friendly attitude 

towards the environment. 
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Implementation of a methodology in order to evaluate the impact of EU 

Territorial cooperation programme 

Maniopoulos Dimitrios, University of Macedonia, PhD candidate 

 

Abstract 

In this paper, the basic criteria and parameters related to impact evaluation of EU territorial cooperation 

programme will be discussed 

In the (introductory) part, generic information regarding EU territorial cooperation programmes will be 

presented, starting with data related to 2000- 2006 programming period, moving on to 2007-2013 period and 

ending with current programming period (2014- 2020). 

These specific operational programmes constitute a part of a major EU initiative, the main scope of which is to 

promote cooperation between EU member-state, enhance cooperation between EU citizens, and support the main 

EU scope which is territorial and socioeconomic cohesion. 

In the second (main) part, we will emphasize in the determination of criteria and parameters in order to evaluate 

not only the impact of a operational programme of territorial cooperation, but also the contribution of the 

beneficiaries and the cooperation models and methods. 

Having the aforementioned aim, a vast number of criteria will be employed, pursuing the interpretation of a 

broad range of effects of these EU initiatives. 

Finally, in the last part, implementation of these criteria in an actual and established EU territorial cooperation 

programme will be discussed. In particular, impact of each criterion will be focused on; moreover, analysis of 

statistic significance will be performed in regard to criteria and phenomena of the specific ETC programme 

examined 

Keywords: European Territorial cooperation, (ETC), INTERREG, Social cohesion, Economic cohesion, 

Territorial cohesion, Operational Programme (OP), European Union (EU), European regional Development Fund 

(ERDF), Regional policies 

 

1. The origins of European Territorial Co – Operation Policies 
 

When examining territorial cooperation, one can positively refer to two distinct time frames; that is, one can 

definitely draw a line between the first period, between 1958 and 1989, when no regional cooperation activities 

were undertaken by the European Community whatsoever, and the second period, i.e, 1989 until today, when 

a multitude of initiatives was put into action. 

To be more specific, during the first period no specific community instrument was employed to strengthen 

territorial cooperation; quite the contrary regions were left to decide for themselves, whether they would 

apply cooperation policies with other regions that were traditionally bound with them through cooperation 

relationship or not existed. 

Milestones of this era were: 

o The start of Euregio in Dutch-German border, 1958 

o The Bene lux cooperation 

o Nordic Council of Ministers Cross border programmes 

o Twinning Cities 1970 

o VASAB Cooperation in Baltic sea region 

During the second period, a highly significant evolution was the introduction of INTERREG community 

initiatives after 1989. Only after INTERREG was initially put into place, did the European Community realized 

the potential of an instrument specifically designed in order to enhance co operation and synergies among 

regions and member states. 

Examining the 1989-2013 one can clearly distinguish four sub-periods 
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o INTERREG, 1989 -1993 (deploying only cross border cooperation) 

o INTERREG II,  1994-1999  (new  part  of  transnational  cooperation, introduced  in 1996) 

o INTERREG III, 2000-2006 (CBC, transnational and interregional) 

o INTERREG IV, 2007-2013(CBC, transnational and interregional) 

European Territorial Cooperation will be active also during the next programming period 2014-2020. In the 

diagram below, ERDF allocation of funds during the implementation years after 1989 can be seen 
 

 

Figure 1: Allocation of ERDF during the 4 programming periods from1989 to 2013. 

It is of high importance that Cohesion policy encourages regions and cities of different EU Member States to 

work together and learn from each other through implementation of joint programmes, projects and networks. 

 

2.  Programming Period 2007-2013 
 

Three major types of territorial programmes were prevalent during this period, the main features of which are 

mentioned hereafter: 

1. Cross border: Expected to deliver direct impacts in region needs; easier to implement, offer more focus 

in common problems and needs between countries (combination of hard and soft projects) 

2. Transnational: Expected to deliver interaction related to knowledge, with soft projects. The basic idea 

is to implement EU policies in larger scale. Creation of communication and co operation institute 

3. Interregional: Expected to deliver preparation of synergies between countries; Knowledge data bases 

such as ESPON 

As for the total number of operational programmes related with the types of cooperation, we have: 

1. 53 cross-border co-operation programmes along internal EU borders. ERDF contribution: 

€5.6 billion. 

2. 13 transnational co-operation programmes cover larger areas of co-operation such as the Baltic 

Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: €1.8 billion. 

3. The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact 

II, Interact II and ESPON) cover all 28 EU Member States. They provide a framework for exchanging 

experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: €445 million. 
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Figure 2: Allocation of ERDF during the 4 programming periods from1989 to 2013 

 

3. New era for ETC: 2014-2020 

During 2013, EU and related institutions have ended their preparations for the new programming period 

with publication of new Commission regulations for ETC initiatives. The three new main European 

Commission regulations were: 

1. ◦General EU Regulation no 1303/2013 laying down common provisions for ERDF, ECF and CF 

2. ◦Special EU regulation 1299/2013 for ETC 

3. ◦EU regulation 1302/2013 

The total budget for ETC in the new programming period amounted to about 9.0 billions Euros. 

Simultaneously, the EU identified its new basic policies and strategies regarding European Territorial 

Cooperation; New strategic priorities are not only identical with objectives of the Europe 2020 Strategy 

and of strengthened economic governance, but also they are trying to intergrade territorial approach, promoting 

local development by local communities initiatives. 

Some special priorities are: 

1. Strengthening research, technological development and innovation, in particular regarding direct 

communication and relationship between research communities and enterprises 

2. Protection of the environment and promotion of resource efficiency. 

3. Promotion of sustainable transport and bottleneck removal in key network infrastructure 

4. Support for infrastructure modernization 

5. Improvement of transnational and cross-border aspects of governance, associated with cross- border 

crime and security 

6. Strengthening strategic cooperation between public authorities and economic development agencies. 

7. Protection and enhancement of natural resources and cultural heritage. 

8. Promotion of renewable energy and energy efficiency. 

9. Reduction of maritime risks and improvement of maritime safety and security 

Despite the relatively quick preparation of the current programming period, it is easy to observe that during the 

first three months of 2015, there are no active – in actual economic and implementation terms- ETC 

programmes, despite the fact that some of them can be judged as closer to their initiation than others However, 

it is expected that more active ETC programmes will emerge until the last quarter of 2015, Since related 

institutions are currently planning to implement front-loaded actions in order to accelerate implementation. 
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4.  Determination of criteria 
 

In order to evaluate the impact of the implemented policies a wide range of criteria is introduced. The main 

character of these criteria is related with: 

1. The contribution in some major EU axis of intervention 

2. Viability issues 

3. Innovation issues 

4. Results issues (regional and economic) 

The first major set of criteria deals with the compatibility of programmes with basic policies resulting from the 

nature of EU criteria assigned to this, set assess the overall effects of the programme, compared against 

adopted EU policies. With these criteria, the overall response of an ETC Program in each eligible area can be 

probed, ensuring the effectiveness of the total development behavior. 

In addition, we can see whether during the implementation of a ETC program, horizontal priorities and EU 

policies as expressed in the Lisbon European Council, are included. (Employment and investment in human 

capital, sustainable development, risk prevention and environment, fisheries, transport policies, energy, 

competition, research and development, the information society and business.) 

After this short analysis, the main 10 criteria of this group are listed hereby: 

1. Correlation of the identity of projects funded with specific problems, topics, opportunities in the area 

2. Contribution in a sustainable development model 

3. Environmental identity 

4. Equality and non-discrimination 

5. Compatibility with competition law 

6. Synergies and complementarily with other actions and policies in EU 

7. Results which are specific, measurable and achievable and create added value in the program 

8. To what extent benefit the project from previous experiences 

9. The realistic option for an action to be continued and / or to be viable after the end of the program 

10. Strategy on communication and dissemination 

The second major category of criteria includes criteria related with viability issues. In a group of 8 criteria we 

try to evaluate the possibilities of continuation of an action, either by utilizing the results either by the meaning 

of having the right financial support. The 8 main criteria of this group are related with: 

1. Continuation of output and project results use after project completion without additional 

resources 

2. Possible financial support from beneficiaries 

3. Continuation through funding from another source 

4. Sustainability of benefits in case of general economic environment change for the worse 

5. Influence of economic crisis to the implementations and results 

6. Involvement of beneficiaries in the design and implementation of the project, and in decision- making 

procedures 

7. Interest by beneficiaries for further development of output and results after completion 

8. Participation in changes of EU policies 

Finally the last 2 major categories are directly connected with issues of innovation and results. European 

Commission acknowledges the vital role innovation plays in Europe’s ability to compete in the global 

economy, and is involved in guiding and implementing policies and programmes that support the 

development of innovation. The importance of innovation is highlighted by the Europe 2020  flagship  

initiative  “Innovation  Union”,  with  the  key  goal  of  helping  Europe  to  increase investment in research 

and development, and to better translate research results into improved goods or services. In the criteria 

below we will try to investigate the role of innovation with a broad perspective taking into consideration 

that the concept of innovation has many layers. The basic innovation criteria are: 
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1. The purpose of intervention (creation of new products and services) 

2. Methodology of implementation (administrative structures, procedures, methods) 

3. Partnership type 

4. Activation of target population 

5. Mobilization of local actors 

6. Use of new technologies for increasing the effectiveness of the programme 

7. Achievement of institutional innovation 

In the last set of criteria, emphasis will be put onto the developmental nature of these actions. 

The concept of development is particularly manifold. In order to examine the nature of developmental actions in an 

exclusive manner, a considerable range of criteria has to be introduced, related to: 

1. Improvement of local economy competitiveness 

2. Market extension 

3. Added value to local and regional development 

4. Enhancement of productivity in a specific field 

5. Enhancement of entrepreneurship 

6. Enhancement of society of knowledge 

7. Creation / maintenance of quality jobs 

8. Reduce time / cost transfer on the movement of goods and services 

9. Improvement of health services 

10. Offer better services to citizens 

11. Improvement of border area safety 

12. Contribution to institutional synergies 

13. Strengthening of spirit of participatory planning, preparation and strategic workshops 

14. Mitigation border phenomenon 

15. Mobilization of private capital 

16. Mitigation of intra regional and by regional inequalities 

17. Promotion and awareness raising of topics of local, regional and national importance 

18. Elimination of inequalities with the promotion of equal opportunities in men and women and / or the 

integration socially excluded groups’ population 

19. Improvement of environmental quality of life 

 

5. Research identity 
 

In this part of the paper the basic characteristics of the research are introduced. Research sample will include all 

institutions, which took part in ETC Programme Greece Cyprus 2007-2013. Regarding the method of research, 

questionnaires and personal interviews were both used 

Period of research extended from 1/9/2014 to 10/2/2015. 121 Organization and public entities from ETC 

Programme GR-CY were approached and offered valid data, (that is, approximately 80% of the total number of 

institutions that received funding in the frame of this ETC programme) 

 

6. The analysis of the criteria 
 

In this section basic findings of the analysis performed on data collected by the aforementioned institutions 

will be presented in order to judge the influence of the examined ETC programme (GR- CY 2007-2013) in the 

cross border area. The fundamental scope of the analysis is to present the impact of the programme to the four 

major categories of criteria presented before in order to have a clear picture of the specific intervention. 

Table 1 presented below is derived from data analysis performed on the basis of the first group of criteria. It 

can be observed that five out of ten criteria have present values of mean behavior that are greater than  the  total  

mean.  It  must  be  bore  in  mind  that  since  Likert  scale  was  employed  in questionnaire, “greater mean” means 

“worse performance or smaller impact of this criterion in the total impact of the programme” 
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Furthermore, it can be seen that smaller impact is found in the area of: 

1. Benefit from prior periods 

2. Equal opportunities 

3. Environmental impact 

4. Compatibility with competition laws 

5. Synergies and complementarily with other actions and policies in EU 

For the low environmental impact, this is likely to be due to the fact that some projects have no or almost 

very little direct or indirect environmental impact because of their nature and essentially they have neutral or 

very little participation in the configuration of this criterion. 

Regarding the criterion of equal opportunities, the relatively low value observed, (below the average of the 10 

parameters considered) can likely be put down to lack of understanding on the part of the entities which took 

part in the ETC Programme. 

The same we can observe for the criterion of concerning competition law, which has relatively little affinity. 

And in this case the generality of the term competition law, seems to cause confusion among stakeholders about 

what this term can include. 

Finally, referring to the benefit from earlier periods, the analysis shows that have less positive relevance, 

which is because some entities participate for the first time in territorial cooperation programmes and they 

didn’t have experience from previous programming periods. 

 

Criteria Mean Behavior 

Correlation  of  the  identity  of  projects  funded  with  specific  problems,  topics, 

opportunities in the area 

1.98 93% positive impact in a 

way 

Contribution in a sustainable development model 2.33 83% positive impact in a 

way 

Environmental identity 2.96 71% positive impact in a 

way 

Equality and non-discrimination 3.28 61% positive impact in a 

way 

Compatibility with competition law 2.86 72% positive impact in a 

way 

Synergies and complementarily with other actions and policies in EU 2.65 81% positive impact in a 

way 

Results which are specific, measurable and achievable and create added value in the 

program 

1.91 97% positive impact in a 

way 

To what extent benefit the project from previous experiences 3.44 62% positive impact in a 

way 

The realistic option for an action to be continued and / or to be viable after the end of 

the program 

2.12 56% positive impact in a 

way 

Strategy on communication and dissemination 2.36 59% positive impact in a 

way 

Table 1: The analysis of impact for the first category of criteria related to the general impact in EU policies 

Regarding the correlation of specific interventions with the general characteristics of the projects, the following 

general findings can be noted: 

1. Absence of diversification 

2. Uniform  behavior  of  the  sample  without  dependencies  on  characteristics  such  as  the 

experience of the organization, certified management system etc 

3. Uniform behavior (mean) between types of organization (central government, public entities) 

4. Statistic significant difference related with geographical distribution (sig=0.00). In Specific: 

a. Statistic significant difference (sig=0.05) between organizations from Crete and north Aegean 

b. Uniform behavior between Cyprus and Crete 
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c. Statistic significant difference (sig=0.028) between organizations from north Aegean and 

Cyprus 

d. Statistic significant difference (sig=0.028) between organizations from south Aegean and 

Cyprus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.: Radial diagram of ten general evaluation criteria 

 

In the second part of analysis the viability behavior will be examined. 62% of organizations, which participated 

in projects funded by ETC programme GR-CY, for the period 2007-2013, after the completion of the 

project, are considered to be capable to continue exploiting produced results and outputs. This attitude is 

mostly observed among experienced organizations, which participated in 2 and 4 projects; respectively 73.5% 

and 72.7% of the institutions participating in 2 or 4 projects are considered capable to continue benefiting from 

project results after project end) 

Entities, which have a certification system, show better results on output and results continuation and utilization 

(68.3% versus 55.7% of those who do not) an even better rate is found when examining project continuation 

with funding from other sources (40% versus 26%). Furthermore, entities having previous  CBC  experiences  

achieve  better  rates  on  the  issue  of  continuing  the  exploitation  of programme results and outputs after the 

completion of the project without additional resources (60%). Despite the difficult financial environment, at a 

rate of 43.8% is positive in maintaining the project's benefits  despite  a  difficult  economic  environment.  A  

percentage  of  58.7%  considered  that  the economic crisis has significantly affected the implementation of 

project. (sig=0.027). The effect is larger with entities with small portfolio of projects. 

At the level of significance 0.001, projects that have a high index of measurable and achievable outputs 

with added value, it is more likely and treated more positively by the beneficiaries  if additional resources are 

necessary for viability. 

Regarding the analysis of development components with significant positive valuation, criteria with the biggest 

impact include: 

1. Added value to the local and regional economy (47.9%) 

2. Strengthening of knowledge society (43%), 



 

 

 

3. Overall improvement of services to the citizens (34%), 

4. Emergence of local and regional issues (36.4%) and 

5. Improving quality of life and environment 41.3% 

On the other hand, we have very little involvement in the development outcomes associated with 

entrepreneurship in general and the mobilization of private capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: geographical distribution of mean behavior for ten criteria related with compatibility with EU 

policies 

 

Finally, it is important to highlight that projects, which have continued using results and outputs 

without additional resources, produce better results in the field of innovation with 1.85 versus 1.98 

and on development results with 2.38 versus 2.62 with statistic significance 0.029. Also, there are 

projects with positive behavior to continue their financial support, have better results in innovation 

(sig=0.008) with 1.77 versus 1.97 and on development results with 2.27 versus 2.57 (sig=0.046). 

No statistical significance variation – difference is related with geographical distribution. 

 

7. Conclusions – thoughts for additional research 
 

Based on above analysis, it is observed that despite the small overall intervention of the ETC 

programme GR-CY 2007-2013,with total budget of near 60 million Euros, small but important 

consequences of its implementation were spotted. The methodology although general, shows a good 

fit to this program, with significant effects on areas such as the overall added value to the local and the 

regional economy, cooperation strategy, and improvement of life and environment quality. 

The impact is included in actions such as: 

1. Enhancement of territorial research relationships (more than 3 networks in various 

scientific fields) 

2. Development of common government strategies for health problems and health services 
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- 2 cross border synergies 

3. Highlight of culture heritage and uniqueness of the area. (More than 10 cases). 

4. Cultural and educational collaboration as a tool to stimulate cross-border exchange 

5. Co - operation among business entities related with tourist and culture 

6. Security of the area, protection from illegal immigration and smuggling (more than 6 cases) 

7. Creation of common business incubators. Business networks 

8. Highlight of local products, strengthening of openness and participation in 

international exhibitions 

9. E learning (modern interactive learning tools) 

10. Sea tourism and upgrading of sea and port infrastructure 

11. Polycentric development 

12. Transport infrastructure and the public networks between these small and medium-sized cities 

It is important to mention the importance of viability of these actions, with participating organizations 

focus to emphasize on the use of the outputs and results of operations, which should be directly related 

to the viability of operations, ensuring adequate resources to maximize the total impact. 

 

Α/Α THEMATIC OBJECTIVES BUDGET 

1 
R&D, INNOVATION AND 

ENTREPRENEURSHIP 
10.449.119,01 

2 INFORMATION SOCIETY 2.389.748,39 

3 TRANSPORTATION 9.351.189,31 

4 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 

PREΩΕΝΤΙΟΝ 
12.452.844,35 

5 ΤΟURISM 6.454.804,02 

6 CULTURE 3.557.955,53 

7 IMPROVING HUMAN CAPITAL 12.309.751,89 

TOTAL 56.965.412,50 

Table 2: Allocation of ERDF in 7 main categories of intervention. 80% of total allocation, without the 

amount of national contribution 
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Figure 5: Percentage allocation of ERDF 

 

Finally, completing the analysis will be presented some basic thoughts for further research. 

An important issue that is worth the trouble to consider is how many of the vast number of 

parameters mentioned, is critical and characterized the behavior of the sample. 

There are parameters, which have a decisive behavior in order to evaluate the impact of policies. This 

analysis can be done by means of methods of analysis such as factor or discriminated analysis in order 

to create groups of parameters with significant behavior. 
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Abstract: 

The post war era, through the modern perspective, is conceived as correlated with life resetting. The 

required time for reconstructing buildings, transforming institutions and create solid market 

environments varies and depends upon the extent of the damage recorded. Additionally, this time is 

inversely proportional to the time needed to destroy the infrastructure of the region. A key aspect of all 

the above is the external interference and its moral justification. Modern history has taught us that within 

an instable landscape different parties are involved. As a result, the complex and dynamic interaction of 

all the different forces (e.g. political or religious ideologies, geostrategic interests, local authorities and 

international donors) should be carefully scrutinized and evaluated. In this case study focused of Bosnia-

Herzegovina, we argue that in this postwar reconstruction processes, any of the external or internal aid 

sources exploit the opportunity, explore all the possible range of benefits that could be revealed  and 

acquire all the necessary characteristics that, ultimately, resembles to corruption. Thus, the focus of this 

research is to explore the ethics of international construction organizations in deeply divided postwar 

societies. 

 

 

Introduction 

The discussion about corruption, which stands as an omnipresent factor, through all the over-complex 

landscapes of the post-disaster and post-conflict field operations will be examined in terms of 

organizational corruption. The reason beyond this, lays on the fact that we will try to rationalize 

corruption. Besides, the aftermath period of warfare is a fertile ground for international organizations 
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and agencies, including humanitarian NGOs (Maxwell et al., 2008), to settle to the region and to 

guarantee political stability and economic development. 

A starting point for the major parties, mainly the donor countries, to initiate economic and social 

transformations following the path of reforms, works and actions (Papoulias, 2011) is a guarantee for 

fruitful diplomatic negotiations and eventually the peace agreements (Adwan, 2003).  

Regression model for post-war era characteristics  

A deep insight to post-war characteristics will reveal common patterns that are being almost observed in 

every single case of post-disaster reconstruction effort. These patterns may be categorized into four 

different; but interdependent subsets (Table 1) and all together as a whole, reflect the image of the 

corruption phenomenon itself. The social and the economic axes of corruption are well driven by all the 

independent factors (Xi) that the table 1 depicts. It is a common statistical reasoning that the regression 

models will highlight positive correlation for all these factors to the dependable variables (Yj) that 

demonstrate the level of social and economic corruption. (Sobovic, 2010) 

Methodology inefficiency 

Major obstacles arise when attempting to measure corruption in a comparable and quantifiable manner 

as they are all prone to subjectivity and differences in culture and perceptions across regions and 

countries (Paolo, 2002). Yet, despite the different techniques and methodologies that are used by different 

cross-country rating organizations, it is striking to find that their results are very highly correlated. This 

implies a low chance of bias or imprecision in the method of the indexation (Treisman, 2000). As a result, 

quantitative indices should be handled with a high level of caution when measuring social phenomena 

such as corruption. While the Perception of Corruption index aggregates a high level of sources, as 

described earlier, not all sources are available for every country and for each year. This creates several 

problems. First, the aggregated scores are not compounded using the same sources for all observations, 

which challenges the consistency of their scale. Secondly, most of the sources are based on their experts’ 

opinions rather than on household surveys. Finally it is important to note the World Bank Institute’s 

(WBI) definition of corruption as it is “the extent to which public power is exercised for private gain, 

including both petty and grand forms of corruption, as well as ‘capture‘ of the state by elites and private 

interests“ (Kaufmann et al., 2009: 6). As a result, the bundling of the different types under one category 

will make the interpretation of the quantitative findings more challenging as it may not always be self-

explanatory to which type the corruption rankings are referring. (Sobovic, 2010) 
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Table1. Regression Variables 

S
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C
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Economic 

characteristics 

 

Social Infrastructures 

 

Legislative 

Framework 

Institutional 

Framework 

 

In
d

ep
e
n

d
e
n

t 
V

a
ri

a
b

le
s 

X
i 

Attract or justify 

massive inflow 

of financial aid 

(Bushra, 2011) 

Money 

Laundering 

(Reed and 

Fontana, 2011) 

Amount of aid in 

Billions of 

Dollars (Devine, 

2011)   

Huge inflation 

rates (Adwan, 

2003) 

Income 

Inequality 

(Bushra, 2011) 

Lack of 

confidence of 

the local markets 

(Devine, 2011)  

Decline in 

foreign 

investments 

(Adwan, 2003) 

Partially or completed 

destroyed towns and 

villages (Devine, 2011 and 

Adwan, 2003 ) 

Severely damaged social 

networking infrastructures 

such as roads, airports and 

ports (Adwan, 2003) 

 

Low punitive 

risks (Bushra, 

2011) 

Lack  

accountability-

assuring 

mechanisms (Iltaf, 

2012 ) 

Weak level of 

transparency 

(Iltaf, 2012 ) 

Lawlessness 

framework during 

the conflict years 

(Devine, 2011) 

Aftermath anarchy 

(Recchia, 2007 ) 

 

 

 

Mistrust in 

Governance 

Institutions 

(Galtung and 

Tisne, 2009) 

None accountable 

Governance 

(Galtung and 

Tisne, 2009) 

Paralysis of the 

control agencies 

(Adwan, 2003) 

Disintegration of 

Parliaments 

(Adwan, 2003) 

Strong local 

authority’s  

interests (Devine, 

2011) 

Dependent Variables Yj: Social (Y1) and Economic (Y2) level of Corruption in Post-War era 

 

Importance of the topic 

This research attempts to reveal the corruption osmosis process and its nexus (Papoulias, 2011); between 

the layer of international aid organizations and the layer of post-conflict environments. The evidence-

based and well-detected corruption of organizations is braking on through to the side of the fertilized 
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post-distraction grounds, via the reconstruction processes initialized by these international firms and 

organizations. The structure of the argument used to support this theory, is organized throughout the 

research in the following way. First, we examine the social structures of these areas by comparing 

evidence among academic research and bibliographical sources. Then we assume that these kinds of 

social structures are accompanied by specific environmental characteristics; such as insecurity, 

uncertainty and hostility. The supportive material is a case study of a post-war context. We conclude by 

explaining why all the previous findings are representative factors for corruption to flourish as an 

imperative form. The next section of the research is our compass as far as the Multinational Organizations 

corruption is concerned and it illustrates the three main paths through which corruption is emerging. This 

dynamic or process-oriented theory of corruption has exclusive steps that sufficiently empower its 

existence (Zyglidopoulos et al., 2008). 

The dynamic element of corruption is proven by various forms: First, in mathematical logic, the 

formalistic meaning of corruption freely generates algebraic structures over a given set of predicates 

(Russel and Norving, 2005). In other words, the logical programming theory suggests that given a 

Universe of principles an occurring state A implies a state B (Mitakidis, 1992). As a result, an 

organization embodied by corruption will transmit it elsewhere, regardless the new environment of 

operations. Another interesting approach which supports the previous argument is the pairing of 

corruption to a disease: Corruption is both a state and a process…the dangerous, virus like infection of 

a group, organization or industry (Ashforth et al., 2008: 671). This dynamic process from state A to state 

B and from corporation’s headquarters to the post-conflict field makes corruption omnipresence.   

Corruption time bomb in multinational organizations 

A major argument, primary key in the dialectic of contemporary business world and business ethics, is 

the rationalization, overcompensation and escalation of corruption. Given the fact of globalization and 

internationalization, corporations face huge demands for performing better and achieving their goals. As 

a result, this argument is more widespread now than it used to be and it should be dealt with well-

structured methodology. If we do not transform new theories into practices, the corruption modus vivendi 

will turn out to be a permanent state and not a persisting one.  

Corporation’s CEO’s and CFO’s, top management teams, along with the major stakeholders set financial 

results at the highest levels that have to be achieved, no matter the cost is. They temp employers to change 

the systems in order to do this. They require individuals to find ways to achieve it. They hire people to 

break the laws and to use any illegal means or to find innovative corrupt ways. A simplification of this 

new philosophy is that organizations, corporations and companies have to cut corners in order to remain 

competitive in the market. Taken as granted the sophistication of technology, the internet boom and the 

media expansion, new opportunities are created for generating corrupted behaviors. The technology 

context creates a protection layer that is very difficult to be detected. An example that triggers our 

literature is the internationalization of the commerce that pusses to the limits more and more pressure of 

making money or become excellent in an extremely competitive market setting.  

The paradigm shift (Kuhn, 1962) from strait-forwarded to corrupted, respectively, could transform an 

ethical organization to a corrupted one. It is globally argued that this is a way of life. However, the 

conditional possibility of the damage recorded is proportional to their huge impact on the society and the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_logic
http://en.wikipedia.org/wiki/Algebraic_structure
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global market. A metaphor that best describes the organization image (Morgan, 1986) is the organization 

as an “instrument of domination” or as a “machine”. To deal with the moral transformations of the 

Organization-Goliath perspective, we need ways for measuring it, mechanisms for scaling it and methods 

for controlling it. Although, it is not a wishful thinking, it is very difficult. Gradually, corruption became 

the norm and we need so many cases to analyze before we decide for a suitable policy making (Ariel, 

2009). Moreover, the corruptor part and the corruptee part do not have respectively the intension to report 

it. One first outcome is that the creation of Institutional frameworks lies beyond our capabilities 

(Zyglidopoulos and Ariel, 2009). 

Actions that should be taken in order to initialize the resolution are the followings. To start with, we have 

demands from one hand to get specific results that are not feasible given all the existent pressures and 

the limited time. On the other hand, the lack in control mechanisms that cannot trace weather you achieve 

your goals but not how you achieve it. In this phase, we have experienced that the success of corruption 

lies on the process of rationalization. The rationalization in corporations, builds a mode how the 

organizations help the individuals justify their actions. The finding is that multinational organizations are 

major players that can control corruption. If they cannot do it, then nobody else can do it (Zyglidopoulos, 

2009) 

Analysis of Bosnia-Herzegovina (BiH) case study 

Background 

BiH is a former territory of ex-Yugoslavia that became independent with the fall of the communist regime 

in 1992. The population of BiH in 1992 was 4.4 million people and was composed of 40 percent 

Bosnians, 37 percent Serbs, and 17 percent Croats. Most Bosnians are Muslim, whereas the Serbs are 

essentially Orthodox Christian and the Croats Catholic. Although there are no comprehensive pre-

conflict socioeconomic household data, there is no evidence that pre-1992 economic prosperity differed 

systematically across ethnic lines (Kondylis, 2007). 

The war in Bosnia and Herzegovina was an international armed conflict that took place between March 

1992 and December 1995. The war involved several parties. The main belligerents were the forces of the 

Republic of Bosnia and Herzegovina and those of the self-proclaimed Bosnian Serb and Bosnian Croat 

entities within Bosnia and Herzegovina, who were led and supplied by Serbia and Croatia respectively. 

The war was characterized by bitter fighting, indiscriminate shelling of cities and towns, ethnic cleansing 

and systematic mass rape, mostly led by Serb and, to a lesser extent, Croat forces. Events such as the 

Siege of Sarajevo and the Srebrenica massacre would become iconic of the conflict. 

The war was brought to an end after the signing of the General Framework Agreement for Peace in 

Bosnia and Herzegovina in Paris on 14 December 1995. Peace negotiations were held in Dayton, Ohio, 

and were finalized on 21 December 1995. The accords are now known as the Dayton accord (Burg and 

Shoup, 1998). 

Major parties 

Unlike in other post-war contexts, reconstruction in Bosnia was coordinated by all relevant international 

aid agencies through the so called Return and Reconstruction Task Force (RRTF) (Devine, 2011). More 

specifically, the reconstruction assistance was delivered by international and national stakeholders. This 

assistance included humanitarian NGOs and aid agencies which most of them represented the donors. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_conflict
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_Serb
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_Croat
http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_cleansing
http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_the_Bosnian_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Sarajevo
http://en.wikipedia.org/wiki/Srebrenica_massacre
http://en.wikipedia.org/wiki/Dayton,_Ohio
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Other parties that participated and controlled transparency and downward (to the communities in which 

disaster relief is taking place) and upward (to donors) accountability was the Transparency International 

and Tiri supported by UNDP. However, this aid faced obstacles by local authorities and local politicians. 

A focus on the actions of the major participants in the crisis, including actors in the former Yugoslavia 

and the International community (Burg and Shoup, 1998). The rationalizations through the same set of 

compromises as mentioned before are unavoidable. During the reconstruction period it was a common 

pattern the following: 

The international aid is incapable of providing relief and reconstruction assistance rapidly, if there is no 

attempt of maintaining appropriate control over disbursement. Additionally, it is beyond the norms the 

production of goods and services in a local market whose normal structures (such as open competition) 

have been replaced by informal networks, while simultaneously attempting to build new, formal 

structures. Finally, the rhetorical question in how the International aid agencies will cope with local 

officials to build ownership without strengthening those who were responsible for the conflict or for 

continuing problems, offers an archetypical “snow-balling”, trajectory of corruption. This is where the 

gravity of the unethical behavior increases in seriousness, prevalence and scope (Fleming and 

Zyglidopoulos, 2006; Grover, 2005). 

 

Conclusion and implications  

In this research it is proposed that corruption is more than evident in the post-conflict regions and it 

augments exponentially due to logical reasoning. The post-war era characteristics generate a fertile 

ground for corruption which is bursting through a lawlessness framework. Additionally, corruption’s 

power lies on its exponent which is the corrupted multinational organizations, as inspired by this new 

corporate culture, which in turn represent the donor countries and the international aid. This 

straightforward relation is based on two simple facts. Firstly, it is the over-rationalization processes that 

underlie the modern corporate culture that can build such an overly important and confident image of the 

corporation itself that it borders on delusional (Zyglidopoulos, et al., 2008). Secondly, the main veins 

and channels through which money flows and the capitalized global economy functions are the 

multinational corporations and the international organizations. These are the only players with the 

twofold role of the corruptor and the corruptee. 

The cross study of the post-war cases reflects the fact that resetting markets, creating institutions and 

reconstructing social infrastructures, need massive financial inflows. As a result the obvious relation 

between the international aid and the reconstruction process under these circumstances may come to an 

excess. The purpose of this research is to explore some of the possible solutions that prevent corruption 

to occur by controlling it or by implementing measures.  

 

Recommendations and solutions for the Bosnia-Herzegovina case 

In the latest Transparency International cross country report, Bosnia-Herzegovina country is suited 

to the BAND D+ - High Risk (15 COUNTRIES) of Perception of Corruption index: Bosnia 

and Herzegovina, Cyprus, India, Israel, Kenya, Kuwait, Lebanon, Mexico, Nepal, Serbia, 

Singapore, South Africa, Thailand, Ukraine, UAE. 
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Possible solutions addressed to the problem (www.transparency.org/): 

1. Political will is a crucial first step to reducing corruption. But current Bosnian-Herzegovinian 

politicians and government officials seem to lack the genuine will to stop corruption. 

2. Anti-corruption institutions like the Anti-Corruption Agency (ACA) need the means to 

operate efficiently and independently. The agency is understaffed, under-resourced, and under 

too much government influence. The ACA also needs the authority to hear and investigate cases 

to enable a proactive role in fighting corruption. 

3. Judicial reforms are necessary to resolve its problematic structure and financing. Strengthened 

expertise of prosecutors and courts are essential. Additional human and financial resources are 

also a necessity. 

4. The country’s legal framework needs extensive amendments. Access to information laws as 

well as conflict of interest legislation need to be streamlined. Transparency and budget oversight 

in political financing and public procurement are essential. Tougher sanctions are also needed 

to confront illicit gains addressed to the problem.  

It is not surprising that the most power argument of the study, the positive correlation of post-war regions 

with corruption, has a strong presence through the following excel spreadsheet. It is carefully highlighted 

in bold letters that countries such as Afghanistan, Iraq and Lebanon that severely wounded by warfare 

are holding the last positions in measuring the corruption perception index.  

As a logical assumption of all the corporate scandals and their growing dominance, power and wealth 

the sources, the public opinion is possessed by a widespread cynicism about the modern corporation. 

Despite the over reported cases and the assumptions of:  

 The lawlessly greedy and the fraudulent firms and their expected behavior. 

 The obvious relation of big business Corporation with governments. 

 The Straightforward explanation that is the corrupted by nature corporations plus a conducive 

environment creates the perfect reason for braking rules. 

 The roadmap for a change in corporate culture passes through the agency level and the structure 

level that is both connected to the gradual transformation of the individual and finally meets the 

escalation level which conducts the corruption to more and more severities of corporation 

corruption; and finally, 

 The conflict of interest is one the more distasteful chapters of the war (Phillips, 2004) 
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Table 2: Country Ranking Perception Index of Corruption 

 

Source : http://www.transparency.org/cpi2012/in_detail 

People, have not taken yet the suitable initiatives for implementing a policy making. The completed 

circulation of corruption phenomenon and its global dimensions urge for policy making and 

consideration of an interstate level. Despite the well detected “bad apples” that spoil the barrel, the barrel 

itself seems a “bad barrel” and it has to be controlled. Taking the paradigm of timeless anti-corrupted 

countries such as Denmark, Singapore or Canada, we have the necessary background to impose rules 

and regulations, which will measure and control the phenomenon despite its rationalization process and 

the opportunities and motivations it exploits in order to expand. 
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Abstract 

This paper examines innovative and technological changes in Western Balkans countries firms, during 

2007-2013. The definitions of the innovation process include not only core innovation such as the 

introduction of new products and new technologies, but also other types of activities that promote 

knowledge transfers and adapt production processes, purchases or licenses any inventions, patents, etc. 

The paper makes use of Word Bank and EBRD Enterprises Surveys 2007, 2013.  Statistical methods 

show similarity among countries regarding innovative activities, also improvements between 2007 and 

2013. 

Key words: Innovations and technology, Western Balkans, BEEPS, comparative analysis 

Introduction  

Western Balkans countries as developing economies faced many problems and barriers in creating the 

new private sector during the transition period. Innovation and technology can play an important role in 

economic and social development for these economies. Innovation and technology can also help to 

accelerate development towards a competitive market economy, and establish a competitive presence in 

international markets. (Stephen Roper 2009 4). In addition, where institutional development is being 

strongly supported by international capital and knowledge transfers it may enable transition economies 

to develop more rapidly (Stone, 2004).  The potential for open innovation will be greatest where firms 

are operating in knowledge rich environments (Iansiti and Levien 2004). Filatotchev (2003) also argue 

that firm governance and ownership may influence innovation capability with foreign ownership 

providing access to more diverse external networks.  

In this paper, we focus on dimensions of technology use and innovation in the Western Balkans. The 

focus of our analysis includes Albania and five countries, which were formerly, part of Yugoslavia: 

Bosnia and Herzegovina, Kosovo, the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), Montenegro 

and Serbia. We try to fulfill some important objectives regarding the aim of the paper:  

-Comparing dimensions of technology use and innovation among these countries; 

-Compering the given results between two periods (2009-2013) for each of countries (2007-2013 for 

Albania);  

-Evaluating positive correlations between: "technology use and innovation" and "exporter firms, foreign 

ownership firms and firm's size ". 

The paper is structured as follows. Section 2 provides a short presentation of the methodology used, 

including an explanation of key definitions, followed by the introduction of the main hypotheses and 

explanation of the research approach adopted. In Section 3, statistical and empirical findings are 

mailto:elle_poliou2503@outlook.com
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presented and the concluding section summarizes the main findings, explores their policy implications 

and considers how this research paper may be further advanced. 

 

 

Methodology  
 

We use firm level data extracted from the EBRD-World Bank Business Environment and Enterprise 

Performance Survey (BEEPS), 2007-2013. The data consists of Western Balkans economies: Albania, 

Bosnia and Herzegovina, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia and Montenegro.  The 

Enterprise Surveys provide indicators that describe several dimensions of technology use and innovation. 

These indicators measure the extent to which firms invest in obtaining recognized certificates of 

production and accounting practices. Obtaining international quality certifications may support creating 

more efficient or effective operations and improve employee’s motivation, awareness, and morale. They 

also provide a sign of high quality that may help reduce waste and increase productivity. Additionally, 

these indicators demonstrate the use of information and communications technologies (ICT) in business 

transactions. ICT, such as the Internet, are important tools for all firms because they provide even the 

smallest of enterprises with the ability to reach national and international markets at lower cost.  

 

To evaluate the innovative and technological process in these countries, we make some hypothesis related 

to the questions below: 

 

Do Exporting Firms Innovate more than non-exporting ones, in the Western Balkans?    

Do foreign owner Firms Innovate more than domestic owner ones, in the Western Balkans?  

Does the innovation and technology depend from the firm's size?  

 

For each of above hypothesis, we estimate three separate econometric linear models, using continuous 

variable as the dependent one and two dummy variables as independent ones. We estimate each of them, 

using OLS method and SPSS programme. The findings are presented at the Section 3 of this paper. 

 

Finding and Results 
 

In this section, we present all findings regarding the indicators that describe several dimensions of 

technology use and innovation. These indicators are extracted by the dataset of EBRD-World Bank 

Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS), 2007-2013, conducted to the 

Western Balkans countries. The surveys are conducted at different periods. The questionnaire of this 

survey uses the same questions for all the studied country's firms. To evaluate the technology use and 

innovation in these countries, selected firms are asked for the:  

 

1. Percent of firms with an internationally-recognized quality certification 

2. Percent of firms using technology licensed from foreign companies 

3. Percent of firms having their own Web site 

4. Percent of firms using e-mail to interact with clients/suppliers 

5. Percent of firms with an annual financial statement reviewed by external auditors 

Table 1 presents the results regarding the innovative and technologic changes undertaken by Western 

Balkans firms during 2009-2013. (Albania 2007-2013). The results show a positive trend of technology 

use and innovation indicators for each country, from 2009 to 2013. Comparing the countries among each 

other, Albania results less innovated, followed by Montenegro and Kosovo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 

Table 1. Inovation and Technology,  Western Balkans 

Economy 

Percent of firms 

with an 

internationally-

recognized 

quality 

certification 

Percent of 

firms using 

technology 

licensed from 

foreign 

companies* 

Percent of 

firms having 

their own 

Web site 

Percent of firms 

using e-mail to 

interact with 

clients/suppliers 

Percent of 

firms with an 

annual 

financial 

statement 

reviewed by 

external 

auditors 

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 

Albania 

2007, 

2013 

18.8 24.6 17.5 38.6 37.2 50.6 51.5 61.8 16.7 26.3 

Bosnia 

and 

Herzegov

ina 

30.1 32.2 25.3 20.6 55.9 63.4 80.7 96.0 49.8 67.8 

Kosovo 7.9 32.5 20.5 26.2 36.4 69.2 53.0 86.6 25.8 26.1 

Macedoni

a, FYR 
21.5 34.8 8.9 41.0 39.5 58.7 76.8 87.9 61.9 16.4 

Monteneg

ro 
13.0 13.8 17.2 9.0 29.7 29.6 62.1 81.7 47.5 46.4 

Serbia 21.8 32.5 14.1 21.0 64.6 74.0 89.4 96.8 53.9 32.8 

Source of data: http://www.enterprisesurveys.org  

 

Table 2 presents the internationally-recognized quality certification indicator values, for different type 

firms' groups: exporter or non-exporter; domestic or foreign ownership; size firm (small, medium, large). 

This indicator expresses an important challenge the developing countries have to face during their 

growth. As Table 2 presents, the exporter firms have a higher percentage of an internationally-recognized 

quality certification than the non-exporter ones, the foreign ownership firms have a higher percentage of 

an internationally-recognized quality certification than the domestic ones and this rule is true for the large 

firms too.  

The same thing we can say for the indicator of the Table 3, which present percent of firms using 

technology licensed from foreign companies. The exporter firms have a higher Percentage of firms using 

technology licensed from foreign companies than the non-exporter ones, the foreign ownership firms 

have a higher percentage of firms using technology licensed from foreign companies than the domestic 

ones and the large firms have higher Percentage of firms using technology licensed from foreign 

companies too.  

 

 

Table 2. Percent of firms with an internationally-recognized quality certification, Western Balkans 

 Export status Owner status Size status 

Percent 

of firms 

with an 

internat

ionally-

recogni

zed 

quality 

non-

exporter 

firms 

 

10% or 

more 

exporter 

firms 

Domesti

c 

10% or 

more 

foreign 

ownership 

Small 

(5-19) 

Medium 

(20-99) 

Large 

(100+) 
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certific

ation 

Wester

n 

Balkan

s 

20

09 

20

13 

20

09 

20

13 

20

09 

20

13 

200

9 

201

3 

20

09 

20

13 

200

9 

201

3 

200

9 

20

13 

Albani

a 2007, 

2013 

16

.0 

16.

7 

25.

8 

27.

0 

24.

7 

16.

6 
24.0 

59.

6 

18.

3 

14.

9 
38.5 25.3 

50.

2 

56.

2 

Bosnia 

and 

Herzeg

ovina 

26

.0 

27.

8 

44.

4 

55.

6 

29.

1 

30.

4 
39.3 

52.

0 

19.

3 

22.

5 
34.6 39.8 

70.

4 

65.

1 

Kosovo 
6.

9 

31.

1 

16.

5 

39.

8 
7.9 

32.

7 
  3.7 

14.

6 
24.8 52.7 

26.

9 

72.

2 

Maced

onia, 

FYR 

18

.0 

31.

9 

33.

5 

52.

1 

20.

0 

35.

6 
39.0 

25.

3 

12.

6 

28.

5 
36.4 65.8 

52.

1 

69.

3 

Monten

egro 

12

.2 

14.

9 

22.

8 
5.7 

12.

7 

12.

0 
17.4 

89.

5 
7.7 6.0 35.0 26.4 

27.

8 

93.

7 

Serbia 
16

.7 

28.

5 

32.

4 

40.

9 

21.

2 

31.

3 
29.7 

49.

9 

12.

5 

25.

5 
32.0 45.4 

47.

7 

77.

7 

Source of data: http://www.enterprisesurveys.org  

 

Table 3. Percent of firms using technology licensed from foreign companies, Western Balkans  

 Export status Owner status Size status 

Percent 

of firms 

using 

technolo

gy 

licensed 

from 

foreign 

compani

es* 

non-

exporter 

firms 

 

10% or 

more 

exporter 

firms 

 

Domestic 

 

10% or 

more 

foreign 

ownership 

 

Small (5-

19) 

 

Medium (20-

99) 

 

Large 

(100+) 

 

Western 

Balkans 
2009 

201

3 

200

9 

201

3 

200

9 

201

3 

200

9 

201

3 

200

9 

201

3 
2009 2013 2009 2013 

Albania 

2007, 

2013 

32.6 
16.

1 

62.

6 

22.

5 

37.

8 

15.

7 

41.

5 
77.0 

25.

9 

14.

9 
50.8 16.3 54.4 42.4 

Bosnia 

and 

Herzego

vina 

28.2 
17.

9 

21.

6 

25.

8 

22.

5 

17.

0 

47.

9 
47.3 

24.

8 

22.

4 
24.3 20.6 30.8 14.3 
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Kosovo 15.4 
17.

6 

60.

9 

66.

5 

20.

7 

26.

2 
  

15.

6 

24.

5 
31.2 22.8   

Macedo

nia, FYR 
39.6 7.2 

43.

5 

16.

3 

39.

2 
8.3 

55.

2 
24.5 

39.

4 
9.1 41.5 2.8 47.0 40.1 

Montene

gro 
15.4 9.2 

27.

5 
9.1 

13.

9 
7.8   

14.

8 
8.4 20.7 7.4 23.0 n.a. 

Serbia 11.3 
16.

2 

18.

2 

26.

2 

12.

3 

19.

1 

31.

3 
34.3 8.0 

19.

2 
14.0 26.0 29.6 16.3 

Source of data: http://www.enterprisesurveys.org  

 

Using Table 2 results, we try to verify our hypothesis:   

 

Ha1: Exporting Firms Innovate more than non-exporting ones.    

Ha2: Foreign owner Firms Innovate more than domestic owner ones.  

Ha3: The innovation and technology depend from the firm's size.  

We estimate a linear regression on three variables for each of above hypothesis.  The dependent variable 

(Y) is the same for the three models, his value present the indicator of Percent of firms with an 

internationally-recognized quality certification presented at Table 2.  We run the  linear regression using 

SPSS Data Analysis and OLS method. 

At the model 1, independent variables presents two dummy variables:  D1- the firms exporting activities, 

which values are 0 for non-exporter firms and 1 for the exporter ones; D2-the year, D2=0 for the 2009 

and 1 for the 2013. 

Y=0+ 1*D1+ 2*D2 +
 
Basing on the results taken from SPSS (Appendix 1), the estimation af this model present:  

 

Y=16.358+*D1+8.4D2

The significance of this model is proved based in F-test,  p-value is smaller than 0.05. To verify the 

significance of the variable D1, we used t-test, his p-value=0.012, smaller then 0.05. (Appendix 1) This 

means that our Hypothesis :Exporting Firms Innovate more than non-exporting ones is true. The exporter 

firms have 12.483% more internationally-recognized quality certification than the non-exporter ones. 

At the model 2, the first independent variable presents a dummy one with value 0 for domestic owner 

firms and 1 for the foreign owner ones. The second independent variable D2 present the year, D2=0 for 

the 2009 and 1 for the 2013. 

Y=0+ 1*D1+ 2*D2 +
 
Y=15.127+*D1+*D2 

The significance of this model is proved based in F-test,  p-value is smaller than 0.05. To verify the 

significance of the variable D1, we used t-test, his p-value=0.004, smaller then 0.05. (Appendix 2) This 

means that our Hypothesis: Foreign owner Firms Innovate more than domestic owner ones is true. The 

foreign owner firms have 19.72% more internationally-recognized quality certification than the domestic 

ones.   

At the model 3, the first independent variable presents a dummy one with value 0 for small firms and 1 

for the medium and large ones. The second independent variable D2 present the year, D2=0 for the 2009 

and 1 for the 2013. 
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Y=0+ 1*D1+ 2*D2 +
 
Y=8.533+*D1+*D2 

The significance of this model is based in F-test, p-value is smaller than 0.05. to verify the significance 

of the variable D1, we used t-test, his p-value=0.000, smaller then 0.05. (Appendix 3) This means that 

our Hypothesis: The innovation and technology depend from the firm's size. The medium and large firms 

have 33% more internationally-recognized quality certification than the small ones.   

The three estimated models, present the positive changes in time for Western Balkans' regarding the 

Innovation and technology. The 2 coefficient is positive and significant. (Appendix 1. 2. 3) 

 

Conclusions 
 

The results brought by this paper revealed to dimensions of technology use and innovation in the Western 

Balkans countries. The Enterprise Surveys provide indicators that describe these dimensions of 

technology use and innovation as internationally-recognized quality certification, technology licensed 

from foreign companies, having their own Web site, using e-mail to interact with clients/suppliers and 

reviewed by external auditors. Our results show that exist a positive trend of each dimensions, during 

2009-2013. Comparing the countries among each other, Albania results less innovated, followed by 

Montenegro and Kosovo.  

In addition, we conclude that it exist a positive association between technology use and innovation and 

exporting activities. Exporting firms have a higher percent of firms with an internationally-recognized 

quality certification than the non-exporter one. The foreign owner firms have a higher percent of firms 

with an internationally-recognized quality certification than the domestic ones. The large firms innovate 

more than the small ones. 

 

These results have important implications for Western Balkans' strategies on economic development. 

Innovation will lead to new businesses as well as to the increased competitiveness of existing enterprises. 

Exporter activities and FDI bring positive changes regarding the innovation of Western Balkans' 

economies. It is important to build an integrated national innovation system in which the link between 

enterprises and research institutes is strong, coherent and intimate. The governments should have policies 

and programmes that are adapted to different types of firms.  
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Appendix 1. Linear regression Model 1. 

 

 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .584(a) .340 .278 11.19362 

 ANOVA 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1358.362 2 679.181 5.421 .013(a) 

Residual 2631.238 21 125.297     

Total 3989.600 23       

 Coefficients 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 16.358 3.958   4.133 .000 

D1 12.483 4.570 .484 2.732 .012 

D2 8.400 4.570 .326 1.838 .080 

 

 

Appendix 2. Linear regression Model 2. 

 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

2 .693(a) .480 .426 13.97995 

 ANOVA 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
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2 Regression 3433.246 2 1716.623 8.783 .002(a) 

Residual 3713.340 19 195.439     

Total 7146.586 21       

 Coefficients 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

2 (Constant) 15.127 5.017   3.015 .007 

D1 19.720 5.986 .545 3.294 .004 

D2 15.445 5.961 .428 2.591 .018 

 

Appendix 3. Linear regression Model 3. 

 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

3 .766(a) .587 .562 14.97301 

 ANOVA 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

3 Regression 10503.067 2 5251.534 23.424 .000(a) 

Residual 7398.300 33 224.191     

Total 17901.367 35       

 Coefficients 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

3 (Constant) 8.533 4.991   1.710 .097 

D1 33.075 5.294 .699 6.248 .000 

D2 13.950 4.991 .313 2.795 .009 
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Abstract 

Risk management is a fundamental element of daily business operations in the energy industry. The aim 

of this paper is to underline the need for the establishment of an integrated enterprise risk management 

(ERM) for managing effectively the various risk exposures in the industry, to discuss various ERM 

structures, make recommendations for improving ERM performance, and emphasize operational risk as 

probably the most significant source of risk currently faced in the oil and gas industry. Respectively, a 

qualitative content analysis methodology is adopted to assess the aforementioned issues, which is based 

upon the ERM practices applied by a sample of the top 10 global Oil and Gas MNEs included in the 

Fortune 500 list in 2015. 

Key words: enterprise risk management, energy, oil & gas, operational risk, business ethics, global 

business 

 

1. INTRODUCTION 

Risk management is a fundamental element of daily business operations in the energy industry. Oil and 

gas companies are faced with risks varying from unstable commodity prices, which are primarily related 

to global socioeconomic parameters but also basic supply and demand conditions, to more significant 

than before health, safety, and environmental pressures resulting from past and recent major accidents 

which negatively impact the environment, industry status and standards, and their community image. 

However, risks related to asset impairment, business breaks, contamination, injuries to people, and 

property damage are inherent in typical oil and gas activities. Then there are the added risks of non-

compliance and of major cost excesses for large development and building projects. Further, one needs 

to consider risks such as the more recent cyber threats targeting oil and gas companies in the Middle 

East. These are just a few examples of the severe risks and threats that can impact oil and gas companies. 

Technology can help mitigate these risks. 

As a result of the aforementioned reasons, the value of Enterprise Risk Management, the so called ERM, 

is becoming a key proficiency and standard for organizations in all industries, including at an earlier time 

the financial sector and more recent corporates operating in the energy and oil & gas sectors. 

This working paper addresses and provides some recommendations for the significance and application 

of an integrated ERM framework and practices in the energy and particularly the oil and gas sector. The 

paper is organized as follows. The next section provides a definition of ERM and discusses its value. 

Section three is a literature review focusing on the current status of ERM in Europe. The fourth section 

gives the necessary background of the two main ERM structures and discusses their advantages and 

disadvantages. In section five, we discuss ways to improve ERM performance. The final and sixth section 

makes some concluding remarks. 

 

2. ERM DEFINITION AND VALUE 

Enterprise Risk Management (ERM) is an integrated framework which provides a holistic approach of 

risks across an organization. Respectively, an ERM framework assists companies to assign priorities all 

risks and assign proper resources for the management of these risks. 

Some of the benefits of ERM include the followings: spills risk management knowledge and awareness 

(i.e., risk culture) and enhances operational transparency across all business units of an organization; It 

assists middle, senior and executive management and board to define, identify and control risks, focus 

on key risks and mitigates, and provides a systematic view (through regular reports) to examine progress. 
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ERM can be incorporated into various decision making processes (e.g. capital allocation, portfolio 

construction, performance management) in order to augment shareholder value (MOL, 2007). 

The scope of ERM covers three main risk areas, which are the management of financial risks (e.g. foreign 

exchange (FX) risk and credit), operational risks (i.e., an IT system breakdown) and strategic risks (e.g., 

M&A success, regulatory risk and long term crude supply disruption). These risks are further depicted 

in figure 1. Further, typical information flows which take place within and ERM framework are presented 

in figure 2. 

Figure 1. Scope of ERM is grouped around three key areas 

 

Source: Adopted from Saling (2007) 

 

Figure 2. Information flows within Enterprise Risk Management 
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Source: Adopted from COSO (2004) 

 

3. LITERATURE REVIEW 

During 2012, a survey was conducted by Heiligtag et al. (2014) to evaluate the present state of corporate 

enterprise risk management (ERM) in Europe and to recognize latest developments which are expected 

to further advance ERM. Energy companies recognized value protection as the most critical aim of ERM, 

as a result of the industry’s business model. One of the prime risks is regulatory risk (e.g., the ending of 

nuclear energy in Germany or the adoption of renewable-energy laws that support decentralized 

structures and thus constrain the competitiveness of the large energy companies). Undoubtedly, 

regulatory risk bears currently mainly downside potential, something which is also more evident 

particularly in the financial sector (through the adoption of Basel III standards and requirements). 

Another major risk is operational risk (e.g., problems resulting to the closure of power plants, leakages 

in oil exploration and production and other). Considering ERM as a mean for value protection, and 

enhancing profitability and growth, is thus normal for companies with such risk profiles. 

Companies with an overweight on oil and gas exploration frequently also cite the significance of stability 

(i.e. avoiding unlikable surprises for shareholders, minimizing negative externalities for society, and 

maintaining the confidence of business partners). Given that the industry has a particularly long-horizon 

perspective – exploration of oil and gas fields may require several years and following production can 

extent to several decades. If every thing goes as planned, these oil fields are commercial. But the net 

present value of these projects is seriously reliant on steady revenues, both due to the long-term character 

and the applicable risk premium through the lifetime of these projects. 

 

4. PRONE AND CONS OF ERM STRUCTURES 

Two different standards for the organization of the ERM function are the following: 

 Decentralized. In this approach, central risk function provides high level support and 

coordination and business line management is the owner of risks. Despite its thin structure, the 

central risk department is facilitated through a dotted reporting line by a wide network of risk 

partners spread throughout the organization and hosted and accounted as staff within other 

departments. In these cases, is very usual, for example, a central risk-management department 

to account for few full-time employees (10 to 20) but to be joined indirectly by a widespread 

network of risk partners composed of several hundred people who spent between 10 and 20 

percent of their time on risk related topics and assignments, jointly adding another 50 to 60 full-

time staff. 

The network of risk partners in such a decentralized approach may conduct regular risk 

assessments (for example annually, or ad hoc based on the criticality of specific risks which 

may have arisen meanwhile), record risk events in a central database, provides opinions and 

evaluation and maintaining a risk map of the most critical and emerging risks. The existence of 

a strong risk culture is a prerequisite when such an approach is applied, since the business line 

departments are in charge for proactively identifying and managing risks as a first line of 

defense. 

 Centralized. In such an approach, the central risk function acts as the controller and owner of 

most of the risks in the organization (such practices are commonly used for the management of 

FX and commodity risk hedging risks) while remaining risks are managed by the business units, 

with the application of a “four-eyes” principle for control or supervision provided by the central 

risk function. The group central unit also typically assists as the inventory and provider of risk-

related models which are rolled out and updated regularly throughout the organization. Through 

the roles undertaken by the business risk partners, all model assumptions made by them are 

challenged by and finally agreed with the central risk function. 

Both decentralized and centralized structures for the risk function bear their advantages and 

disadvantages, as each is aimed to cover and manage different sorts of risks. A decentralized approach 

allows through a stream of communication with the risk-partner network an integration of risk 

management and decision making. It allows higher flexibility in the designing of risk models and 

supplemented tools, risk management processes and practices, which is particularly valuable in the 

management of operational risks, which mainly depend on the expertise and knowledge of the individual 
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business entities. At the same time, such an approach guarantees a strong culture of risk ownership 

throughout the organization, as there is no ‘third party’ (the central risk department) that can be held 

accountable for risk problems, other than the frontline business units. 

A centralized risk function and approach, on the other side, facilitates the management of risks with 

similar profiles and characteristics in the organization, as is the case of market and credit risk. In such 

cases, when such risks are prevailing in the organization, it is proved that can be administered more 

effectively and efficiently through the sharing and fine-tuning or alignment of good practices in the 

organization. 

The selection of the most suitable and proper risk approach by a corporation should thus consider the 

risks inherent in their business model and the ways that each risk type can be managed more consistently 

and effectively.  

Overall, the “core risks in the energy industry respond well to centralized management: interaction with 

regulators and politicians is best dealt by the regulatory-management group (which often reports directly 

to the CEO) in close cooperation with the management board. Oil and gas corporates (in particular, the 

oil majors) tend to have stronger centralization than energy, petroleum and natural gas corporates 

(typically the incumbents that provide or are mostly concerned with electricity generation and the 

distribution of energy). The particular trends which tend to be followed by energy companies are 

described in the next paragraphs. For market risk (i.e., commodity), risk management is typically 

centralized within the trading group, which receives input from risk managers in the trading units. For 

credit risk, the approach is inconsistent, both between and within firms. Credit models are not the same 

in all parts of the organization; some sales teams, for example, do not explicitly consider counterparty 

risk” (Heiligtag et al., 2014). 

For the management of currency risk, there is a tendency in the establishments of a central treasury that 

is accountable for controlling and managing FX risk in the whole organization. 

Operational and technical risks is “typically controlled and managed within businesses. This seems a 

rather natural setup given the diversity of operational risks and the expert knowledge needed to deal with 

them. However, some companies are now striving to centralize their management of operational risk. 

This is no doubt due to recent major operational-risk events (such as the Macondo oil spill in the Gulf of 

Mexico) that appear to have resulted, at least in part, from slack execution of on-site procedures and 

inadequate risk control by contractors. A more rigorous centralization of operational-risk management 

will allow companies to identify and define standards of good practice and roll them out throughout the 

enterprise – and beyond, to contractors” (Heiligtag et al., 2014). Towards the same direction, the 

Operating Management system Framework, released by the International Association of Oil and Gas 

Producers is designed specifically to assist companies define and achieve performance goals and enhance 

shareholder benefits, while managing the broad and significant range of risks inherent in the oil and gas 

industry (OGP, 2014). 

 

5. RECOMMENDATIONS TO IMPROVE ERM PERFORMANCE 

In the energy industry, we normally observe “strong transparency on core commodity exposures (via risk 

books) and sophisticated models used to define and execute hedging strategies. However, we also 

observe a bias toward focusing on those risks that are relatively easy to quantify (such as trading-related 

risks) while treating other risks (such as operational risk) in a comparatively superficial way. To 

counteract this bias, energy companies should foster a dedicated network of risk practitioners and ensure 

common risk-management standards throughout the organization. This would allow the central risk 

function to stay in the sphere on risks emerging throughout the enterprise and foster the involvement of 

individual departments with risk topics” (Heiligtag et al., 2014). 

More specifically, a number of recommendations could assist to enhance the value extracted from ERM. 

These include the recognition of the significance of risk appetite and limit setting, improving stress 

testing, establishing progressively a strong risk culture, deploying various lines of defense and improving 

the management of operational risk. 

5.1 Risk appetite and limit setting 

Many organizations theoretically understand the criticality of risk appetite (i.e., the definition of the 

nature and amount of risks the company intents to assume). However, they often underperform in the 

implementation, fail to set proper limits for each relevant risk type, or even are missing identifying the 
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proper or most critical risks or perceiving the various interrelations among various risk exposures due to 

the lack of an integrated and holistic risk perspective. 

For the value of risk appetite to be realized, an organization should first decide on the boundaries of risk 

events to be managed based on their impact, likelihood to occur and cost to be managed, and thus define 

the boundaries of risk appetite (figure 3), transform the low, medium and high indicators of risk appetite 

into thresholds for the KRIs, define measurable key risk indicators (KRIs) for all fundamental risks, agree 

on critical thresholds, and set their primary owners. 

Figure 3. Forming Risk Appetite 

 

Source: COSO, 2004 

5.2 Stress testing 

Many companies although consider downside scenarios, the implications of these scenarios do not a have 

real impact on the decisions that are made. Specifically, we observe that stress-testing goals and scenario 

definition is not performed in a consistent way, probabilities for each scenario are not properly defined, 

the dynamics of a shock are not properly developed in a multi-period modeling, contingency plans are 

not properly setup, or stress-tests do not involve the participation of the entire organization. Only after 

the aforementioned conditions have been met, stress testing can serve as a powerful decision making tool 

and communication device to structure a business-plan and strategic options. 

 

5.3 Risk culture 

Many companies recognize that risk culture is one of the most essential pillars of a comprehensive risk-

management approach. This is particular critical for a decentralized approach.  However, although many 

companies make a great effort with dedicated measures to construct which can indirectly improve their 

risk culture, a systematic approach to risk culture is missing to be established. “The first step is to obtain 

transparency on the current state of risk culture throughout the enterprise. For this, it is useful to run a 

risk-culture survey, either via in-depth interviews of selected respondents or though a broader web-based 

survey”, (Heiligtag et al., 2014). Indicatively, such a survey is the one indicated in figure 4 (COSO, 

2004). 

Figure 4. Illustrative Risk-Related Culture Survey 



 

239 

 

Source: Adopted from COSO, 2004 

After identifying the current status and potential shortcomings, “the company can articulate target risk 

norms and any necessary mind-set shifts, then implement these through a variety of processes. Potential 

measures include a dedicated communication program and visible actions, the review of training 

programs, the revision of compensation programs and promotion mechanisms, the modification of risk-

governance structures (e.g., escalation mechanisms and rewards for accountability), the harmonization 

and specification of guidelines, or the reinforcement of values and professional standards” (Heiligtag et 

al., 2014). 

5.4 Operational risk 

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people 

and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and 

reputational risk. Legal risk includes, but is not limited to, exposure to fines, penalties, or punitive 

damages resulting from supervisory actions, as well as private settlements (Basel II, 2006; Kenett and 

Raanan, 2010). A drilldown of operational risk is provided in figure 5, whereas a split into underlying 

risk drivers is given in figure 6, along with indicative operational risk types and parameters in figure 7. 

Figure 5. Drilldown of Operational Risk 
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Source: Adopted from COSO (2004) 

 

Figure 6. Split of Operational Risk into underlying risk drivers 

 

 

Source: Adopted from Saling (2007) 

 

Figure 7. Explanation of some Operational Risk types and parameters to be quantified 

 

Source: Adopted from Saling (2007) 

The operational risk has been lately recognized as a significant source of risk in the oil and gas industry. 

This is the result of various developments such as the following: managing particularly large capital 

projects, in a global environment is becoming increasingly complex; Operational complexity due to 

operating increasingly in remote geographical locations and harsher environmental conditions, with 

unconventional processes to extract hydrocarbons has increased; this in line with a need for increased 

production flexibility, as not all refineries are currently configured to handle the heavier oils; A shortage 

of experts is also occurs, with shortages mainly in the highly technical areas such as geology and 

geophysics and petroleum engineering. Also, cyber security has turned to be a source of vulnerability 

which underlines the need for efforts related to critical infrastructure protection (as e.g., this was 

evidenced by the recent cyber attacks and following facility disruptions in Saudi Aramco and RasGas in 

2012. An example of a “facility disruption” as an example of quantifying operational risks is further 

illustrated in figure 8. 
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Operational risks have thus become a key component of overall enterprise risk management in the 

industry, and information plays a key role in reducing them. Oil and gas companies, like any other 

capital-intensive business, need to take strategic, operational, and tactical decisions about their assets, 

whether they are resources, reserves, wells, plants, or facilities. Most important they need to adopt and 

apply a holistic approach to operational and enterprise risks (Bigliani, 2013). 

Figure 8. “Facility disruption” as an example of quantifying operational risks 

 

Source: Adopted from Saling (2007) 

 

6. CONCLUSION 

Enterprise Risk Management (ERM) provides a holistic approach of risks across an organization. In the 

energy industry, we normally observe a focus on core commodity exposures and sophisticated models 

used to define and execute hedging strategies. However, we also observe a bias toward focusing on those 

risks that are relatively easy to quantify (such as trading-related risks) while treating other risks (such as 

operational risk) in a comparatively superficial way. To counteract this bias, energy companies should 

foster a dedicated network of risk practitioners and ensure common risk-management standards 

throughout the organization (Heiligtag et al., 2014). Further, it is essential that operational risk is 

managed more systematically and consistently, as currently probably consists of the most critical risk 

faced in the oil and gas industry. 
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Abstract  
The Employment Protection Legislation (EPL) Index is considered one of the most frequently used 

labour market indicators which have been elaborated by the OECD. Greece indicates a higher score than 

the OECD average during pre-crisis; however regulation in regular employment seems to be not so strict; 

except in the case of severance payment. In this paper will mainly focus on the issue of individual 

dismissals of regular worker, thus we describe Greece’s labour laws on strictness on severance payments. 

Employment protection in Greece made it first steps with the regulation of dismissals in the 1920s; a 

second phase of laws on dismissals launched on 1950s. Since then, it is worth mentioning here that apart 

from a few modifications the overall picture of dismissal regulations has remained relatively unchanged 

and anachronistic in Greece till nowadays. Labour reforms, finally, took place during the financial crisis 

which hit Greece and change dramatically its employment relations. 

 

1. Introduction 

 
In this study we examine the labour market regulation in Greece through the Employment Protection 

Legislation (EPL) Index which is considered one of the more frequently used labour market indicators 

(it has been elaborated by OECD). The EPL summarizes a series of institutional measures that regulate 

hiring and firing practices within national contexts (Boeri et al, 2008 and Passaretta et al, 2016). In other 

words, this index refers to a set of regulations which is initially calculated along 18 basic measures and 

then extended under three versions. In our case, we examine the EPL which refers to strictness of labour 

regulation on regular employment and more specifically on the severance payments. Every given figure 

which been estimated by OECD for this indicator represents a five year average. Data for Greece were 

calculated according to the OECD methodology from 2003 onward, which is for the last five years since 

data were available. In the following paragraphs, an analysis on the Greek EPL is attempted. 

 

Figure 1: Overall Employment Protection Legislation  in Greece & selected OECD countries (1983-

2008) 
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2. The legislation on Regular Employment 

 
Dismissals in Greece regulated since 1920s together with a number of the most significant Greek laws 

in those years. (G. T. Schwenning, 1932).  However, a second phase of few laws and a number of 

ministerial fiats launched on 1950s (Law 3198/1955) and create the overall picture of dismissals in 

Greece. The third phase of changes introduced lately as a result of the Greek debt crisis. Worker 

protection has a long history, and is extensive as is to be expected, given Greece’s ‘Mediterranean 

capitalism’ (Psychogios & Wood, 2010) with its French civil law tradition (Anagnostopoulos and 

Siebert, 2015). Moreover, one of the main rigidities that causes unemployment (see numerous OECD 

reports) – is restrictions on dismissals. Greece is a country where individual, as well as collective 

dismissals, face restrictions (Karantinos, 2006).  

Based on available data, Greece’s EPL starts counting since the year of 1983. There are two main 

measures at dismissal procedures according to the sub-index on an employment contract of indefinite 

duration (a) the administrative dismissal procedures, which create bureaucracy (b) the firing costs, which 

mainly consider severance payment.   

In Greece, the administrative difficulties which a firm faces in individual dismissals are the following: 

(i) written statement to employee (ii) additional notification to local office of Public Employment 

Services (OAED) within eight days (iii) restricted reasons for unfair dismissals. It is accepted that there 

is no delay in notifying the employee of the dismissal and also that the employer is not obliged to justify 

or state the reasons for dismissal. However, a dismissal is characterised as unfair when addressed on: 

trade union representatives and work council members, employees during their annual leave and recent 

mothers returning to their workplace. In addition, reasons of pregnancy and discrimination (to vulnerable 

group members) are considered as unfair dismissals. Furthermore, another difficulty for a firm is the time 

spent on an individual labour dispute when longer than one year is required at the first level of jurisdiction 

and if the case goes to Supreme Court the final ruling is often more than two years. (EIRO, 2004). Thus, 

EPL is a potentially expensive factor which employers have to take into account 

 

Table 1: SEVERANCE PAYMENT for White-Collar Before and After Crisis 

DISMISSAL WITHOUT NOTICE 

PERIOD 
DISMISSAL WITH NOTICE PERIOD 

 
Old Status1 

New 

Status2 
Old Status1 New Status2 

Employees’ 

length of service  

By the same 

employer 

Severance 

Pay  

(in months) 

Severance 

Pay  

(in months) 

Notice 

period 

Before the 

dismissal day 

(in months) 

Severance 

Pay  

(in months) 

Notice period 

Before the 

dismissal 

day   (in months) 

Severance Pay 

(in months) 

Less than one 

(1) year 
1 

 
1 0.5 

  

1 – 2 years 2 2 2 1 1  1 

2 – 4 years 2 2 2 1 2 1 

4 – 5 years 3 3 3 1.5 2 1.5 

5 – 6 years 3 3 3 1.5 3 1.5 

6 – 8 years 4 4 4 2 3 2 

8 – 10 years 5 5 5 2.5 3 2.5 

10 years 6 6 6 3 4 3 

10 years – 16 

years 

1 month’s 

salary 

per yr of 

service 

(up to 24 

months) 

 

1 month’s 

salary  

per yr of 

service  

(up to 12 

months) 

Over 6 

months 

1/2 month’s 

salary 

per month of 

service 

(up to 12 

months) 

Maximum 4 

months 

0.5 month’s 

salary 

per year of 

service 

(up to 6 

months) 
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17 years and 

over* 

1 month’s 

salary 

per yr of 

service 

(up to 24 

months) 

12 month 

pay+  

1 month’s 

salary  

per yr of 

service  

(up to 24 

months) 

Over 6 

months 

1/2 month’s 

salary 

per month of 

service 

(up to 12 

months) 

Maximum 4 

months 

6 month pay + 1 

month’s salary  

per yr of service  

(up to 12 

months)  

1 Based on Law 2112/1920 and Law 3198/1955 
2 Based on Law 3899/2010 & Law 4093/2012  

* For those employees who completed 16yrs of services at the same employer extra compensation is 

increased by a monthly salary for each additional year of service up to 12 monthly salaries 

* Extra compensation is maximum 2000 Euros per month  

 

On the other hand, “severance payment is the most common firing cost” in the dismissal mechanism (D. 

Demekas et al, 1996). There are three main characteristics under this procedure: (a) the length of service 

(tenure) of the employee, (b) the employee status (wage or salary earner) and (c) the notice period. The 

employee’s tenure is the main factor in dismissal. The length of services defines the period of notice of 

termination of the employment contract. In other words, the more years worked for the same employer, 

the earlier the notification necessary for a forthcoming dismissal (this is only applied to white-collar 

employees). 

In addition, employee status plays a significant role in dismissal. In Greece as well as some other EU 

countries white-collar employees “enjoy better benefits” than blue-collar employees in the dismissal 

procedure. Furthermore, only white-collar employees must be notified of dismissal in advance and the 

severance payment is much higher for salaried employees compared with wage earners. For white-collar 

workers, in cases of dismissal with due notice, severance pay amounts to half of the pay corresponding 

to the period of notice (Law 3198/1955, Article 4).  

In cases of dismissal without due period of notice (see table 1), severance pay as prescribed by law is 

calculated by multiplying the employee's monthly pay by the number of months of notice that should 

otherwise have been observed by the employer, subject to a maximum of 24 months' pay (minimum 1 

month’s pay) when the length of service is 28 years or more. For manual workers, maximum severance 

pay is set at 165 days' wages (while minimum are 5 days’ wages) when the length of service exceeds 30 

years (table 2).  

 

Table 2: SEVERANCE PAYMENT for Blue-Collar 
 

EMPLOYEES’ LENGTH OF SERVICE  

BY THE SAME EMPLOYER 

Severance Pay(days)  

Old Status1 New Status2 

less than one (1) year 5 days probationary period 

1-2 years 7 days 7 days 

2-5 years 15 days 15 days 

5-10 years 30 days 30 days 

10-15 years 60 days 60 days 

15-20 years 100 days 100 days 

20-25 years 120 days 120 days 

25-30 years 145 days 145 days 

Over 30 years 165 days 165 days 

 

 

*Notes: There are no reforms on severance payment for blue-collar workers except the extension 

of the probationary period form 2 months to one year  
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It should be noted that an employer is obliged to pay compensation only when an employee has been 

working for the company for a period of over two months from the date of recruitment (Seferiades, 2003). 

If the actual sum is not paid, the termination of the contract of employment is rendered null and void 

(Law 3198/1955, Article 5). This severance pay is always payable irrespective of the reason for 

termination of the contract, i.e. even in cases where it is terminated for reasons relating to the employee's 

individual person or behaviour (incompetence, unsuitability, failure to fulfil contractual obligations, etc.).  

 

3. Severance Payment and Employment Protection Legislation 

 
The issue of the severance payment is critical and it was at the center of the discussion between the social 

partners. The Greek General Confederation of Employees (GSEE) has negotiated several times in the 

past on this issue. This usually happens during the bargaining process when National General Collective 

Agreements are signed with the Employers Associations. The main point focuses on the harmonization 

of blue-collar workers’ severance pay with that of white-collar workers.  

In addition, GSEE requires the application of the new law on the abolition of discriminatory differences 

between blue-collar and white-collar workers and the harmonization of unified employee status under 

the dismissal mechanism. GSEE believes that this distinction is unfair because “there is no longer labour 

which is purely intellectual or purely manual” (EIRO, 2004). Moreover, unionists consider this as 

discrimination and claim that every employee blue-collar or white collar) has the same living needs. It 

should be noted that a single-judge court in Athens in 2004 deemed that the provision of lower 

compensation for dismissal without notice for blue-collar workers than for white-collar workers is invalid 

and therefore unconstitutional.   

However, wage earners and salaried employees are paid using different methods in Greece. Blue-collar 

workers’ salaries are calculated on a daily basis while on the other hand white-collar employees’ salaries 

are calculated on a monthly basis. Following that, there is also a difference in estimation of compensation 

for dismissals. For example, a white-collar employee with tenure of more than 28 yrs enjoys more than 

7 times higher amount of compensation than a blue-collar employee with comparative tenure. (Tables 

2.1 & 2.2). Other European Union countries (Austria, Belgium, Denmark and Italy) similarly have 

different regulations for dismissals of white and blue-collared employees. However, the differences in 

severance pay for Greece are remarkable.  

 

On the other hand, according to the Employers Association and OECD reports, such as the Economic 

Survey of Greece (2007), white collar workers’ severance payment should be reduced and aligned with 

those of blue collar workers. It is also mentioned that other European Union countries have different 

regulations for dismissals of white and blue-collared employees. However, these countries do not require 

severance pay after nine months for both categories of workers.  

It is also important to mention that on the OECD Employment Outlook (2004) index of dismissals, 

Greece represents one of the highest scores (second highest in notice period for the scale of 20 years 

tenure) among OECD countries, however the score for the other categories of time scales (9 months and 

4 years) follow the average OECD level.   

Table 2.3: EPL for dismissals in Greece & selected OECD countries (2008) 

Country Overall EPL Index*  Length of notice period for 20 years of tenure 

Spain 3,11 1 

France 3,00 1 

Greece 2,97 4 

Portugal 2,84 1 

Norway 2,65 2 

Germany 2,63 4 

Belgium 2,61 6 

Italy 2,58 1 
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GREECE 2,57 4 

Austria 2,41 1 

Poland 2,41 2 

Czech Republic 2,32 1 

Finland 2,29 3 

Netherlands 2,23 1 

Korea 2,13 1 

Slovak Republic 2,13 2 

Hungary 2,11 2 

Sweden 2,06 3 

United Kingdom 1,09 2 

Canada 1,02 1 

United States 0,85 0 

Source: OECD - www.oecd.org/employment/protection 

Notes: * Weighted sum of version including 3 sub-indicators for regular contracts, temporary 

contracts, and collective dismissals (version 2)  

 

Since 1989, some modifications took place the severance payments of blue-collar workers. These eight 

modifications - seven of them regulated and issued on NGCA which were signed by both parties between 

the years 1994-2006 – are included as a separate article on National General Collective Agreements 

(NGCAs) and revised the past laws. These changes have narrowed the gap between dismissal 

compensation for blue and white-collar workers and have had the following results:  

(a) an increase in compensation (actual  amount) for blue-collar employees with tenure between 10-20 

years and over 

(b) an introduction of three new categories of severance payment for manual workers with between 20 

and 30 years of tenure 

(c) an escalation in the OECD-EPL sub-index in severance payment for Greece. In other words, in the 

late 80’s manual workers with 10 years tenure and over were given 65 daily wages as severance pay in 

case of dismissal, while in the late 2000s the severance payment was 100 daily wages with the same 

experience. Furthermore, three new categories have been added.     

On the other hand, the severance payments for white-collar employees remain stable. However, it is 

worth mentioning that there is still a big difference between the severance of blue and white collars. 

Another important issue in the dismissal procedure is that for blue-collar employees the notice period 

before the dismissal is optional. That means that an employer will pay the same amount of compensation 

either when providing notice to the employee or not providing this notice period. For white collar 

employees the procedure differs only if there is a notice period. If so, then the employer has to pay half 

of the amount requested. 

 

4. Discussions – Conclusions 
 

We see that Greece’s summary indicator on the strictness of EPL index was much higher than OECD’s 

countries, representing higher regulation According to our available data (1983-2008), Greece seems to 

have made no progress on EPL according to international organisations (OECD, IMF etc). The need of 

labour reforms in Greece was vital. Thus, tremendous changes occurred between 2010 and 2012 - since 

Greece’s creditors demand labour market reforms and affect not only EPL country’s score, but Greece’s 

industrial relations system. The governmental policies during the last years have intended to (a) promote 

an institutional and legal framework with more labour flexibility allowing employers to face the recession 

(b) tighten the rules and introduce a system of penalties for labour law infringements (Anagnostopoulos 

et al, 2015). In this context the state includes flexible measures in order to preserve jobs during this 

economic downturn (a summary of the reforms undertaken is presented in Table 1). Thus, the Greek 
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government has introduced the extension of probationary period from two months to one year for all 

employees with an employment contract of indefinite duration; consequently, the employer has no 

obligation of paying severance payment - in case of dismissal- for the first completed year. Furthermore, 

for white-collar employees, the cost for redundancies is 50 per cent lower while the notice period is 

shorter  by setting a maximum notice period of 4 months instead of 6 months (see table 1). Structural 

reforms were taken on temporary employment (it is not analysed here) and many other aspects of 

Greece’s labour market (lower minimum wages, enterprise-based collective, agreements, flexible 

working arrangements) in order to “allow” businesses becomes more flexible to businesses and to survive 

during recession. As OECD (2016) mentions “Greece has implemented significant labour market 

reforms, but progress has been less on reducing oligopoly power, the regulatory burden and weaknesses 

in the public administration”. Thus, labour reforms will be evaluated when overall economic reforms 

will be implemented and finally help the Greek economy  in a sustained growth path.  
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A framework for analyzing the efficiency of militant groups: An 

application on the Islamic State of Iraq and Syria 
 

Konstantinos Mouratidis  

Abstract 

By using simple qualitative and quantitative techniques, I try to create a flexible framework for model-

building in policy analysis. This approach will hopefully help policy planners to identify the military 

efficiency of terrorist (and other) groups, which will in turn facilitate comparisons and better 

understanding. The approach can be summed as a two-step process: setting periods and choosing 

variables. The latter is supplemented by qualitative judgment. This paper suggests that analysts should 

rethink their variable choice, but they are also urged to make use of their experience and ad-hoc 

reasoning. As a guide, the framework will be applied on the case of the Islamic State of Iraq and Syria 

(ISIS). 

Keywords: ISIS, Strategic Studies, Policy planning, Terrorism, Insurgency 

 

Introduction 

The purpose of this paper is to develop a simple yet flexible analytical framework that can 

provide policy institutes, think tanks, and political/military advisers with tools for improved decision-

making. With the use of only basic statistical techniques (without prohibiting the use of more 

sophisticated ones) supplemented by equally simple qualitative analysis, criteria can be established for 

comparisons of how various terrorist (or other military-oriented) groups fare in their operations. 

I will briefly review literature on the example I chose (the terrorist organizations known as the 

‘Islamic State of Iraq and Syria’), then I will present the method, and finally I will showcase how it can 

be applied. The example was chosen exactly because of the complications involved: problematic, hard-

to-get, and often expensive data, inconsistent across various different sources.  

The notion behind the framework is that model-building should include quantifiable 

information so as to allow comparisons, but this does not mean that data occupy the central part of the 

analysis. Contrary to modern trends, I believe that the primary use of formal models in public policy 

design it to allow for better understanding. This model-building framework, as with simulations, should 

“enable one to draw conclusions for previously unexperienced scenarios.” Furthermore, it is based on 

the assumption that more variables don’t necessarily increase accuracy, and that any available data, no 

matter the source, are prone to errors.  

The reader should not pay special attention to statistics, and not take the results on face value. 

They should instead observe how interesting patterns can arise even from examining supposedly 

‘useless’, ‘unverified’, or ‘questionable’ data. 

 

Brief review of literature on ISIS 

The rise of the Islamic State in its current form came as a surprise for those that only followed 

general-purpose mass media, and it spread fear when headlines such as “How did 800 ISIS fighters rout 

2 Iraqi divisions?” were published, announcing the fall of Mosul. Analysts and think tanks were occupied 

mainly with trying to establish theories on the causes of their rise, the sources of their power, their 

strategy and tactics, an inside look, and much more, ranging from military organization, to Islamic 

tradition, and even leaked documents and their internal government workings. Analyses also focused on 

trying to predict the course of the war. Due to the modernity of the issue, most information is spread 

through articles, or other new media (e.g. Twitter, Youtube).  

Despite all this wealth of sources, though, I have not yet found any serious (and publicly posted) 

analysis using data up to 2015 that could explain the dynamics of war in a coherent way, that could also 

reasonably evaluate the future course of the conflict. The two most prevalent variables I have seen in 

articles or reports addressing the issue are the territorial gains or losses, and the number of attacks 



 

250 

conducted in a certain time frame. While these are good factors in judging the tide of war (and particularly 

those mentioned by Vinograd, as demonstrated later), I believe that more can be done since those two 

variables can, at times, be misleading or have no predictive power. Also, other variables may help us 

detect underlying trends that were previously unnoticed. Having reviewed these problems, I believe that 

it is evident why we need a wider analytical framework. 

The framework 

The first part of the framework consists of the subdivision of the life of a terrorist organization 

in periods. This is an after the fact work, but its use comes with better understanding, and with the second 

part which is about statistics. While I do not wish to provide a rigid typology on how to create these 

periods, they should generally be based on any theory whose assumptions seem to apply (e.g. the 

biological life cycle theory could be used to describe one group –how it came to be, evolved, and died 

out). These periods could just describe recent trends, or even a logical sequence. This flexibility derives 

from the fact that this procedure is explanatory. Separating periods can also be based on significant 

events, if it helps. 

The second part is the one employing statistics. Again, the idea here is to maintain flexibility 

for different cases but to also define standards. Each analysis should focus on selecting few key variables, 

and comparing them across the periods defined in the previous step. When analyzing a large military 

cohesive military group that engages in conventional conflict, it would be logical to take into account 

factors like the number of tanks and soldiers, existence and use of artillery, air capabilities, 

communications systems, training and education, and technology. We could use a similar framework for 

outlawed political groups that have not assumed military action yet, but the variables would have to 

concern political factors (access to media, the message, the audience), or to terrorist groups (see the 

example below). Of these, any qualitative variables should be quantified so as to be incorporated into a 

unified model. Current analyses usually use monthly, quarterly, or yearly comparisons. This may be used 

to tell us if a group likes March more than July (perhaps to avoid unbearable heat?), but otherwise it does 

not help much. Setting periods with common characteristics can be used to create ‘clusters’, in the 

statistical sense of the term. 

Although the two steps above should provide a convincing image of the situation, it is always 

advisable to take other factors into account; always after the initial analysis. These can be related, loosely 

related or unrelated events. Finally, analysts should seek to identify policy norms and changes. 

Applying the theory on ISIS 

As an example, thus, I chose ISIS. I created a total of seven periods, based largely on the 

criterion of the group’s strength, and according to notable series of events. Each is given a label for 

convenience purposes. The first was its establishment (“Creation and Rise”), dating back to 2002, and 

then, how it thrived during the Iraqi Insurgency (roughly till 2006). When the Sahwa (or the 

‘Awakening’) began, and Iraqi Sunnis decided to alter their stance and turn against ISIS, it was the second 

phase (2007-2009); soon the organization was downgraded (“Temporary Retreat”). While underground, 

and along with the policies of Nouri al-Maliki, Iraq’s president at the time, ISIS was allowed to build its 

strength anew (“Quiet Build-up”); the third period (2009-2012). By the end of the year, the organization 

had already started conducting large-scale raids to prisons and military installations, eventually acquiring 

high-grade weapons; the fourth period (“ISIS re-emerges”, 2012-2013). By capturing cities (like the fall 

of Mosul), and starting a conventional war, the fifth period (“Rapid expansion”) lasts till mid to late 

2014, when the U.S. start conducting airstrikes along with their allies. It was during this period that the 

foundation for ISIS’ attempts to expand to other countries began. Finally, the rest would fall typically 

into one period (“Decay”), but instead are subdivided into two parts (January-September, October-

December), a completely arbitrary classification I made so as to demonstrate the problems with other 

approaches. 

I do not plan to go through statistics on all the periods mainly because, as said in the 

introduction, reliable data are hard to find, if at all possible. I will only examine the last two quarters of 

2015, to test how my method does, and I will compare it with the average in the 2012-2014 data from 

the Global Terrorism Database. The important takeaway, however, is the variables that I used. Although 

for a large part of its history, ISIS fought conventionally, I decided to only look into two variables, both 

of which relate to their use of bombs. The first was casualties per successful bombing attack, and the 

second was casualties per day, of those attacks. 
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Table 1. Efficiency of attacks with bombs 

 
2012 – 2014 (GTD) July - Sept 2015 Oct - Dec 2015 

Successful bombing attacks 1,059 40 32 

Casualties per successful bombing ~12.2 ~40.6 ~15.3 

Casualties per day ~11.9 ~18.8 ~5.3 

 

The data summed above show that during the third quarter of 2015 ISIS attacks became more 

deadly, but they also increased in frequency (in relation to the second quarter – not shown above). 

Cassandra Vinograd, citing Matthew Henman, head of IHS Jane's Terrorism and Insurgency Center, 

reached roughly the same conclusion by examining non-military fatalities per day. The average of their 

data is at ~19.6 casualties per day, which signals “a 65.3 percent increase from the previous quarter”. 

When it comes to only examining bombing attacks, the average drops to ~18.8 per day, which may be 

lower than the total average they computed but it also signals a similar increase to previous periods, as 

with their method. It is obvious, thus, that both methods are so far interchangeable. However, by 

examining specific attack types (such as bombs, improvised explosive devices -IEDs-, vehicle-borne 

IEDs etc) it is possible to go one step further. 

As Table 1 shows, the methods diverge when looking at ISIS-induced casualties per attack, 

which rose significantly faster than the casualties per day (the third quarter). What this means is that their 

attacks became much more deadly. This is directly opposite to the conclusion of IHS, that there was “an 

increase in low-level violence by ISIS with the overall incidence of mass-casualty violence not rising”. 

Of course, it should be noted that the previous spike was mainly due to a change of focus. With ISIS 

avoiding battles and striking cities, it was to be expected. It also uses bombing attacks for defensive 

purposes, something explained very well (and quite early) by Jessica McFate. The significance of ‘bomb 

training’ was recognized as early as late-2014, but the rise of suicide attacks, often using vehicle-borne 

IEDs, needed new measures. However, as the data for the last quarter show, the Kurds, Syrians and Iraqis 

fighting against them, soon adapted to that as well. It is important to also not forget the importance of air 

raids that can also help in the tactical level.  

So far the two steps of the process have been applied, and we have drawn some conclusions, 

but the analysis can become even better. Now I will review some additional facts that will help shape the 

final verdict. 

The method of potential observability, according to George Voskopoulos, supports that “what 

one […] considers an important change, another interprets it simply as a repetitive norm.” Indeed, this 

shows very clearly here. What some failed to recognize as a policy change was that ISIS started targeting 

civilians in European cities (although this can be debated). Charles Listers provides this insightful part 

of his interview with British IS fighter Abu Dujana: “If we wanted to blow up buses, we could have 

learnt how to on the Internet and done so. Our objective is Assad, not Cameron”. So this is should qualify 

as a policy change. It would not be too farfetched to assume that they changed policy because the previous 

didn’t work so well. 

Next, we should check how its recruiting proceeds. Border control efforts from Turkey ramped 

up, eventually leading to more potential ISIS recruits being captured. Also, a lot of its members may 

have grown weary, as executions in late2015 show. Some were more ‘lucky’, since they managed to 

desert (over 70 in the last months of 2015); a trend that seems to still occur. 

Finally, a series of other factors. The airstrikes conducted by the U.S. and their allies seems to 

have inflicted over 23,000 casualties on ISIS. Also, Boko Haram has been almost eliminated. In Libya, 
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although it seems to be picking up steam, we should not neglect the fact that the two other sides fighting 

in the civil war are larger. In Sinai, being surrounded by Egypt and Israel means that it isn’t very probable 

to evolve into a large and capable force any time soon. 

Taking all the above under consideration, the conclusion I would draw is that ISIS acting out of 

desperation, and that also includes their increased efforts in Libya (a gamble, perhaps?). 

Conclusions 

Having presented the framework, and putting it to use for ISIS, some final points and remarks 

need to be stressed out. It is important to remember that application does not have to be perfect, it just 

has to serve a purpose. As George Box points out, “all models are wrong, but some are useful”. I wish to 

return to these points in a little more detail, specified on the case-study. 

First, a great caution should be taken when choosing variables. While my choice of variables 

proved great in this case of ISIS, applying the same criteria to other groups might cause more hurt than 

good. For example, what worked here may not work for analyzing the Vietnamese resistance (due to 

different fighting methods), or the Irish Republican Army (due to lack of suicide attacks similar to those 

by ISIS). However, these do not mean that all comparison is impossible. Comparing ISIS to Al- Qaeda 

for example may be a much better suited comparison. 

Secondly, good data are hard to find. In the example of ISIS, all these numbers are not to be 

taken at face value. Mistakes in data collection, inaccuracy in reporting, inconsistency of definitions are 

all problems I faced. Ensuring the best possible input will also ensure a better output, but the analyst 

should be aware that perfect data don’t exist. The decision-maker should be informed about relevant 

dangers. These points are all stressed in relevant literature on forecasting, and data and intelligence 

analysis. 

Thirdly, period length matters. In the example with ISIS, even if we looked at the data for the 

whole of 2015 as one period, the spike of casualties per attack would have been detected nonetheless. 

This occurred due to two reasons: the period selection was based on a sound qualitative hypothesis (not 

on ‘quarterly data’), and due to some degree of luck. In other cases, though, larger periods can cause a 

change to be averaged-out. Choosing shorter periods could solve the problem, but would increase the 

required effort. Diagrams and moving averages are cost-efficient techniques that will usually solve the 

issue. 

Lastly, I mentioned several times the ‘predictive power’, but did not explain how my model 

served this purpose. When looking at ISIS’ condition on mid-2016 it may seem easy to call that the 

terrorist organization is seemingly approaching its end, but detecting this trend as early as mid-January 

(when used data were available) is a remarkable improvement in forecasting. It should be noted that a 

purely data-driven approach would only get us as far as saying that ‘ISIS efficiency has dropped slightly 

from its peak, but is still high’, or that the conflict might be approaching a stalemate. However, by adding 

the four qualitative considerations (which is an ad-hoc experience-driven process) it became evident that 

the situation was far worse for ISIS than the data have shown. 
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A Simulation of International Relations? Cyber Nations: From 

Simulation to Theory 
 

Konstantinos Mouratidis 

Introduction 
 

 In the study of various human phenomena, political and social scientists employ a wide range 

of methods in order to observe and draw conclusions, usually leading to the expression of a law – 

understood as a relation between variables (Waltz, 1979, pp. 33-34) – or a theory – understood as an 

explanation of a (set of) law(s) (Waltz, 1979, p. 41). Then, as Kenneth Waltz says, a model represents a 

theory, and in essence, it is a portrayal of reality with as much abstraction as possible, but not more 

(Waltz, 1979, p. 44). Models, however, are much more than the miniature of a theory. Felix Ciuta quotes 

Katie Salen and Eric Zimmerman, according to whom: “games are seen as ‘conceptual model[s] for 

understanding the world and our place in it’” (Ciuta, 2016, p. 201). According to Joshua Epstein models 

can serve a wide variety of functions such as “guiding data collection, revealing dynamical analogies, 

discovering new questions, illuminating core uncertainties, demonstrating tradeoffs, training 

practitioners, and last but not least decision support” (Balietti & Helbing, 2011, p. 2).  Hereafter, I will 

use the terms model and theory interchangeably. 

 In International Relations (IR) many theories have sprouted over the past years aiming to 

explain interstate relations, but how can we test which one has the highest explanatory potential? 

Traditionally, researchers have resorted to the study of history or contemporary affairs. While this has 

been the norm, it is not without fault. For example, a researcher only studying history till the Second 

World War might be inclined towards the paradigm of Political Realism. On the contrary, someone 

looking at the world today might proclaim the victory of Liberalism over geopolitical rivalry. So which 

is it? How can we decide?  

 Here is where simulation comes to play. Until a couple decades ago (and to a large extend, even 

today) it was impossible to create a simulation that would simultaneously satisfy criteria from different 

theories and be realistic enough. However, with the spread of internet and computers simulations have 

evolved and reached the masses. Furthermore, a simulation today does not have to be what it would have 

been 20 or 30 years ago, with just better graphics. Instead of observing higher-resolution “turtles” 

(individual agents in a computer simulation), we can observe how real persons interact, in real time, in 

conditions similar to those existing in the international system, with the researcher not tampering with 

the simulation, and the participants not being aware of being “observed”. For it to be possible, it must 

not be an actual experiment or a laboratory. After all, we cannot reproduce large-scale behaviors of 

nations like war, trade, et cetera, with real people. We can, however, use a game. As Felix Ciuta points 

out, “video games have become so ubiquitous that IR simply could not afford to ignore this enormous 

domain” (Ciuta, 2016, p. 198). Enter “Cyber Nations”.  

 In this paper I seek to introduce the game and its mechanics, present some of its history, and 

how the players behaved throughout its course. My purpose is to show that a game like this can allow us 

to observe interactions that would not otherwise be seen in the real world (IRL).Take note that words 

that are capitalized refer to in-game terms. 

Cyber Nations: the game and its development 
 

 According to its website, Cyber Nations (or Cybernations, or CN) “is a free browser-based 

nation simulation game” (Cyber Nations, 2016). Each player, after registering an account, creates a 

Nation which starts with nothing but a few citizens and money. These simulated nations have a range of 

factors. I will shortly explain some of these now. 

 The most important index (a combination of factors) is Nation Strength (NS). It is a comparative 

measurement of power applying to individual Nations. An Alliances’ Nation Strength is simply the sum 

of its members’ NS, although Score is also used as the predominant metric to determine alliance power. 
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It is calculated with a formula that takes into consideration the number of nations in the alliance and the 

game’s total and their total NS. According to the game’s guide:  

«Nation strength is determined from a number of factors which include a nation’s technology 

level, infrastructure development, land holdings and military power. The nation strength acts as 

a guide to help you determine how well your nation is doing in comparison to the other nations 

of the world» (Cyber Nations Information Index, 2016) 

All of the previous factors of power can be acquired through purchase, trade, growth or war. 

Each factor has a different cost to obtain showing exactly the difference in significance, but all of them 

have in common the increasing cost, an implementation of the principle of diminishing returns.  

Power is also influenced by a vast number of other sub-factors. Such sub-factors are the 

environment and the global radiation level, national improvements and wonders, government type and 

religion, tax rate, sanctions, resources and trades as well as teams and finally war/peace preference. These 

influence the economic capabilities (soft power). On the contrary, there are aircraft, cruise missiles, 

navies, tanks, soldiers, spies, weapons of mass destruction, military readiness and threat levels, 

government type, land mass, technology, and natural resources, influencing the military capabilities (hard 

power)(Cyber Nations Information Index, 2016). 

All these game mechanics add a bit of realism, but the result is still a ‘boring text-based game.’ 

This is supplemented by the fact that a 40-page (15,000-word) game guide exists (which also omits some 

significant details). It is also evident by the time spent within the game, which seldom accounts for more 

than a few minutes every day. The game, however, has been running for nearly 10 years (since 2006) 

and has simulated over 590,000 nations to date. What makes it so interesting then? The interactions 

between players, often occurring outside the game, organized in groups called Alliances. 

 

 

Comparing game and mechanics to the real world 
 

States and Alliances 
 

At first, players were organized in the equivalent of a band-level society. Usually friends who 

started playing the game together. With the advent of a trade system, the main force for political 

development was set in place (similar to the case of agriculture and early societies). Soon, these groups 

grew larger, by incorporating more and more individuals and teams, growing into state-level groups 

(some even exceeding 1,000 members!), called Alliances. These are the primary research subjects. It is 

important to remember that these similarities presented here are not a product of the game’s design, but 

rather processes that developed independently: by chance, by player experience (e.g. using player 

knowledge of history for establishing in-game behaviors), or by systemic forces. 

Alliances in CN are the equivalent of states in the real world. Some of these are surprisingly 

sophisticated for a game. Interestingly, they fulfill the major criteria set by Max Weber (Fukuyama, 2011, 

pp. 15-21): a uniform, merit-based, and impersonal bureaucracy, and a central authority with popular 

legitimacy (the Government and similar executive bodies), a set of rules and laws all members (but not 

outsiders) abide by (usually named Charters), and, thus, they share a common sense of identity. What is 

even more interesting, though, is that all of these features exist mainly outside the game. Each Alliance 

has an internet forum, on free (hosted for example on sites like http://invisionfree.com) or sometimes 

even paid domains (e.g. http://cn-nadc.net/). On these forums (as well as on IRC – chatting rooms) the 

players spend the majority of their time, varying from a few minutes each week, to the extreme 10+ hours 

per day.  

Great Powers and Diplomacy 
 

In CN, large and powerful Alliances become “sanctioned”. That is, the 12 strongest in terms of score 

get certain in-game benefits, more in terms of prestige rather than actual power. In essence, it is a ‘great 

http://invisionfree.com/
http://cn-nadc.net/
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powers lobby.’ The longest lifespan of a single alliance in the sanction status is 2,226 days but the average 

is way lower, at about 400-700 days (CN wiki: Diplomacy, 2014). This shows the shift of power in CN 

over time. It is hard for an alliance to maintain its position for long periods of time since many wars 

occur, often changing the balance of power. 

Alliances sign treaties to formalize their cooperation, and to make it known to the world. Besides 

the practical aspect of such behaviors (i.e. creating deterrence), they have been regarded a standard 

diplomatic practice. Treaty types include Non-Aggression Pacts (NAPs), economic cooperation 

agreements such as the Peace Intelligence and Aid Treaties (PIATs), forms of military cooperation 

agreements (sometimes including optional clauses, i.e. for offense) such as the Mutual Defense Pact 

(MDP), and many variations of these. Treaties signed by more than two alliance are called Blocs. The 

last form of diplomatic cooperation is a Protectorate; an agreement that an Alliance will come to the 

defense of a smaller one (usually 5-20 members), usually with no obligations for the weaker one 

(although variants exist). 

War mechanics: Strength and Luck 
 

As is to be expected, there are certain factors that directly influence a player’s military strength. 

Conflict can occur in each (or all) of the following types: ground battles, naval battles (either naval 

attacks on ships, blockades, or battle support), aircraft battles (either dogfights or bombing raids), spy 

attacks (including various form of sabotage, inciting unrest, and more), cruise missile launches, and 

finally nuclear weapons launches. Although a range of factors influences the relative combat strength, 

the most important is Technology.  

Each of these variables influences greatly the ability to win battles but wars are more complex. 

In war, the factors of military command and exceptional or incompetent leadership, defense or offense, 

and type of attack (cautious, planned and aggressive) all have a share in military victory. All these factors 

were carefully taken into account when formulas were being developed. This process also allows for 

improbable outcomes to occur (such as a small force winning a larger one), incorporating (through 

random number generators, and to a minor extend due to player ‘skill’) the element of luck in war.  

 

Economy and commerce 
 

When it comes to the economics of the game, they are pretty straightforward. There are two 

primary resources, Money and Technology. Of the two, the hardest to acquire is the latter, since its cost 

scales with the current value at hand. This, coupled with the ability to send both resources through 

‘Foreign Aid Deals’, is what allows for a market to exist. Smaller Nations have no purpose to amass 

Technology, but need Money so that they can invest it in Infrastructure (which will in turn return greater 

incomes). On the other hand, Money is plenty for larger Nations, but Technology is costly, but also very 

important (since it is a prime factor in a Nation’s strength). As a result, the ‘Tech Deals’ are the 

predominant form of trade between Nations. It is a win-win case that mimics its international trade 

counterpart in the real world. One could say that these Tech Deals arose out of luck, since the aid system 

wasn’t particularly designed for this. The exact process and other details have all been worked out over 

time, and now accurate guides and other tools are largely available. 

Player base: demographics and diversity 

Since there is no such thing as a CN census, we cannot claim to know exact information about 

the player-base but this does not mean that no information exists on the subject. A significant portion of 

players come from the U.S. while the U.K. also contributes. A demographic tool provided by the game 

itself shows the following chart (see next page) (Cyber Nations Ethnic Groups, 2016). 

However, it must be noted that these numbers reflect the in-game choice players made regarding 

the citizens of their Nations. It can be changed at any time, and since a lot of role-play exists, people 

might be inclined to choose an ethnicity due to that (e.g. a German player whose Nation is themed around 

the samurai will likely pick Japanese as the ethnic group). One thing is certain, however. Even if some 

countries have more players than others, players come from a lot of countries. One will find players from 

all across Europe, from Canada, China, Indonesia (who even had their own 200-Nation Alliance), South 



 

257 

Africa, New Zealand, Australia and many more. However, according to alexa.com the majority of current 

visitors are from the U.S. (85.6%), Sweden (5.1%), and Canada (3.2%) (Alexa.com, 2016), while 

hyperstat.com puts the U.S. first (81.6%), followed by Taiwan (7.1%) and the U.K. (5.8%) 

(Hyperstat.com, 2016).  

Similarly to ethnicity, the majority of players had a dominant occupation, but with large 

variation as well. At start, the majority had been university students (especially for the first few years of 

the game, most must have graduated by now), with a significant portion of them coming from faculties 

like History or Political Science. In terms of variety, one could find any occupation ranging from chefs 

and bartenders to professional game testers, from professors to engineers, and even more improbable 

ones, like economists, military officers, and even politicians. As a result, the conclusion that all/most of 

them (or all/most of the in-game leaders) have knowledge of International Relations theory 

(let alone agree on one paradigm) shouldn’t be hastily drawn.

 

The demographics of a 2009 poll about age may also not be representative of the actual ratio of 

players, but they show a familiar trend: predominance of the 16-25 group, but also a variety of others, as 

seen here (CN Real Life Demographics, 2009): 
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Divergence with reality 

 
 So far, what we have seen has been simulated adequately – that is, realistically, but also ‘with 

as much abstraction as possible’. However, a significant portion of reality gets distorted due to the nature 

of the game. 

First, it is impossible to realistically simulate all the factors into one model. For example, the 

choice of government does not really reflect the effect historical experience. A player may change his 

government preference from fascism to democracy, then to communism, and finally to monarchy within 

less than two weeks, with no restrictions or penalties from all that regime change. While each has each 

own benefits, with the exception of Anarchy, the player is almost never penalized for his choice (or for 

frequent changes). 

Furthermore, there will be decisions that under normal circumstances would never have been 

taken. Again, these anomalies are expected to occur since reality is simplified, but they can potentially 

render the simulation useless for our purposes. The greatest difference of simulation versus reality is the 

absence of calculations on the human lives cost, and the extended use of nuclear weapons. Citizens and 

soldiers that died can be ‘rebought’, and often players actively seek to show off their military casualty 

count. The player does not face the threat of being overthrown, or any other irreparable situation. 

Regarding the use of nuclear weapons, they do have an environmental impact that affects all players 

world-wide (which dissipates within a month), and they are more destructive than other means, but they 

are not fundamentally different. (For more information see: (Cyber Nations Information Index, 2016)) 

Finally, since this is a game, interpersonal relations have a significantly greater impact that in 

reality. Although this might be compared to medieval times when a monarch would not fight against his 

family except on rare occasions (not counting quarrels for succession), this behavior in the game is much 

more widespread. Sometimes, rational calculations may take the back seat. That is why it is important to 

carefully examine the behaviors that arise amongst players, before drawing final conclusions on the 

suitability of the game as a simulation. 

Observed behaviors and practices 
  

As I mentioned earlier, the creation of Alliances was an out-of-game development. The game 

itself and its administration had nothing to do with any of those. This is in direct contrast of Ciuta’s 

observation that “games guide players to play by the rules of ir built in the game, which constitute the 

game’s own ‘IR’” (Ciuta, 2016, p. 202). In fact, International Relations rules, as mentioned by Ciuta, are 

not built in CN’s mechanics. Ciuta also says that the rules by which they play closely follow existing IR 

knowledge, and players are aware of it as well; these observations are more fitting, since at least some 

players have knowledge of IR. In essence, Ciuta is right in saying that (quoting Dyer-Witheford and de 

Peuter) “game virtualities arise from and cycle back into the social actualities” (Ciuta, 2016, p. 209). 

One such actuality is the adherence to the principle pacta sunt servanda. The formation of 

treaties as discussed above is directly linked. However, the adherence to this principle is two-sided. On 

the one hand, Alliances follow the principle and honor their treaties, either because they stand to profit 

(i.e. to be perceived as trustworthy) or because of selfless beliefs (which is the usual case), but on the 

other hand, this principle often gets trampled (e.g. a treaty partner refusing to aid their ally and canceling 

the treaty after a war has started). 

Perhaps the predominant practice in CN is the extended use of Casus Belli (CB). Any Alliance 

must have one, if it wants to start a conflict. However, this has led to cases where CBs were fabricated 

or were issued for insignificant cases (Six Million Dollar War). The most valid CB is defending an ally, 

and it is done through the treaties mentioned above. Cases where wars started without any CB at all rarely 

occur. Interestingly, the claim that no CB is needed (for entering into a war in order to protect friendly 

Alliance) has been challenged. According to the NSO Moldavi Doctrine, they challenge the notion that 

the “right to act justly in the interests of themselves, their friends, and their allies […] is guaranteed […] 

by the treaties themselves”. 

Another practice that has been widely accepted since the start of the game is about refraining 

from poaching members from other Alliances (Power War). A similar yet distinct case it about the notion 

that Alliances should refrain from spying (GATO-INC war) and similar practices. 
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As Spiridon Litsas quotes Panagiotis Kondylis, there are two ways to acquire goods; to produce 

them or to take them from someone else (Litsas, 2014, p. 74). This concept of “snatch” can also be 

observed in its full extend in CN; called tech raiding. It has been an established for years but then 

gradually declined. A Nation attacks another Nation in order to steal Technology and Money. 

Aside the hegemon, no other great power would gladly tolerate a hegemony, and CN is no 

different. As mentioned earlier, the Karma War has shown how the system “balances against the threat”, 

in pretty much the same way as Stephen Walt explains in The Origins of Alliances (Walt, 1987). More 

similar behaviors arise. Exactly as Litsas points out about the role of diplomacy in times of war, the aim 

of CN diplomats has been to prevent the enemy from potential external sources of support, to establish 

contact with other members of the international community not participating in the war, and to prepare 

the framework for a smooth transition from conflict to peace (Litsas, 2014, pp. 125-126). And when an 

Alliance projected fear, others eventually formed a coalition against it (Karma War), exactly as Litsas 

explains (Litsas, 2014, p. 232).  

Strictly in the context of Alliances, one can observe all four types of sovereignty that Stephen 

Krasner identifies: a) legal sovereignty (see “declarations of existence” in Appendix), b) interdependence 

sovereignty (globalization is even more evident in a game where the concept of geography did not exist 

in the first place), c) domestic sovereignty, and d) Westphalian sovereignty (most, if not all, Alliances 

are independent and suffer no interferences from others about their inner workings) (Litsas, 2014, p. 171) 

(Krasner, 1999, p. 20). 

The idea of logistics could not have been omitted. According to Antoine Henri de Jomini, there 

are numerous tasks related to (Jomini, 2016, pp. 254-256), but only the main concept is of interest here. 

In CN, putting aside communications in war (which are done through forums, through internet chatting 

rooms), the logistics of war exist in three forms: economic aid between Nations of the same Alliance 

(usually run by the Economics Ministry in coordination with the Defense Ministry), the line of command 

(including ranks, and military units / divisions), and finally Warchests. The first two are self-explanatory. 

The third, Warchests, are actually the savings each player has collected over peaceful times (ringing 

some bells – si vis pacem, para bellum) so that he can cover war expenses (the war mobilization process 

is quite costly in itself) and post-war reconstruction. As Litsas points out about Iliad, so too Warchests’ 

greatest use is to “keep the war effort at high levels” (Litsas, 2014, p. 291). 

Much like the U.S. and the Monroe Doctrine, a few Alliances (and some blocs later) tried to 

establish similar ‘domains’. Such efforts include the Moldavi Doctrine and the Goonland Security Act, 

where one Alliance claimed an entire Trading Sphere (could be regarded as a loose parallel to a continent, 

or to a sphere of influence) for themselves, prohibiting any foreign intervention without their consent.  

Trade forums and associations were also a common practice. Groupings of Alliances of the 

same trading sphere often organized their efforts for trading purposes of any form, like the ‘super-bloc’ 

Blue Leadership Ensuring Unity (BLEU), that signed the BLEU Economic Treaty, allowing for trade 

with other Alliances in their sphere. 

Any game that revolves around international policy has its history enthusiasts. Of course, this 

is not only evident in the naming of Alliances and Treaties, but also in the foreign policy domain. One 

such example is the creation of the Non-Aligned Movement, which was rather unimportant in 

comparison with its real life equivalent. The concept of neutrality also existed, with GPA being the 

largest neutral Alliance (“The Neutral Menace”), but that neutrality didn’t work well for them; when 

others waged war on them, nobody came to their defense, and after the war they were forced to pay 

enormous reparations (see Woodstock Massacre). 

The final remark about diplomatic and political issues is about the enforcement of reparations. 

After the conclusion of wars, some Alliance force upon the defeated to pay reparations for war damages. 

One such case was the GPA mentioned earlier, but perhaps the strongest case was the Karma War. It was 

one of the longest wars, fought over the period 20 April – 19 July, 2009. It was the most destructive war: 

over 70% of the game’s metric for power was lost in the first few weeks, making it a more destructive 

representation of World War II. Over 16,000 players participated. The reparations imposed solely on the 

NPO (the primary target of the war) were 10 billion Dollars and 350,000 Technology, and other terms 

included decommission of military forces, cancellations of treaties, viceroys, and more. To put these 

numbers into perspective, it was estimated that NPO would need no less than 6 months to pay all those 

reparations. It should be evident that 6 months is too much, even for a game like this. Unlike Germany 
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after WWI, they didn’t get a chance to renegotiate or not pay. And it should also be noted that other allies 

of NPO also had to pay reparations (not included in the above numbers).   

 

Conclusions 

 
In the alternative universe that is Planet Bob (=CN), the Warsaw Pact didn’t fight a Cold War 

with NATO, and no neutral forces remained intact for a long time. With infinite potential for diplomacy, 

balancing processes have also limitless potential. As a result, the there is also a vast history of wars (as 

well as other topics from doctrines, to behaviors, demographics, etc.) available for us to study. 

There is a saying in CN, that wars occur roughly “every Christmas, Easter and summer”, when 

players usually have more time (doing a quick search of the major this is not entirely accurate; since war 

preparations need much more time than a few months, and diplomatic maneuvers maybe even more). 

This saying, though, expresses a reality in the game, but also a reality in IR. According to Robert Jervis, 

“wars would be much more frequent […] if they were less risky and costly, and if peaceful intercourse 

did not provide rich benefits” (Jervis, 1978, p. 176). In the game, the players only lose ‘pixels’, and thus 

wars don’t really cost that much (although different players/Alliances have different tolerance to how 

many pixels they are willing to lose).  

Having observed all those behaviors and practices it should be safe to assume that the game is 

suited for further ‘investigation’, but such research should take heavily into account the restraints and the 

conditions which apply in the game. Unlike what Ciuta says about similar games (that they are “usually 

reduced to war or traditional inter-state relations”), Cyber Nations is not a ‘war simulation’ game. On 

the contrary, since the game completely lacks a spatial element (and the game itself is text-based), the 

diplomacy is the prevailing aspect. 

Future research can examine the interaction that arise, ranging from political mobilization to 

ethics, to interpersonal relations, to the establishment of common practices, to education-related matters 

(as many renowned studies have already done with other similar games) and even how (and why) the 

popularity of the game evolved. 

Appendix: Links and notes on behaviors 

 

Treaty cancelations after the start of the Karma War 
 

1. Echelon cancels its treaty with the NPO 

http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/54888-echelon-announcment/ 

2. IRON, MCXA, NATO, [and more] cancel treaties with the NPO 

http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/54884-a-joint-announcement/  

3. NpO cancels its treaty with the NPO 

http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/57391-imperial-decree-new-polar-order/ 

These cancelations were all considered as betrayal. It was evident that they would be fighting a 

losing war and the thus decided not to participate in it. Although they might have lost face, they succeeded 

in not getting dragged into a long and destructive war. Most of these Alliances were the most powerful 

directly after the war. 

 

Wars, declarations, and reasons 
 

1. The Karma War was the probably the most famous war in CN. It was presented thoroughly in the 

preceding pages. Here are some links for further reading: 

http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/54888-echelon-announcment/
http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/54884-a-joint-announcement/
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http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/63887-instrument-of-surrender-for-the-new-pacific-

order/ 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Karma_War 

2. FEAR and UPN poach members from POWER, which then declares war on them. 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Power_War  

3. A Nation had disputes with the Alliance Ragnarok (RoK), but then went on to join another 

Alliance, New Sith Order (NSO). It is a standard practice to not accept members in an Alliance if they 

have unresolved issues with other Alliances since this can cause diplomatic incidents (much like this 

one). According to the Wikia entry: 

 

“At issue was the NSO providing $6 million in aid to a nation at war with a protectorate 

of RoK, hence the name of the war. NSO maintained that the war resulted from over-

eagerness on RoK's part, while RoK held that NSO was warned in clear terms that such 

an action would constitute an act of war and then proceeded to take that action.” 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Six_Million_Dollar_War  

 

4. The Woodstock Massacre was a war between Green Protection Agency (GPA), a neutral 

alliance, and the Continuum (tC), a bloc of 7 major Alliances, and their allies. The GPA was crushed and 

was forced to pay a great amount of reparations, the greatest till that time (estimated at 2.1 billion dollars, 

a figure that roughly translates to: all their incomes for the following 3-5 months) 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Green_Protection_Agency 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Woodstock_Massacre 

 

Spying 
 

Spying and infiltration refers mainly to actions done outside the the game, usually in the 

Alliances’ forums, through internet chats, or other means. The first war ever fought between Alliances 

was the GATO-INC war. After peace was declared, (according to the Wikia: 

http://cybernations.wikia.com/wiki/GATO-INC_War) it was agreed that “both alliances would refrain 

from spying on each other (setting an anti-espionage precedent which would be used in declarations of 

war ever since).” Despite this development occurring as early as 2006, the anti-spying principle was 

never fully abolished. It was the nominal reason for the TPF war, in which the Alliance TPF was accused 

of having “initiated spying and infiltration operations against [Athens] during the Karma War of several 

months prior, and that some such operations were still in existence“ 

(http://cybernations.wikia.com/wiki/TPF_War). In-game spying (in peace times) will also create issues, 

but it is dealt with more leniently. In-game spying at times of war is the norm. 

 

Sovereignty 
 

A declaration of existence is a post in the game’s forums indicating that an Alliance (of usually 

5 members or more) is formed. Such declarations aim at informing the other members of the community 

of the event, and usually also declare that they are under protection from a bigger Alliance. This 

declaration is not only a commonly accepted practice, but it provides benefits in terms of recruiting new 

members. See for example:  

http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/47076-declaration-of-existence/  

 

http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/63887-instrument-of-surrender-for-the-new-pacific-order/
http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/63887-instrument-of-surrender-for-the-new-pacific-order/
http://cybernations.wikia.com/wiki/Power_War
http://cybernations.wikia.com/wiki/Six_Million_Dollar_War
http://cybernations.wikia.com/wiki/Green_Protection_Agency
http://cybernations.wikia.com/wiki/GATO-INC_War
http://cybernations.wikia.com/wiki/TPF_War
http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/47076-declaration-of-existence/
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Doctrines 
 

1. The Moldavi Doctrine was a doctrine by the player Ivan Moldavi when he was emperor of the New 

Pacific Order (NPO). In that, NPO claiming the Red Trading Sphere for themselves. The original 

document is lost, however, several provisions were wide knowledge. First, attacking a Nation of the Red 

Trading Sphere meant that the NPO had a right to defend it, and second, no Alliance was permitted to 

exist in the Red Sphere without prior consent of the NPO. 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Moldavi_Doctrine_(New_Pacific_Order) 

A doctrine that is similar, and by the same Alliance, was the Revenge Doctrine 

(http://cybernations.wikia.com/wiki/Revenge_Doctrine). In this document, NPO is to cooperate with 

other Red Team Alliances to defend Nations of the Red Sphere. Even more detailed provisions and 

explanations are on the link. 

2. The Goonland Security Act was an effort from GOONS to copy NPO and impose their own 

dominance on the Black Trading Sphere. As per the Wikia entry, they were unable to enforce the doctrine 

after losing in major wars, and since more alliances entered the Black team. 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Goonland_Security_Act 

The same happened with Yellow Number 5 (Y#5) signed by FAN and GOLD regarding the 

Yellow Trading Sphere (http://cybernations.wikia.com/wiki/Yellow_Number_5) 

3. The Armenian Protection Doctrine functioned in much the same way as the previous ones. 

Instead of protecting Nations belonging to a certain Trade Sphere, they protected Nations with Armenian 

ethnicity (as selected in-game by players, not necessarily reflecting the origins / ethnicity of the player). 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Armenian_Protection_Doctrine 

4. The Moldavi Doctrine of the New Sith Order (NSO) was a declaration by the player Ivan 

Moldavi who was at that time emperor of NSO. According to the doctrine, NSO was relieved of all 

obligations to follow provisions in treaties, and instead being free to pursue any action they saw fit 

without prior ‘legal rights’. 

http://forums.cybernations.net/index.php?/topic/65668-the-moldavi-doctrine/ 

5. The Non-Aligned Movement was an informal organization of individual Nations. It was not as 

strong or unified as an Alliance, and soon faded away. For the policy of Neutrality see also The 

Woodstock Massacre. 

 

http://cybernations.wikia.com/wiki/Non-Aligned_Movement 
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Abstract 

 

The MiFID I Directive (2004/39/EC) has harmonized the investment services in the EU by establishing 

common concepts, such as the Regulated Market and the Multilateral Trading Facility (MTF), as well as 

common rules in financial markets and investment firms. The new MiFID II Directive (2014/65/EU) 

includes specific provisions in order to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises 

(SMEs) and further develop specialist MTF markets that aim to foster the needs of smaller and medium-

sized issuers. The creation of a new label as a sub category of SME growth markets raises their visibility 

and develops a common regulatory standard in the EU. The paper describes the rules on SME Growth 

Markets and their impact.   

 

1. Introduction: The MiFID I Directive (2004/39/EC) 

 

Financial Markets have first been regulated in 1993, when the EU has adopted the Investment Services 

Directive (ISD)128 in order to establish uniform criteria for granting and withdrawing authorisation of 

investment firms in the home Member State129. Such rules were essential for the achievement of the 

internal market, for the establishment and the provision of financial services by investment firms, as well 

as for the protection of investors and the stability of the financial system.  

In 2004 the EU has succeeded in adopting the Directive for Markets in Financial Instruments Directive 

(Directive 2004/39/EC)130. This Directive, known as ‘MiFiD I’ has been the cornerstone of the EU rules 

on financial markets since 2007. Its aim is to create a single market for investment services by banks and 

investment firms131, based on mutual recognition principle, and to ensure a high degree of harmonised 

protection for investors in financial instruments, such as shares, bonds, derivatives and various structured 

products. It also governs the operation of traditional stock exchanges and created new common concepts 

such as alternative trading venues (e.g. Multilateral Trading Facility)132. The Directive 2004/39/EC 

establishes the common framework for capital, organizational, record keeping, and transparency 

requirements for investment firms, and for regulated markets133. 

                                                             
128 Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field, OJ L 141, 

11.6.1993, p. 27.  
129 The liberalization of capital movements have already been achieved by Council Directive 

88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty, OJ L 178 of 

08.07.1988 
130 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in 

financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 

2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC, 

OJ L 145, 30.4.2004, p. 1.  
131 Including ancillary services and activities.  
132 European Commission, http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/index_en.htm.  
133 Ibid, par. 1 of the preamble. 

http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/index_en.htm


 

265 

The MiFID regulatory framework consists of a framework Directive (Directive 2004/39/EC), an 

Implementing Directive (Directive 2006/73/EC)134 and an Implementing Regulation (Regulation No 

1287/2006)135.  

Thanks to the harmonization of MiFiD, financial markets obtained a better degree of liquidity and 

provided better and cheaper services for issuers and investors136. However, shortcomings were exposed 

as soon as the financial crisis broke137. 

 

1.2. Impact of the economic crisis and initiatives 

 

Problems in the US mortgage  market  had  impact on lending and investment in Europe138. The  financial 

crisis  in 2009 demonstrated how  instability  can  spread  from  within  the  financial  system  to  the  

real  economy  and  damage  growth. Global    financial    services    regulation    and MiFiD failed    to    

prevent    or   contain  the  crisis.  The causes of systemic instability were considered to be the huge 

derivative trading outside of recognised transactions139 in new trading platforms and activities which fall 

outside the Directive, and the extent on which alternative investment  funds,  including  hedge  funds  

and  private  equity  firms,  were  vulnerable  to  a  wide  range  of  risks because of their investments in 

complex financial products.  New provisions were necessary in order to make their  activities  transparent  

and address the  risks140.  

In its revision of capital markets according to the ‘de Larosiθre Committee’, the EU has created the 

European System of Financial Supervision including the three ESAs: the European Securities Markets 

Authority (ESMA), the European Banking Authority (EBA) and the European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA)141.  Macro-prudential supervision of financial markets was 

entrusted to the European Systemic Risk Board (ESRB), a body without legal personality that operates 

under the auspices of the European Central Bank. The ESAs have legal personality and they must 

contribute to the establishment of common regulatory and supervisory standards and practices and to the 

consistent application of legally binding Union acts. In addition to issuing non-binding opinions, 

guidelines, and recommendations, ESAs, like ESMA, have an important role in developing binding 

technical standards, which the European Commission adopts under delegated Regulations142. 

                                                             
134 Directive 2006/31/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006, OJ L 114, p. 

60 of 27.4.2006, Directive 2007/44/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 

2007, OJ L 247, p. 1, of 21.9.2007, Directive 2008/10/EC of the European Parliament and of the Council 

of 11 March 2008, OJ L 76, p. 33 of 19.3.2008, Directive 2010/78/EU of the European Parliament and 

of the Council of 24 November 2010,  OJ L 331, p. 120 of 15.12.2010.  
135 Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC 

of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment 

firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and 

defined terms for the purposes of that Directive, OJ L 241, 2.9.2006, p. 1.  
136 See European Commission, DG MARKT, Roadmap, Review of the Market in Financial 

Instruments Directive (MiFID),  http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/docs/2010_markt_043_mifid_en.pdf. 
137 http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/index_en.htm. 
138  European Commission, Internal Market and Services, Towards more responsibility and 

competitiveness in the European financial sector, 2010, par. 4.1. available at: 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/leaflet/financial_services_en.pdf.  
139 Tim Edmonds, Market in Financial Instruments Directive, UK House of Commons, Briefing paper, 

Number 3267, 2 June 2015, p. 17. 
140 European Commission, MEMO, Brussels, 15 April 2014, Markets in Financial Instruments Directive 

(MiFID II): Frequently Asked Questions.  
141 Regulations (EU) No. 1093/2010 (EBA), (EU) 1094/2010 (EIOPA),(EU) 1095/2010 (ESMA), OJ 

[2010] L 331. 
142 Heikki Marjosola, Bridging the Constitutional Gap in EU Executive Rule-Making: The Court of 

Justice Approves Legislative Conferral of Intervention Powers to European Securities Markets 

Authority: Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), Judgment of 22 January 2014, Case 
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Another concern of the EU was growth and the unhindered access of SMEs to finance. The EU  Single 

Market Act143 has suggested “twelve levers to boost growth and strengthen confidence”. Since 2009, 

difficulty in accessing finance was considered the second most important main obstacle that prevented 

SMEs, even at a mature stage, from launching new products and strengthening their infrastructure144.  

The first lever proposed was ‘Access to finance for SMEs’ and its aim was to adopt legislation that would 

facilitate venture capital funds established in a Member State to invest freely in any other Member State, 

without obstacles or additional requirements and for over 20 million SMEs to have access to venture 

capital funds at an attractive price145. The European Commission’s aim   was   to   present solutions   for 

both the elimination of tax obstacles  to    cross-border   venture   capital   investments   and the prevention 

of tax avoidance and  tax  evasion146.  

Besides free provision of services by venture capital firms, another aim of the European Commission 

was to make SMEs Growth Markets more visible through a voluntary label147.   

In this context, in June 2014 the EU decided to proceed to a Capital Markets Union. The plan focuses, in 

its early actions, largely on providing a greater variety of funding opportunities for start-ups and SMEs, 

infrastructure financing and securitisation148. 

 

2. The MIFID II Directive (2014/65/EU) 

 

The new Directive 2014/65/EU known as ‘MiFID II’ “aims at establishing a safer, sounder, more 

transparent and more responsible financial system that works for the economy and society as a whole”149.  

The Directive introduces a “market structure framework which closes loopholes” and ensures that 

trading, wherever appropriate, takes place on regulated platforms150. It subjects shares, derivatives and 

non-equity instruments to a trading obligation, so that that investment firms operating an internal 

matching system151  have to be authorised as a Multilateral Trading Facility (MTF). The Directive 

enriches the list of financial services and instruments (e.g. financial means based on energy contracts in 

MTFs); it addresses the issue of excessive price volatility in commodity derivatives markets.  

It also introduces a new multilateral trading venue, the Organised Trading Facility (OTF), for non-equity 

instruments to trade on organised multilateral trading platforms152, while imposing the neutrality of OTF 

                                                             
C-270/12, UK v. Parliament and Council (Grand Chamber), European Constitutional Law Review, 

(2014) 10, pp 500-527 at 503.  
143 COM(2011) 206 - Single Market Act.  
144 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf.  
145 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, Single Market Act Twelve levers to boost growth 

and strengthen confidence "Working together to create new growth", COM(2011)206 final.   
146 European Commission, Communication to the Council, the European Parliament the Committee of 

the Regions and the European Economic and Social Committee, An Action Plan to improve access to 

finance for SMEs, COM(2011) 870 final,   Brussels, 7.12.2011.  
147 COM(2011) 870 final, par. 3.3.1, p. 5. 
148 Karel Lannoo, Detailed CMU Action Plan, but more (ambition) is required, ECMI Commentary, No. 

39/2 October 2015, available at: https://www.ceps.eu/publications/detailed-cmu-action-plan-more-

ambition-required. 
149  European Commission, Internal Market and Services, Towards more responsibility and 

competitiveness in the European financial sector, available at: 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/leaflet/financial_services_en.pdf.  
150  European Commission, MEMO, Brussels, 14 January 2014, Markets in Financial Instruments 

(MiFID): Commissioner Michel Barnier welcomes agreement in trilogue on revised European rules, 

available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-15_en.htm.  
151 The internal matching system executes client orders in shares, depositary receipts, exchange-traded 

funds, certificates and other similar financial instruments on a multilateral basis. 
152 European Commission, Statement 14/129, Brussels, 15 April 2014, More transparent and safer 

financial markets: European Commission welcomes European Parliament vote on updated rules for 

Markets in Financial Instruments (MiFID II), available at: http://europa.eu/rapid/press-

release_STATEMENT-14-129_en.htm. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/leaflet/financial_services_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-15_en.htm
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operators through restrictions on the use of own capital, including matched principal trading, and 

discretion in their execution policy. These rules ensure a level playing field with Regulated Markets 

(RMs) and MTFs153 and improve conditions for competition in the trading and clearing of financial 

instruments under strict organisational and conduct requirements154.  

The MiFID II Directive unifies all sources of information on transactions,  irrespective of the negotiation 

place and introduces rules and trading controls for algorithmic high frequency trading activities which 

have dramatically increased the speed of trading and can cause systemic risks. In addition, investment 

firms which provide direct electronic access to a trading venue will be required to establish systems and 

risk controls to prevent trading that may contribute to a disorderly market or involve market abuse155. 

The Directive improves the transparency and supervision of financial markets, including derivatives 

markets, and broadens the pre- and post-trade transparency obligations. MIFID II increases equity market 

transparency and for the first time establishes the principle of transparency for non-equity instruments 

such as bonds and derivatives156.  

The new framework also increases the role and supervisory powers of regulators and establishes powers 

to prohibit or restrict the marketing and distribution of certain products in well-defined circumstances 

under strict sanctions.  

Last but not least, MiFID II introduces a partially harmonised regime for granting access to EU 

professional markets for firms established in third countries, based on an equivalence assessment of third 

country jurisdictions by the Commission. The access regime, which constituted a controversial debate, 

depends on the types of  clients a firm wants to provide services to and the national requirements of each 

Member State. The Commission's equivalence decision will be based on ESMA's advice and an 

assessment of the outcomes of the third country's rules157.    

The transposition of MiFID II into national laws has recently been extended to 3 July 2017158. 

The new regulatory framework for Capital Markets is supplemented by:  

a) The 2014 MiFIR Regulation, which amends the EMIR Regulation159 and establishes a new 

framework establishing uniform requirements for the transparency of transactions in markets 

for financial instruments with comprehensive rules for a broad range of financial instruments 

from January 2018. 

b) The 2013 Transparency Directive 160, which aims at further harmonisation of transparency 

requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading 

on a regulated market,  

                                                             
153 Tim Edmonds, Market in Financial Instruments Directive, UK House of Commons, Briefing paper, 

Number 3267, 2 June 2015, p. 17.  
154 Jakob de Haan, Sander Oosterloo, Dirk Schoenmaker, Financial Markets and Institutions, A 

European Perspective, Third Edition, Cambridge University Press, 2015, p. 427.   
155 Tim Edmonds, op. cit., p. 18. 
156 Op.cit., p. 17.  
157 Shearman and Sterling LLP, MiFID II: Access to EU Markets for Third Country Investment Firms, 

9 May 2016, available at:  

http://www.shearman.com/~/media/files/newsinsights/publications/2016/05/mifid-ii-access-to-eu-

markets-for-third-country-investment-firms-fiafr-050916.pdf.  
158 http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm. 
159 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on 

markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012, OJ L 173, 12.6.2014, p. 

84. 
160 Directive 2013/50/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending 

Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of 

transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to 

trading on a regulated market, Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council on 

the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and 

Commission Directive 2007/14/EC laying down detailed rules for the implementation of certain 

provisions of Directive 2004/109/EC, OJ L 294, 6.11.2013, p. 13.  

http://www.shearman.com/~/media/files/newsinsights/publications/2016/05/mifid-ii-access-to-eu-markets-for-third-country-investment-firms-fiafr-050916.pdf
http://www.shearman.com/~/media/files/newsinsights/publications/2016/05/mifid-ii-access-to-eu-markets-for-third-country-investment-firms-fiafr-050916.pdf
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c) The 2015 Regulation161  implementing the 2003 Prospectus Directive162 establishing a single 

prospectus for the information of investors,  

d) The Directive  2014/51/EU  (the ‘Omnibus II Directive’) that requires ESMA to draw up draft 

regulatory technical standards (‘RTS’) in relation to Directive 2003/71/EC  (the  ‘Prospectus  

Directive) 

e) The 2014 Market Abuse Regulation (MAR)163 which aims at the integrity of financial markets 

and public confidence in securities and derivatives164. 

 

3. The SME Growth Markets 

 

3.1.The SME Growth markets in general 

 

The Directive MiFID II adds an alternative specialized financement source for SMEs. Currently there 

are two main sources of funding for SMEs: 

 private financing by banks or venture capital firms and 

 raising finance through capital markets (e.g. the issue of shares).  

SME markets aim at providing smaller, growing companies with a platform to raise capital both through 

initial offerings and ongoing fund raisings. However, not all these markets have been successful165. The 

London Stock Exchange’s AIM market has been successful in allowing a listing venue for SMEs, but 

not all EU countries have such a facility166. AIM is considered to be the most successful growth market 

in the world. Since its launch in 1995, over 3,600 companies from across the globe have chosen to join 

AIM to raise the capital they need for expansion. Its success has served as a model for the creation of 

similar markets in other countries167 such as: 

 Alternext for French, Dutch and Belgian securities168, 

 Entry market of the Frankfurt Stock Exchange, in the form of the NYSE-Euronext and the 

Deutsche Bφrse Group, and 

 First North, with Swedish, Finnish and Icelandic securities and 

 Alternative Stock Market (MAB) of the Bolsasy Mercados Espaρoles in Spain169. 

                                                             
161 Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301 of 30 November 2015 supplementing Directive 

2003/71/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards 

for approval and publication of the prospectus and dissemination of advertisements and amending 

Commission Regulation (EC) No 809/2004, OJ L 58, 4.3.2016, p. 13.  
162 Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the 

prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending 

Directive 2001/34/EC, OJ L 345, 31.12.2003, p. 64.  
163 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 

market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament 

and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, OJ L 173, 

12.6.2014, p. 1. 
164 Ibid. preamble par. 1. 
165 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-305_en.htm?locale=en. 
166 Shearman and Sterling LLP, op.cit., p. 6 available at: 

http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2015/04/Capital-Markets-Union-

the-EUs-Next-Focus-for-Reforms-FIA-040115.pdf. 
167 See http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/aim/aim/aim.htm.  
168 International Monetary Fund, Country staff report, France: Financial System Stability Assessment, 

2994, par. 144.   
169 See Report of the CNMV (Comisiσn Nacional del Mercado de Valores) in Spain entitled “Access of 

SMEs with growth potential to the capital markets 

http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/aim/aim/aim.htm
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Some markets have used AIM as a model for the creation of similar markets in other EU countries170. 

Germany and the United Kingdom account for eight and five of the SME Growth Markets171.  

It is considered that there are no SME Growth Markets per se and therefore no definitive listing of them. 

However a study shows that there are 40 potential SME Growth Markets among the existing MTFs in 

the EU and around  2,500 SMEs172. 

 

3.2.The added value of the MiFID II Directive 

 

The MiFID II Directive introduces the new concept of an "SME growth market". This is actually a 

Multilateral Trade Facility that is registered as an SME growth market and is tailor-made market for 

SMEs. Therefore, SME Growth markets constitute a subset/subcategory of the MTFs in the EU173 with 

a specific label that aims to facilitate better access to capital markets for SMEs and decrease 

administrative burdens174. The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) includes special 

conditions adjusted to negotiating platforms intended for SMEs in order to develop common regulatory 

standards according to their specific needs, and facilitate the development of a network for SMEs Growth 

Markets. In addition, the new concept will make it attractive for both  investors and SMEs to access 

capital markets through SME growth markets175. 

 

4. The Registration requirements of the MiFID II Directive  

 

According to the Directive, Member States shall provide that the operator of a MTF may apply to its 

home competent authority to have the MTF registered as an SME growth market. Registration takes 

place only if the home competent authority delivers an opinion that the following EU uniform 

requirements  have been properly applied:  

a) It must involve SMEs: at least 50 % of the issuers whose financial instruments are admitted to trading 

on the MTF are SMEs at the time when the MTF is registered as an SME growth market and in any 

calendar year thereafter.  

(b) appropriate criteria are set for initial and ongoing admission to trading of financial instruments of 

issuers on the market; on initial admission there must be sufficient information published to enable 

investors to make an informed judgment about whether or not to invest in the financial instruments, either 

an appropriate admission document or a prospectus (Directive 2003/71/EC) in case of a public offer on 

the MTF. 

d) appropriate ongoing periodic financial reporting by or on behalf of an issuer on the market, e.g. audited 

annual reports; and regulatory information concerning the issuers on the market must be submitted and 

disseminated to the public. 

(e) compliance with the MAR Regulation (EU) No 596/2014 for the issuers on the market, persons 

discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them and there are effective 

systems and controls aiming to prevent and detect market abuse on that market. 

The home competent authority shall as soon as possible notify ESMA of that registration or 

deregistration. ESMA shall publish on its website a list of SME growth markets and shall keep that list 

                                                             
170 See Paterson, op.cit., who cites a recent report published by the CNMV (Comisiσn Nacional del 

Mercado de Valores) in Spain entitled “Access of SMEs with growth potential to the capital markets”. 
171 European Union Emissions Trading Scheme, SME Growth Market, http://www.emissions-

euets.com/internal-electricity-market-glossary/524-sme-growth-market. 
172 Europe Economics, Data Gathering and Cost Analysis on Draft Technical Standards Relating to the 

Market Abuse Regulation, 6 February 2015, p. 13-14. 
173 See Article 3(1)(11) of Market Abuse Regulation in conjunction with Article 4(1)(12) of MiFID 

II. See also http://www.emissions-euets.com/internal-electricity-market-glossary/524-sme-

growth-market. 
174 Art. 33 par. 4 of the MiFID II Directive. 
175 Paterson, op.cit. 
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up to date. In case that a financial instrument of an issuer is admitted to trading on one SME growth 

market, the financial instrument may also be traded on another SME growth market only where the issuer 

has been informed and has not objected176. 

The investment firm operating an SME growth market must comply with the other obligations under 

MiFID II relevant to the operation of MTFs as well as the specific requirements relating to SME growth 

markets. MiFID II will not prevent the market operator from imposing additional requirements177. 

 

5.Fundamental Characteristics  

 

5.1.SME Growth Markets involve SMEs 

 

The assessment is made on an annual basis based on the market capitalisation of the previous three 

calendar years. The 50 % criterion should be implemented in a flexible way and should ensure a smoother 

transition for those issuers from those specialist markets to the main markets. A temporary failure to 

meet that criterion should not mean that the trading venue will have to be immediately deregistered or 

refused to be registered as an SME growth market if it has a reasonable prospect of meeting the 50 % 

criterion for the subsequent year178.  

For the purposes of the MiFID II Directive, the term SMEs means companies that had an average market 

capitalisation of less than EUR 200.000.000 on the basis of end-year quotes for the previous three 

calendar years179.  

In 2014, the European Securities and Markets Authority (ESMA) has issued a consultation paper that 

includes their proposed advice to the European Commission on designing the requirements that will be 

set out in Level 2 measures (delegated Regulations after consulation of ESMA) and will govern the new 

SME growth markets. ESMA made careful observations about e.g. accepting under the 200 million 

average market capitalization requirement SMEs with a lifespan of less than three years from their being 

taken into account for the 50% threshold, or accepting not only issuers but also non-equity issuers which 

would not have market capitalisation as such when determining the requirement that “at least 50% must 

be SME issuers”180.  

The Commission Delegated Regulation181 (EU) of 25.4.2016 has accepted most observations   and has 

advised the competent authorities for a  flexible approach  with  regard  to  markets  with  no previous  

operating  history,  newly  created  SMEs  whose  financial  instruments  have been admitted to trading 

for less than three years and issuers exclusively of non-equity financial instruments. As its preamble 

                                                             
176 Art. 33 par. 6 of MiFiD II.  
177 Paterson, op.cit.  
178 Article 33 par. 3 case a of MiFID II and par. 135 of the Preamble.  
179 Article 4 par 1, case 13 of MIFID II Directive. 
180 Roland Paterson, MIFID II and SME growth markets: A new category of markets to 

facilitate access to capital for SMEs, Eversheds, available at: 

http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Financi

al_institutions/MIFID_II_and_SME_growth_markets_-_a_new_category_of_markets. See 

aslo Article 77 par. 2 of the Delegated Regulation “An issuer which has no equity instrument 

traded on any trading venue shall be deemed  an  SME  for  the  purpose  of  Article  

4(1)(13)  of  Directive  2014/65/EU  if, according  to  its  last  annual  or  consolidated  

accounts,  it  meets  at  least  two  of  the following three criteria: an average number of 

employees during the financial year of less than 250, a total balance sheet not exceeding 

EUR 43 000 000 and an annual net turnover not exceeding EUR 50 000 000”. 
181 Commission Delegated Regulation (EU) of 25.4.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the 

European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating 

conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive, 25.4.2016 

C(2016) 2398 final, Articles 77 - 79, Recitals 111 – 115.  

http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Financial_institutions/MIFID_II_and_SME_growth_markets_-_a_new_category_of_markets
http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Financial_institutions/MIFID_II_and_SME_growth_markets_-_a_new_category_of_markets
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states “Given the diversity in operating models of existing MTFs with a focus on SMEs in the Union,  

and  to  ensure  the  success  of  the  new  category  of  SME  growth  market,  it  is appropriate  to  grant  

SME  growth  markets  an  appropriate  degree  of  flexibility  in evaluating the appropriateness of issuers 

for admission on their venue. In any case, an SME growth market should not have rules that impose 

greater burdens on issuers than those applicable to issuers on regulated markets” (par. 111).  

The same flexible approach may/should apply with  regard  to  the  content  of  the  admission  document  

which  an  issuer  is  required  to  produce  upon initial  admission  to  trading  of its securities on an  

SME growth  market, (par. 113) the use of International Financial Reporting Standards or financial 

reporting standards (par. 114),  the  rules  on  dissemination  of  information  about  issuers  on  regulated  

markets could be not applied if information is uploaded on the  website  of  the  operator  of  the  SME  

growth  market e.g. by  providing  a  direct  link  to  the  website  of  the  issuer (par. 116). Art. 78 of the 

Delegated Regulation lists all the necessary requirements.  

 

5.2.SME Growth Markets are MTFs 

 

Currently, SME growth markets, growth markets or junior markets are usually operated under MiFID as 

multilateral trading facilities (MTFs). For example, in the UK, AIM is an MTF and not a regulated market 

under MiFID182.   

According to MIFID I (Directive 2004/39/EC) the MTF is a multilateral system, operated by an 

investment firm or a market operator, which brings together multiple third-party buying and selling 

interests in financial instruments – in the system and in accordance with non-discretionary rules – in a 

way that results in a contract. The term 'non-discretionary rules' means that the investment firm operating 

an MTF has no discretion as to how interests may interact. Interests are brought together by forming a 

contract and the execution takes place under the system's rules or by means of the system's protocols or 

internal operating procedures. The MTF can be operated by a market operator or an investment firm 

whereas the operation of a regulated market is not considered an investment service and is carried out 

exclusively by market operators that are authorised to do so.   

MiFID II aims to promote the use of that market so as to make it attractive for investors, and provide a 

lessening of administrative burdens and further incentives for SMEs to access capital markets through 

SME growth markets183. 

 

5.3.Optional character and the label  

 

Registration as an SME growth market will be voluntary. The reason is that the Commission hopes to 

encourage later stage investments in high growth companies by investors who have a low risk profile 

and seek transactions on a listed and regulated market. 

The recent decline in the IPO activity (initial public offerings) has again pointed to the key role of robust 

securities markets and deregulatory measures in the development of a venture capital market184.  

Existing operators of successful markets aimed at smaller and medium-sized issuers may choose to 

continue to operate such a market in accordance with the requirements of MiFID II without seeking 

registration as an SME growth market185.  

This label should allow these markets to gain more visibility, attracting investors and making  them  more  

liquid.  The  label  would  be  voluntary  and  would  be  based  on  requirements to be adopted by the 

Commission based on a proposal by the European Securities  Markets  Authority  (ESMA).  The  label  

                                                             
182 Shearman and Sterling LLP, op.cit., p. 6 available at: 

http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2015/04/Capital-Markets-Union-

the-EUs-Next-Focus-for-Reforms-FIA-040115.pdf. 
183 Op. cit.  
184 EU IPO Report, Rebuilding IPOs in Europe, Creating jobs and growth in European capital markets, 

23.3.2015, available at: http://www.fese.eu/images/documents/speeches-

reports/2015/Final_report_IPO_Task_Force_20150323.pdf.  
185 Paterson, op.cit.  

http://www.fese.eu/images/documents/speeches-reports/2015/Final_report_IPO_Task_Force_20150323.pdf
http://www.fese.eu/images/documents/speeches-reports/2015/Final_report_IPO_Task_Force_20150323.pdf
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would  be  granted  by  national  competent  authorities186.  The  label  will  in  turn  allow  markets  to  

develop  more  standardised  tools  (indexes,  specialised  funds  investing  in  those  markets),  to  create 

networks between MTFs and to follow best practices187.   

 

6. Comparison with venture capital markets 

SMEs are financed by banks and venture-capital /private equity markets. According to a well-established 

definition ‘Private equity is medium to long-term finance provided in return for an equity stake in 

potentially high growth unquoted companies’188. In Europe, the terms venture capital, private equity and 

risk capital were used interchangeably189. The European Venture Capital and Private Equity association 

however uses these terms separately190.  

In EU in 2013 alone, more than 5,000 European companies received private equity backing in a wide 

range of sectors191. 

Venture capital markets could supply capital European SMEs, but they were not able to operate ‘across 

borders because of the multiplicity of national regulatory regimes and tax barriers’192. With the 2013 

Venture Capital Funds Regulation providing for a single passport193, by introducing a single rulebook. 

                                                             
186 COM(2011) 870 final, op.cit.,  p. 5. 
187 COM(2011) 870 final, par. 3.3.1, p. 5. 
188  BVCA, A Guide to Private Equity, 2010, p. 6, available at: 

http://www.bvca.co.uk/Portals/0/library/Files/Website%20files/2012_0001_guide_to_private_equity.p

df. BVCA is the industry body and public policy advocate for private equity and venture capital in the 

UK, an industry that accounts for almost 60% of the European market and is the largest in the UK. It 

explains that in the USA “venture capital” refers only to investments in early stage and expanding 

companies. The  main  sources  of  private  equity  in  the  UK  are  the  private  equity  firms  (who  may  

invest  at  all  stages  –  venture  capital  and  buy-outs)  and  “business  angels”  (private  individuals  

who  provide smaller  amounts  of  finance  at  an  earlier  stage  than  many  private  equity  firms  are  

able  to  invest). 
189 Laura Bottazi, Private Equity in Europe in Douglas Cumming (ed.), Private Equity: Fund Types, Risks 

and Returns, and Regulation, 2007, p.   
190 Invest in Europe, 2015 European Private Equity Activity Statistics on Fundraising, Investments & 

Divestments, 2016, p. 26 available at: .  

Venture capital are categorized as follows: a) Seed: Financing provided to research, assess and develop 

an initial concept before a business has reached the start -up phase, b) Start-up: Financing provided to 

companies for product development and initial marketing. Companies may be in the process of being set 

up or may have been in business for a short time, but have not sold their product commercially; c) Later-

stage financing: Financing provided for the expansion of an operating company, which may or may not 

be breaking even or trading profitably. Later-stage venture tends to finance companies already backed 

by venture capital firms; d) Buyout - Financing provided to acquire a company. It may use a significant 

amount of borrowed money to meet the cost of acquisition.  

Growth: A type of private equity investment - most often, but not necessarily, a minority investment–in 

relatively mature companies that are looking for capital to expand operations, restructure operations or 

enter new markets. Growth funds with € 2.9bn raised exceeded the 2014 level, which was previously the 

highest reported since 2011. 
191  EVCA, Essential work, 2014-2019, p. 4 available at: 

http://www.investeurope.eu/media/323675/evca-essential-work-2014-2019.pdf. 
192 COM(2011) 206 final, p. 6.  
193 Regulation  (EU)  No  345/2013  of the European Parliament and of the Council of  17  April  2013 

on  European  venture  capital  funds, OJ L 115/1/ of 25.04.2013. European Venture Capital Funds, 

EuVECA, and European Social Entrepreneurship Funds, EuSEF. These are funds supporting young and 

innovative companies, or enterprises with the intention of generating positive social impact. See also 

Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds 

(EuVECA) and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds (EuSEF) - 

14.07.2016; the Proposal will amend the regulations in three main ways: extending the range of managers 

eligible to market and manage EuVECA and EuSEF funds; increasing the range of companies that can 

be invested in by EuVECA funds; and making the registration and cross border marketing of these funds 

easier and cheaper. This Proposal is part of the Capital Markets Union (CMU) Action Plan and very well 

fits with its aim to unlock market-based investments to SMEs and long-term projects. See 

http://ec.europa.eu/finance/investment/venture_capital/index_en.htm#maincontentSec3. 

http://www.bvca.co.uk/Portals/0/library/Files/Website%20files/2012_0001_guide_to_private_equity.pdf
http://www.bvca.co.uk/Portals/0/library/Files/Website%20files/2012_0001_guide_to_private_equity.pdf
http://www.investeurope.eu/media/323675/evca-essential-work-2014-2019.pdf
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In this way, venture capital funds will have the potential to attract more capital commitments and become 

bigger, with more capital, specialization and knowhow. The Regulation sets out a new “European 

Venture Capital Fund” label and includes new measures to allow venture capitalists to market their funds 

across the EU and grow while using a single set of rules. Every fund using the label will have to prove 

that a high percentage of investments (70% of the capital received from investors) are spent in supporting 

young and innovative companies in the EU194. According to the Regulation, ‘venture capital provides 

finance to undertakings that are usually  very  small,  that  are  in  the  initial  stages  of  their  corporate  

existence  and  that  display  a  strong  potential  for   growth   and   expansion.   In   addition, they provide 

expertise  and  knowledge,  business  contacts,  brand  equity  and  strategic  advice, stimulating economic  

growth,  fostering  the  establishment  and  expansion  of  innovative  undertakings,  and increasing their  

investment  in  research  and  development’195. Since they provide mid to long term financing, they create 

a solid capital base for the company’s further development, while covering further financing needs in 

collaboration with other investors. They also provide strategic, organizational and financial consultation 

based on the experience they have collected from similar companies and possess a wide network of 

connections in several sectors which proves to be very useful for a company seeking clients, staff, as 

well as strategic partners and investors196. The participation of a venture capital firm adds prestige and 

validity of an institutional investor and facilitates access to traditional forms of financing e.g. bank debt. 

Venture capital firms possess extensive experience in preparing a company to enter the stock market as 

well as in issues regarding mergers and acquisitions197. 

 

7. Conclusions 

 

In July 16 2014, the President of the European Commission called for a Capital Markets Union in order 

to overcome the fragmentation. Among the three objectives of the Capital Markets Union is to improve 

access to finance for all businesses but especially SMEs198. The creation of this dedicated incubator 

market  may  be  particularly  relevant  for  developing  local  markets  or  young  issuers. As the 

Commission promises “To  reap the  full  benefits  of  these  dedicated  platforms  for  the  CMU,  the  

Commission  will  ensure through  the  implementation  of  MiFID  II  that  the  requirements  applying  

to  them  strike  the right  balance  between  providing  sufficient  investor  protection  and  avoiding  

unnecessary administrative burden”199. The problems however identified by the Commission are poorer 

information sources and lower liquidity, lack of research on SMEs by  investor  analysts, use of national 

accounting standards, and the need for a new voluntary accounting solution for SMEs with  the  

International Accounting  Standards  Board  (IASB)200.  

The SME Growth Markets are a voluntary sub-category of MTFs. Both ESMA and the European 

Commission seem to realise the incentives that must be given for the existing MTFs to register as such. 

The Delegated Regulation of 25.4.2016 shows sufficient flexibility to strike the correct balance between 

ensuring investor protection while reducing unnecessary administrative burdens for issuers on those 

markets. The challenges for their success however are great, including the already successful models 

such as AIM at the London’s Stock exchange, and the new Venture Capital Regulation.   
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Abstract 

 

A data based analysis in the classic subject of controversy between the schools of Neoclassical and 

Keynesian economists. This presentation objects the understanding of whether or not Government 

Spending and Employment relate to each other as measurements and the effects of government spending 

on labor markets. With the use of scientific and empirical measurements, accounting tautologies, 

statistical analysis and data chains from the Bureau of Economic Analysis (BEA), I conclude that there 

is a positive relation between Government Spending and Employment. 

Key words: Government Spending, Employment, GDP, Correlation, Coefficient 

 

1. Introduction 

The Government spending is the most influential tool of fiscal and monetary policy for every 

institutional, organized economy. According to Keynesian economics, when the government changes the 

levels governments spending, it influences aggregate demand and the level of economic activity, and so 

employment. On the other side, Monetarists assert that the objectives of monetary policy are best met by 

targeting the growth rate of the money supply rather than by engaging in discretionary monetary policy, 

and so the government should let market keeping the supply and demand for money at equilibrium at its 

own. It’s been observed by Jordi Galí1, J. David López-Salido, and Javier Vallés that consumption rises 

in response to an increase in government spending[1]. Also, Hafedh Bouakez and Nooman Rebei, in 

their study claim that after a government spending shock private consumption is crowded-in[2]. 

However, Olivier Blanchard and Roberto Perotti found that increases in government spending have a 

strong negative effect on investment spending[3]. So before we decide to follow an Expansionary or 

Contractionary fiscal policy, it is very important to understand how this two measurements react and 

relate with each other. 

 

 

2. Methodology  

In this research we will examine three different correlations between Gross Domestic Product, 

Government Spending and Employment as a factor of production. More specifically, we will examine 

the correlations between Government Spending and GDP, GDP and Employment, in order to end up 

with Government Spending and Employment. These variables are all quantitative and so we will use 

Pearson’s r model for correlation coefficient[4].  

Pearson’s model says that in order to calculate a correlation coefficient, you normally need three different 

sums of squares (SS). The sum of squares for Variable X ,the sum of square of variable Y, and the sum 

of the cross product XY; as shown below in the formulas 2.1.1 and 2.1.2 
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Where r is a giving value between +1 and -1 inclusive, where 1 is total positive correlation, 0 is no 

correlation, and −1 is total negative correlation. For pairs from an uncorrelated bivariate normal 

distribution (like ours), the sampling distribution of a certain function of Pearson's correlation coefficient 

follows Student's t-distribution with n – 2degrees of freedom[5]. 

 

𝑡 = 𝑟√
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 (2.1.3)𝑟 =

𝑡

√𝑛 − 2 + 𝑡2
 (2.1.4) 

 

If we find that  there is a strong relation between the two variables and we will reject the null 

Hypothesis (𝐻0), which says that there is no correlation between the two variables, in favor of the 

alternative, which says that there is 

Null hypothesis 𝐻0: 𝑟 = 0 

Alternative hypothesis  

We won’t lose time in explaining and showing all the calculations needed because that’s not the point. 

 

Important Macroeconomic concepts 

We will start with the macroeconomic expenditure-based formula for GDP which is: 

 

𝐺𝐷𝑃 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  𝑁𝑋 (2.1.5) 

 

Where (a) GDP (Gross domestic Product) is the value of all final goods and services produced in a 

country for a specific period of time,(b) C stands for Consumption by the households,(c) I for the 

investment of the private sector of production, (d) NX for Net Exports (Exports-Imports) and finally (e) 

G is the Government Spending[6] 

Government spending or expenditure includes: 

(a) all government consumption 

(b) investment 

(c) and transfer payments 

by the state[7]. But because the transfer payments are considered to be non-exhaustive, as the transfers 

are made without any exchange of goods or services, we will have to remove them from the total of 

Government spending thus they don’t relate with production activity and so employment. So we say that  

 
 

Besides the previous definition the GDP can be defined as,  

The total spending of an economy (because all of the product must be bought by somebody, and the value 

of the total product is equal to people's total expenditures in buying things) 

And the total income of that economy (because the incomes of the productive factors are equal to the 

value of their product)[8] 

 

Labor Market is a market in which buyers and sellers are at liberty to trade without restriction as to prices 

or quantities, and in which there is no compulsion to either buy or sell. In a labor market, the buyers are 

companies and the sellers are workers. Economists consider a labor market free when wages are set by 

the forces of supply and demand, and not by non-market factors (such as minimum wage laws, pressure 

from unions, and so on)[9]. 

 

Fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy. The government 

might increase its own spending, by hiring unemployed workers to work on valuable projects (e.g. roads 

and schools)[10]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product#Expenditure_approach
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3. Findings 

3.1G-GDP correlation 

The first relation we will examine is between the Government Spending and the Gross Domestic Product. 

We took the chain “Federal Government Current Expenditures” from the US. Bureau of Economic 

Analysis with chain number BEA Account Code: W013RU1 and the chain “Federal Government Current 

Expenditures: Current Transfer Payments” BEA Account Code: W014RU1 

With Annual frequency, no seasonal adjustment, counted in billions of dollars and a date range between 

1950–2014  

So, as previously mentioned we have to remove the Transfer Payments from the total of Government 

Expenditures. The new variable will be called Net Expenditures as shown below in Figure 1. 

 

1950 7,9 

1951 11,3 

1952 13,9 

. 

. 

. 

2010 359,7 

2011 372,8 

2012 372,1 

2013 359,1 

2014 363,2

 

 
Figure 6 –Visual representation of US Net Expenditures, counted in billions of Dollars from 1950-

2014  

Then we took the chain “Gross Domestic Product” with BEA Account Code: A191RC1 

also annually, counted in billions of dollars, not seasonally adjusted and with date range between 1950–

2014 

1950 300,20 

1951 347,30 

1952 367,70 

. 

. 

. 

2010 14964,40 

2011 15517,90 

2012 16155,30 

2013 16663,20 

2014 17348,10 
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Figure 7 – Visual representation of US GDP counted in billions of dollars from 1950-2014 

If we follow the formulas and calculate the result we will find that, 

r = corr(net_expenditures, GDP) = 0,98842450 

With t(63) = 51,7118 and p-value<0.01, which means that with r > 0 and more specifically r > 0.7 

(r=0,98). We say that there is strong positive correlation between Government Expenditure and GDP as 

shown in Figure 8. 

 
Figure 8 - Linear correlation between Government Spending and GDP 

We can see that as Net Expenditures are becoming higher the GDP is following. This is not surprising 

as we know that GDP = C + I + G + NX 

 

3.2. GDP-Employment correlation 
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Now from the third definition of GDP we know that measures the total income of the economy which of 

course is the value of the total production. One of the most important factors of production is the factor 

Labor. Labor is a measure of the work done by human beings. We can measure labor with the number of 

people who are employed. So, we will examine the correlation between Employment (factor labor) and 

GDP. We took the chain “Civilian Employment Level” with source code: LNU02000000 with the same 

date range of course and counted in thousands of persons 

 

1950 58921  2010 139064 

1951 59963  2011 139869 

1952 60254  2012 142469 

.   2013 143929 

.   2014 146305 

.     

 

 
Figure 9 –The Employment level in the US, in thousand of persons   
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And for GDP the chain used before. 

 
Figure 10 – Time Series Chart of GDP and Employment 

It is easy to understand that the more persons are employed the more the GDP is. 

Now following again Pearson’s Correlation coefficient we calculate  

r = corr(net_expenditures, GDP) = 0,98842450 

With t(63) = 51,7118 and p-value<0,01 

We reject the null hypothesis ( ), andwe can say that there is strong positive correlation between Employment and 

GDP, as r = 0,98 > 0,7 

 
Figure 11 –Linear correlation between GDP and Employment  

3.3 G-Employment correlation  
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Now we can go to check the main question. Does the Government Expenditure affect the Employment? We said that G 

is related with the GDP and this is related with Employment. So it is reasonable to ask whether Government 

Expenditure is related with Employment. 

 

Using the previous chains for both variables (Net Expenditures, Employment) 

We go straight forward to find r which after calculations is  

r = corr(net_expenditures, ThousandsofPersons) = 0,95455077 

With t(63) = 25,4204 and p-value<0,01 

So we decide for the alternative hypothesis (𝐻1) which says that there is a strong positive correlation between these two 

variables. And we can also verify it graphically in Figure 7 where, as the one variable rises the other follows. 

 

 
Figure 12 – Time Series Chart of Government Spending and Employment 



 

284 

 

 

Figure 13 – Linear correlation between Government Spending and Employment201 

 

4. Conclusion 

It is important to say that Correlation doesn’t always mean causality! When in an experimental research two variables X 

and Y are found to correlate this only means that these two variables are connected with a relation. It doesn’t imply 

necessarily causality; this is possible but not granted. For example, the two variables can be affected by a third variable 

too. The GDP is also affected from the consumption and the investment of the private sector and employment form other 

psychosocial variables. So we can’t answer how much the Government spending affects the Employment. 

An important reason why we can’t reach this conclusion is that the job creation impact of government spending isn’t 

simply a matter of arithmetic; because government spending doesn’t always create new jobs, or more jobs on net than 

there were before. To understand this let’s see an example that Russ Roberts from Stanford University used[11]from 

Keynes theory[12]. Suppose the government hires people, to dig holes and then fill them in. If the government pays people 

to do unproductive things, these are not really jobs. The “workers” receiving a “salary” are really just on a glorified 

version of unemployment compensation or welfare. The digging of the holes is just a tax. The practice will end as soon 

as the government program ends.  

So it is also very important to know if the government has spent the money in investment programs and if these create 

new jobs. And even then the public sector is more affected in favor of the private; as the GDP, Employment effects are 

small with private sector employment impacts likely to be even smaller. 

Another reason is the multipliers of money and employment. In macroeconomics, a multiplier is a factor of proportionality 

that measures how much an endogenous variable changes in response to a change in some exogenous variable. 

In our case these are Government Spending and Employment (or Income). The amount of money that the 

Government will spend won’t be exact with the final Income that the workers (and consumers) will receive. 

Using the “Hansen-Samuelson” multiplier accelerator model the income multiplier is: 

                                                             
201 Some exceptions are visible at the years that the global financial crisis started! 
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Where:  

(a) ΔG= how much more (or less) money the government spent (b) c= the Marginal Propensity to Consume 

(c) t=Taxes and (d) ΔY how the consumers income changed. 

Practically this means that even the Net expenditures of the Government won’t be fully absorbed in the labor 

market in order to create new jobs. 

 

To conclude, it is very difficult to be definite and say that Government spending affects Employment. The 

answer is defined by many, monetary and not, variables which are very difficult to search and study in order 

to make accurate results. The effects of other variables, even qualitative ones, on this relation, though, will be 

a very interesting subject for research. However we can be sure that there is a strong positive correlation 

between the Government Spending and Employment. 
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Abstract 

EU has tried to compose an integrated approach towards illegal and legal migration. On institutional level, European 

migration policy initially was based on intergovernmental cooperation included in the Justice and Home Affairs policy 

area. Gradually and mainly since the Lisbon Treaty many of its aspects has been “communitarised” and included in the 

Area of Freedom, Security and Justice. Though the formation of the European migration policy is considered by the 

researchers as a spillover of the internal market integration, the unprecedented flows of refugees and irregular migrants 

to Europe shifted the focus of these policies from preventing means to rather militarized deterrence means to ensure EU's 

internal security. This paper argues that EU policy makers, during the current migration crisis, consider the influx of 

illegal migration such a major security problem that evolved EU’s migration strategy towards militarization, enforcing 

specialized naval missions and NATO forces. Nevertheless, several issues are raised concerning the shift of focus and 

management of European migration policy to a deterrence strategy. 

 

1. Introduction 

During the last two years, thousands of wooden and paddling boats have been hopelessly reaching European coasts 

in the Mediterranean.202 These boats carry thousands of illegal immigrants from Middle Eastern and African states, many 

of whom died in the sea during their journey in the Mediterranean Sea route (Barber 2016). Due to the Syrian conflict, 

the continuous volatile situation in Northern Africa, Middle East and Afghanistan, European Union (EU) is confronted 

with the greatest influx of illegal immigrants since World War II. In 2015 EU-28 received almost 1.3 million asylum 

                                                             
202 In this paper the term “migration” will be used in this paper as a general category including immigrants, irregular 

immigrants, asylum-seekers, and refugees. 
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applications, a sharp increase compared with 627 thousand in 2014 and 431 thousand in 2013, were higher numbers of 

applicants from Syria, Afghanistan and Iraq.203 

The vast amount of illegal immigrants and the associated security threats of terrorism, drugs, arms and human trade 

(Frontex 2015), have forced EU to deal with a tremendous political crisis. Terrorist attacks in Paris (November 13, 2015) 

and in Brussels airport (March 22, 2016) spread fear and horror and the heart of Europe. Moreover, the so-called “Islamic 

State” (ISIS) threatened to flood Europe with refugees and, thus, send jihadists through Turkey provoked the correlation 

of terrorism with irregular migration (Schmid 2016).  As a result, more intensive security cooperation was put at the 

epicenter of the European Agenda (European Council 2015). In March 2016 the European Council welcomed NATO's 

decision to assist to the surveillance of illegal crossings in the Aegean sea in close cooperation with European Border and 

Guard Agency (Frontex) (European Council 2016a). Currently, the correlation of illegal migration with security threats 

has been massively accelerated among European people who regard recently arrived immigrants as possible terrorists or, 

at the least worst-case scenario as a threat to the European social welfare state (Special Eurobarometer 380, 2012, Stokes, 

2016). Populist groups and politicians (i.e. AfD in Germany, Orban in Hungary, Farage in UK) exploited the opportunity 

of extended fear and insecurity among Europeans, and built up their rhetoric of Euroscepticism and xenophobia to attract 

electoral attention. Security considerations also resulted in intense fragmentation among European states and the 

formation of sub-group alliances of states for confronting the migration crisis (i.e. Central Europe group lead by Austria, 

the Visegrad countries, the Mediterranean countries)204. These developments and the intense securitization of the current 

migration influx challenged the unity of EU and revealed the structural and operational deficiencies in European policy-

making. 

As it is widely accepted among the European studies scholars, EU after the Council Regulation 1612/68205 has 

relentlessly tried to build a “European fortress”, well entrenched with solid barriers, which could efficiently avert the 

entrance of illegal immigrants to the European area of free movement (Huysmans 2000, Abiri 2000, Geddes 2000, 2003, 

Bermejo 2009, Bigo 2009). Since the establishment of the Schengen Area in the 1990s, the Dublin Convention and its 

amendment206 as well as the introduction of the Justice and Home Affairs intergovernmental pillar of Maastricht Treaty, 

migration has been correlated with security threats. As a result, the European decision-makers accelerated their efforts on 

the generation of a preventive and multi-dimensional policy against illegal immigration (Huysmans 2000, Van Houtum 

and Pijpers 2007). Scholars have already underscored that the implementation of the Single Market produced a remarkable 

spillover effect, turning an economic project into an internal security challenge (Huysmans 2000). The inclusion of the 

Schengen Agreement in the Amsterdam Treaty as well as the communitarization of the relevant policies in the framework 

of the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) within the Lisbon Treaty, institutionalized and expanded the 

European framework. 

This paper argues that, the ferocity of the current migration crisis has provoked the intensification of the securitization 

of irregular migration and the shift of European policy towards more offensive means. Thus, we support that the home 

affairs problem of illegal migration, under extraordinary conditions and relevant discourse, is transformed to an external 

security threat. EU has amplified the preventive policy measure with the use of military means and offensive strategies 

against illegal migration. EU policy makers, has regarded the influx of illegal migration such a major security problem 

that evolved EU’s migration strategy towards militarization, enforcing specialized naval missions and NATO forces. The 

aim of this study is to explain how EU shifted its policy against illegal migration from preventive strategy to a more 

                                                             
203 Data retrieved from Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics, accessed 

on 12.04.2016. 

204 Austria invited Albania, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Croatia, Montenegro, FYROM, Serbia and Slovenia but not 

Greece in February 24, 2016 in a Migration Conference in an attempt to control the Balkan routes. 

205 Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the 

Community, Official Journal L 257 , 19.10.1968. 

206 The Dublin Convention was signed in Dublin, Ireland on 15 June 1990; it came into force on 1 September 1997; it 

was substituted by the Dublin Regulation in 2003 which was amended by Regulation  604/2013 of 26 June 2013 

establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for 

international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast), 

Official Journal of the European Union L 180, 29.6.2013. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
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militarized version as a result of the change of criticalness of the situation and the accentuation of feelings and discourse 

of insecurity, and underscore the challenges raised by this process.  In other words, we claim that the process of the 

securitization of illegal migration has been exaggerated, due to the crisis in Europe and the consequent feelings of 

insecurity, and as a result provoked the change of European policy from preventive to militarized measures. We identify 

the preventive policies against illegal migration in three policy areas: the Common European Asylum System (CEAS), 

the external agreements on readmission of refugees and the management of migration flows and the external border 

controls. We, theretofore, contrasting the long-lasting defensive policies against illegal migration with the European turn 

towards offensive measures in order to underline the emergence of a militarized approach against what is defined as an 

external threat. While the Common Asylum System and the European Border and Guard Agency (Frontex) are 

incorporated in the communitized Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) institutional framework, the militarized 

and current external European operations against illegal migration fall into the Common Foreign and Security Policy and 

the Common European Defense Policy which is based on intergovernmental decision making procedures and voluntary 

participation (i.e. under the enhanced cooperation clause).  We, consequently, conclude that these cross-regime activities 

between internal and external cooperation areas, which fall under different EU institutional frameworks and governance, 

require a more coherent and legitimated scheme. 

 

2. The securitization of illegal migration 

 

The concept of the securitization of migration is originated in the Copenhagen School of security studies and the 

scholarly work of Barry Buzan. In his framework, security was considered as a fundamental national need and a variable 

that can be clearly defined and measured (Buzan et al. 1998). Building a constructivist concept (Eriksson 1999), Buzan 

and Wæver interpreted security as a relative variable defined by the susceptibility of the threatened and the magnitude of 

the threat (Wæver 1993). To Buzan, security is regarded, not in the realistic material sense, but as a social construction 

of certain logical procedure: the process of securitization (Buzan et al. 1998). Thus, an object is defined as a security 

threat through discourse: ‘Security is the speech act where a securitizing actor designates a threat to a specified referent 

object and declares an existential threat implying a right to use extraordinary means to fence it off.’ (Wæver 2000: 251). 

In other words, a subject can be politically delineated as a security danger by using relative language to address it publicly 

and, as a result, justify extraordinary measures (Wæver 2000, Huysmans 2006). 

In Europe, securitization responds to the need for the construction of a common European identity (Wæver 1995).  

Establishing a new relation between national state and society, European Union is redefining both politico-economic 

spheres but also identities. National cultural identities are redefined under the tensions of European assimilation and, thus, 

they are losing their independence of self-determination. Consequently, cultural and social integration under the auspices 

of a solid defense against a potential threat is capable of establishing a common term of reference among European people 

(Buzan 1993). Constituting a political and social challenge, illegal immigration is an issue which can be easily presented 

as a security threat, especially after the terrorist attacks in 2001(Huysmans 2006).  Securitization scholars argue that the 

coherence of the European community can be boosted by obtaining a common term of reference through regarding 

irregular immigrants and refugees as a security threat to the common European society (Huysmans 2000). Therefore, 

preventive measures against illegal migration are justified and implemented to hinder possibly associated security threats 

such as drug and human trafficking and terrorism. Indeed, EU has endorsed several preventive policies against illegal 

migration regarding the Asylum system, the cooperation with countries of origin and transit and the external border 

controls.  

Within this conceptual framework, the intensification of the phenomenon which is identified as a security threat could 

legitimize even more exacerbated means. Therefore, the aggravation of the current migration crisis justified the 

implementation of offensive and militarized measures. Scholars of securitization theory, like Huysmans and Faist, support 

that the event that extended the securitization of illegal migration was the 9/11 terrorist attacks, when illegal immigrants 

were supposed possible terrorists (Huysman 2000, Faist 2004, Luedtke 2009). However, it is during the current migration 

crisis, that the identification of illegal migration as a security threat has been generally established among European 

people as a self-evident conviction. As the Report of the Eurobarometer states on the subject of immigrants from third 

countries “..a majority of Europeans have negative views, and these feelings have gained ground since spring 2015” 

(59% negative vs. 34% positive) (Eurobarometer 84: 27). Since 2007, European stability and coherence has been disrupted 

by consequent destabilizing strokes.  As a result of the economic crisis, the security vulnerability revealed by the terrorist 
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attacks and the increasing nationalism, European socio-political cohesion has been profoundly wounded. Economic 

insecurity and dichotomy have become the common denominator of European people. In his assessment on European 

cohesion, Josef Janning explains that in 2016 “…even though the sovereign debt crisis is not fully resolved. In the 

meantime, the refugee crisis has come as an additional challenge to the political cohesion of the EU, exposing deeply 

rooted divisions and new political cleavages between member states. Unlike the financial crisis, the refugee crisis 

addresses the internal cohesion of EU societies much more directly and profoundly. This time, the conflict is over people 

and society, rather than money and national budgets…” (Janning 2016: 25). Indeed, it was immigration that was recorded 

to be the main concern of the Europeans (Eurobarometer 84: 13). 

Ergo, the amplification of illegal migration flows of the refugee crisis was regarded as an additional security threat 

to the so-wanted European security and stability. Even more, the growing insecurity against immigration offers to people 

a common term of reference regarding the European community (Huysmans 2000). The current migration crisis 

accentuated the securitization of illegal migration to such a degree as extraordinary means, not only preventive but 

offensive and militarized, to be justified and issued by European policy makers. Under the light of the current crisis, the 

“Fighting irregular migration and human trafficking more robustly” (European Commission 2015c) is legitimized. 

Therefore, we assume that the current migration crisis has provoked the establishment of the identification of illegal 

migration as a security threat as a general truth and, consequently, a shift of European policy from preventive towards 

militarized measures has been legitimized and implemented. Specifically, around “...nine Europeans in ten say that 

additional measures should be taken to fight the illegal immigration of people from outside the EU (89%, +4 percentage 

points since spring 2015)” (Eurobarometer 84: 28). As a result of this conceptual shift among Europeans, European policy 

makers supported and realized more offensive policies against illegal migration. The consequent policy shift includes the 

use of the specialized naval mission of EUNAVFOR MED, the increasing reinforcement of Frontex capabilities and 

independency and the cooperation with NATO fleet in the protection of European external borders in the Southeastern 

Mediterranean.   

 

3. Building up the European Fortress: from  preventive to militarized policies against illegal 

migration 

 

On the institutional level, European migration policy is included in Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ).  

Having been generated as a spillover of the internal market integration, the European migration policy is characterized 

by the securitization of illegal migration. Indeed, EU regards illegal migration as a security threat to the European 

Schengen area, and thus, has intended to construct a "Fortress Europe" to tackle any illegal entrance to the European 

territory (Van Houtum and Pijpers 2007, Huysmans 2000, Karyotis 2007, Leonard 2010, 2011). This fact is demonstrated 

in the preventive structure and the character of the three main areas of European policy towards illegal migration: the 

Common Asylum System, the cooperation with third countries and the control of the external borders. Nevertheless, due 

to the dramatic events of the loss of hundreds of lives since 2013 in the Mediterranean, after the crisis in Libya, the EU 

launched a policy consisted of more aggressive means to fight the major problem of illegal migration. Within the 

framework of securitization processes, exceptional measures against illegal migration, such offensive and militarized 

means, are legitimized under extraordinary circumstances such as a migration crisis (Leonard 2011). Actually, since 2014 

when migration crisis was reaching its peak point, EU has transformed its policy to a deterrence strategy to intercept 

strategic threat of illegal immigration. The European decision makers opted to transfer part of the migration agenda from 

the policy area of Home affairs to the Common Security and Defense Policy. Thus, the policy change corresponds to a 

change in the institutional means. In other words, EU chose to combat the threat of illegal immigration and smuggling by 

developing extraordinary tactics, incorporated institutionally in the European Union's foreign security policy, such as the 

military naval operation EUNAVFOR MED,207 the reinforcement of Frontex and the endorsement of NATO’s support 

for the protection of Southeastern Mediterranean. 

                                                             
207Council Decision (CFSP) 2015/778 of 18 May 2015 on a European Union military operation in the Southern Central 

Mediterranean (EUNAVFOR  MED) OJ L 122/31, 19.5.2015. 
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a. Institutional framework, “mixed” methods of decision making and differentiated participation 

 

The start point of the process of securitization of irregular in EU has been identified on the Council Regulation 1612/ 

68 which distinguished the nationals of members states from the third country citizens and was continued, through 

intergovernmental processes, within the TREVI network (1975) under the European Political Cooperation initiated in 

1970 (Bunyan 1997, Huysmans 2000). These primary efforts and cooperative frameworks aimed mainly at the 

confrontation of security threats such as terrorism. As the base of the normal operation of the common internal market 

(Single Market), the Schengen Agreement (1985) for the abolition of internal border controls and the free movement of 

goods and persons changed the parameters of European internal security. Under the influences of the collapse of the 

Soviet Union (Larrabee 1992), the removal of internal border controls provided by the Schengen Area were regarded as 

a potential weakness to the internal security protection (Boer 1995). Thus the Agreement was supplemented by the 

convention drafted and signed on 19 June 1990 and included the gradual formation of common asylum policy, the 

harmonization of external border controls and visa rules as well as the creation of information system SIS for the 

registration and exchange of information among member states about incoming citizens of third countries.208 The context 

of the Schengen Agreement incorporated the subject of illegal migration in the framework of cross border crimes and 

security dangers (Huysmans 2000). Theretofore, migration, and especially illegal, is included to the security issues of the 

European Union (Brochmann 1999). Besides, the Maastricht Treaty (1992) enhanced the formalization of migration 

policy by incorporating it in the Justice and Home Affairs pillar (3rd pillar), which was based on the intergovernmental 

collaboration and consensual decision making.209 The interrelation of including migration in the JHA pillar alongside 

police and judicial issues indicates that EU had placed it within the framework of security cooperation (Hix 2005).  

The enforcement of a comprehensive European policy on migration became more feasible after the Treaty of 

Amsterdam (1997) which conveyed the subjects of asylum, migration and external border controls to the community 

pillar.210 Setting illegal migration as a security danger to the Common Area of Security, Freedom and Justice, the Treaty 

of Amsterdam instituted the community method for the issues of migration. However, UK and Ireland opted out from the 

Schengen Protocol attached to the Amsterdam Treaty and the decision making remained on intergovernmental framework 

until 2004 (Samers 2004). The communitarization of migration followed the acceleration of its securitization due to the 

terrorist attacks of 9/11 in USA and the terrorist bombings in Madrid and in London, in 2004 and 2005. As stated in the 

Laeken European Council conclusions in 2001, the “better management of the Union's external border controls will help 

in the fight against terrorism, illegal immigration networks and the traffic in human beings” (European Council 2001). 

Based on the feelings of insecurity and fear, European policy makers accentuated the link between irregular migration 

flows and internal security (Faist 2004). The subsequent correlation between irregular migration and terrorism generated 

migration control measures and “extraordinary means” (Wæver 2000, section 2) as necessary “evil” for the fight against 

terrorism (Boswell 2007). 

The Lisbon Treaty (2007) abolished the three-pillar system of Amsterdam Treaty and incorporated migration policy 

in the Title V of the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) which is structured in five chapters and in particular 

the external border controls, asylum, and migration, judicial and police cooperation. The Lisbon Treaty initiated the 

ordinary legislative procedure for the AFSJ policies which established a greater role for the supranational institutions 

(i.e. the European Commission, the European Parliament and the European Court of Justice) (Asderaki 2014). 

Nevertheless, the Lisbon Treaty noted that only the Council, with simple consultation of European Parliament, is entitled 

to decide for exceptional measures concerning policies for the management of external borders, asylum and immigration 

                                                             
and Political and Security Committee Decision (CFSP) 2016/1635 of 30 August 2016 on the commencement of the 

capacity building and training of the Libyan Coast Guard and Navy by the European Union military operation in the 

Southern Central Mediterranean (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016). 

208 See The Schengen acquis- Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the 

Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic 

on the gradual abolition of checks at their common borders,  Official Journal L 239, 22.9.2000. 

209 See Title VI, Treaty on European Union, as signed in Maastricht on 7 February 1992, Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities. 

210 See, Title IV, Part III, of the Treaty of European Community as amended by the Treaty of Amsterdam, Articles 61-

69 TEC. 
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flows as wells and judicial cooperation in civil and criminal matters.211  Additionally, the uniform application of EU rules 

is not possible since there is a differentiated participation on various areas such as border controls, immigration, asylum 

and police cooperation (Leuffen et al 2013:26). Denmark, Ireland and the United Kingdom have declared selective opt-

outs and opt-ins from the Area of Freedom, Security and Justice while the Treaty provisions allow “enhanced 

cooperation”. The AFSJ is implemented mainly through five year programs: Tampere 1999-04, Hague 2004-09, 

Stockholm 2010-14 and currently the European Action Plan on Migration (2015). Theretofore, the institutional framework 

of European policy on migration maintained its considerable degree of intergovernmentalism, differentiated integration 

and it is usually the reason for disputes between the member states and the European institutions.  

Migration crisis has severe implications to the normal operation of the Schengen Area. The Arab Spring and the 

migration flows from the North Africa lead to the reintroduction of border controls at the French-Italian border (2011), 

when Italy allowed Tunisian immigrants to cross the country, following the “wave-through” approach. As a result, a new 

governance system on the Schengen Area has been adopted (The ‘Schengen Governance Package’, 2013) which amended 

the Schengen Borders Code. Particularly, the rules for the temporary reintroduction of border controls by the member 

states has been extended from thirty days up to six months and in total up to two years in exceptional 

circumstances.212Despite the detailed procedures predicted by the new Code, a de facto abolition of the free movement 

within the Schengen Area was introduced by the member states resulting to the “Europe of borders and fences”. Schengen 

countries such as Belgium, Denmark, Germany, Hungary, Austria, Slovenia, Sweden and Norway have endorsed 

temporary border controls due to the large migratory flows, while France and Malta invoked the issue of terrorism. 

Recently six countries requested an extension of border controls by 2017 (France, Germany, Austria, Belgium, Sweden, 

and Denmark). 

b. The Common European Asylum System : a preventive and complex system  

The securitization of illegal migration affects apparently the EU asylum policies which composed a reserved and 

unfriendly system for the asylum-seekers (Guild, 2009; Léonard 2011). The European asylum system is typified as such 

a complex and, many times, strict control construction which constitutes actually a defensive and preventive measure 

against immigrants and refugees (ECRE, 2008). Since the European Council in Tampere in 1999, EU has attempted to 

design a Common European Asylum System (CEAS) (European Council 1999). The CEAS is established on specialized 

EU Directives213 and Regulations214 which include the minimum reception conditions of refugees, the specific legal 

conditions of international protection and provision of asylum, family reunion, the formation of EURODAC system215 of 

                                                             
211  See Articles 77 (3), 81 (3), 82 (2), 83 (1), 86 (1) (4), 87 (2) (3) and 89 TFEU. 

212 Regulation  (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending 

Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at 

internal borders in exceptional circumstances, OJ L 295, 6.11.2013, Article 23 par 4. 
213 Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for 

granting and withdrawing refugee status OJ L 326, 13.12.2005; 

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the 

qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform 

status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted OJ L 

337, 20.12.2011; Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common 

procedures for granting and withdrawing international protection (recast) (applicable from 21 July 2015, OJ L 180, 

29.6.2013; Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards 

for the reception of applicants for international protection (recast) (applicable from 21 July 2015),OJ L 180, 29.6.2013. 

214  Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the 

criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international 

protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) (applicable from 

1 January 2014), OJ L 180/31, 29.6.2013. 

215 Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for the 

comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, OJ L 316, 15.12.2000,valid until 20 

July 2015.Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the 

establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 

604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 

application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless 
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identification of fingerprints, the rules on asylum procedure, and the identification of the member state which is 

responsible for the examination of asylum application (Dublin Regulation). Supported from the European Asylum 

Support Office which was founded in 2010,216 the CEAS is characterized by disorganization and several weaknesses. 

Indeed, Europe has been accused of heterogeneity on asylum procedures among the member states and long-lasting 

confinement of refugees in detention centers which do not meet the necessary and decent conditions (Migreurop, n.d.). 

In addition to the fact the European legislation permits the detention of illegal immigrants only as extraordinary means 

(European Commission 2015a), the CEAS also assumes that member states believe in the same solidarity values, a fact 

which proves to be more wishful thinking than reality as the European Council on Refugees had pointed out (ECRE 

2007).217 Hence, the current crisis revealed blatantly that many member states do not conform to the European legislation 

on asylum. Greece, for example, lacks both the infrastructure and the human resources to support the European asylum 

provisions (European Commission 2016). Besides, due to the structure of the Dublin Regulation,218 even before the 

refugee crisis, the greatest burden of responsibility and management of asylum applications cumber the member states of 

the European periphery. Indeed, the states on the eastern and southern borders of EU handle almost the 80% of asylum 

application as was stated by the European Commission (2007). The “State of First Arrival rule” and the asymmetric 

obligations place a disproportionate burden on member states such as Greece, Malta and Italy and motivate the de facto 

violation of the common rules, leads to policy failure while it erodes trust and reciprocity between the member states. 

Moreover, data requirements, visa provisions and fingerprint control compose a scrupulous and rigid asylum 

framework (Boswell 2007, Karyotis 2007, Van Houtum and Pijpers 2007, Leonard 2011). Thus, the Dublin system has 

been identified as a highly controversial context for asylum, the inefficiency of which is marked from the European 

Commission several times (European Commission 2014). Hence, the European system on asylum, being built on fragile 

and weak foundations, created more problems than solutions. On the other hand the tremendous number of asylum seekers 

waiting at the hotspots, the humanitarian crisis and the lack of solidarity within member states despite the article 80 

TFEU219 and the failure of the establishment of a fair and sustainable system of refugees’ allocation create tension and 

put the whole system in danger of collapse. The adoption of Council decisions for the allocation of 160,000 asylum 

seekers from Greece and Italy as well as the European Council’s (March 7, 2016) call for an acceleration of the 

implementation of relocation has minor effect since these emergency schemes are progressing slowly. In the meantime 

the refugee crisis as a “threat” lies at the center of public discourse at several member states -elections- and feed the 

xenophobic and Eurosceptic parties such as the Dutch Freedom Party in the Netherlands, Alternative for Germany, the 

Freedom Party in Austria, Jobbik movement in Hungary and the National Front in France. These weaknesses and delays 

of the CEAS increase the need for more robust solutions, and in this sense, made the need for military actions more 

legitimized.  

c. Cooperation with Third Countries. The construction of “buffer zones” 

 

                                                             
person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States’ law enforcement authorities and 

Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency 

for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (recast) 

(applicable from 20 July 2015), OJ L 180/1, 29.6.2013. 

216 Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council establishing a European Asylum 

Support Office, Official Journal of the European Union L 132, 29.5.2010.  

217 ECRE is an umbrella organisation of 76 refugee-assisting organisations in 30 countries working towards fair and 

humane policies for the treatment of asylum-seekers and refugees.  

218  Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the 

criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international 

protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) (applicable from 

1 January 2014), OJ L 180/31, 29.6.2013. 

219 Article 80 TFEU “The policies of the Union set out in this Chapter and their implementation shall be governed by 
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States. Whenever necessary, the acts of the Union adopted pursuant to this Chapter shall contain appropriate measures 
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Close cooperation with third countries of origin and transit of migration flows is supposed to be a significant 

method for the creation of security buffer zones around EU which can prevent the irregular flows of immigrants 

(Lindstrøm, 2005). Since the Tampere (1999) and the Hague Program (2005), EU was engaged in the fight against illegal 

migration with the means of external policy and diplomacy. European external action on migration aims at associating 

the internal policies of states of origin and transit of migration flows, alongside development and political issues. 

Consequently, the external dimension of the European policy was a result of the internal migration policy (Zapata-Barrero, 

2013). EU has developed a variety of instruments in order to enhance the external dimension of AJFS such as multilateral 

or bilateral framework agreements with third countries, ministerial meetings, assistance programs, bilateral dialogues and 

specific tools under the Global Approach to Migration and Mobility adopted by the European council in December 2005 

(European Commission 2011). 

Specifically, EU implements Readmission Agreements on the voluntary or compulsory return of irregular 

immigrants to the state of their origin, which includes the organization of common flights for the departure of illegal 

immigrants from EU soil (i.e. Hong Kong 2004, Serbia 2008, Georgia 2011, Armenia 2014, Azerbaijan 2014, and Turkey 

2014).220 Readmission agreements are funded by the European Migration Fund (AMIF) and their application is based on 

the Charter of Fundamental Rights.221 While conceptually being a part of EU’s external policy (CFSP), and as a general 

rule all the agreements with third countries are under the 218 TFEU Article 222  the realization, negotiation and 

implementation of Readmission Agreements and Agreements for the management of the migration flows fall into EU’s 

competences Article 78(2)(g) TFEU regarding partnership and cooperation with third countries for the purpose of 

managing inflows of people applying for asylum or subsidiary or temporary protection and Article 79(3) TFEU (Monar, 

2012). Though EU has signed seventeen Readmission Agreements, the current crisis underscored the weaknesses of the 

European readmission system and the restricted area that the agreements cover (European Commission 2015c). EU has 

also established circular migration and mobility partnerships which aim at the allocation of responsibilities of the 

migration flows management (European Commission 2011) and several regional protection programs which focus on the 

development of tools for the just allocation of refugees and migrants (such as the AENEAS program 2004-06223).  

Recently, EU organized the Valletta Summit, in November 2015, between the European and African Presidents 

and Prime Ministers, who decided on the implementation on specific measures to uproot the primary causes of irregular 

migration and migrant smuggling and human trafficking as well as policies on the improvement of cooperation in issues 

of repatriation, readmission and reintegration. Nevertheless, the resources from the Emergency Trust Fund for Africa 

including Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Egypt, are extremely poor, reaching almost the 1,8 billion euros. 224  

Diplomatic pressure has also been exerted on Turkey, with which EU has signed an agreement in November 2015, aiming 

at coordinating the necessary actions for the management of the refugee crisis. Turkey will receive 3 billion € for the 

humanitarian and development needs of refugees and the creation of host centers in Turkey (European Commission 

2015a). Within the framework of the European Agreement with Turkey, Greece and Turkey have enabled the readmission 

                                                             
220 Council Decision 2004/573/EC of 29 April 2004 on the organization of joint flights for removals from the territory 
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AENEAS Programme , European Commission, Available at: 
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process with the direct return of irregular migrants from the Greek islands to Turkey. Nevertheless, the EU-Turkey Joint 

Action Plan has stimulated several consideration on the legal issue of which country is considered by EU a “safe country” 

for refugees. Indeed, the Asylum Procedures Directive requires that an immigrant should be readmitted in a country which 

can provide him international protection in accordance with the provisions of Geneva Convention. 225 However, the 

protection of human rights in Turkey is a rather questionable issue since several legal cases have been reported on 

violation of refugees’ and immigrants’ rights (Ulusoy 2016). Thus, the external security measures of EU lie on the creation 

of external buffer zones capable of interrupting migration flows before entering the European soil (Gabrielli 2011). 

d. External border controls: towards militarization 

The external border controls of EU consists the most blatant case of indication of the securitization of illegal 

migration in EU (Niemann and Schmidthaussler 2012). The gradual intensification of the external borders control systems 

and the continuous engagement of exceptional measures, is the fundamental indication of the European effort to steadily 

create a "wall" of protection that will prevent potential security risks such as illegal immigration (Leonard 2011). This 

fact is also illustrated in the Council conclusions in Laeken in 2001, in the light of the terrorist attack of 11/9, which noted 

that the amelioration of external border controls would support the  fight against terrorism, illegal migration networks and 

in human trafficking" (European Council 2001, par 42). The first European attempts to form an external border control 

system were, the establishment of a border guard in the framework of the ODYSSEUS program (European Commission 

2001), and the harmonization of national legislation and cooperation on border control issues, visa and asylum through 

funding, research and staff exchanges, in the scheme of ARGO program.226 Nevertheless, the main European instrument 

of border controls is, since 2004, the “European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 

Borders of the Member States of the European Union”, that was replaced by the European Border and Coast Guard 

Agency in 2016,227 the well-known Frontex Agency, located in Warsaw, Poland. In 2008, EU founded the European 

Border Surveillance System, EUROSUR, to monitor the external borders in order to prevent illegal crossings, cross-

border crime and prevent sea accidents of illegal immigrants.   

Until 2016, the role of Frontex was supportive and auxiliary, and intended to increase the efficiency of border 

controls, aiming at the administrative cooperation between Member States in order to implement an Integrated 

Management System of proper supervision, control and protection of the EU's external borders.228 Frontex also provides 

the member states with specialized expertise, training and risk analysis and contribute to the confrontation of operational 

emergency problems, such as a mass influx of illegal immigrants, through its Rapid Response Teams.229 In 2013, Frontex 

launched a new body, the European Border Guard Teams (EBGT), which is a synthesis of member state border guards. 

Their main purpose is to strengthen the joint operations of border controls and rapid analysis of potential threats. 

Furthermore, Frontex has developed the specialized joint sea operations "Triton" and "Poseidon" for the supervision of 

maritime borders and the rescue of migrants in the sea of Mediterranean (European Commission 2015b). Recently, the 

joint operation Triton was expanded and a number of additional experts, vessels and aircraft were brought in.  

The continuous development of the external border control systems demonstrates that EU is trying to "fortify" 

and to prevent the attack from any security threats, such as illegal immigration. Since the enforcement of Frontex, the 
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granting and withdrawing international protection (recast), OJ L 180/60,29.6.2013. 

226 Council Decision 2002/463/EC of 13 June 2002 adopting an action programme for administrative cooperation in the 

field of external borders, visas, asylum and immigration (ARGO), OJ L 161, 19.06.2002. 

227 Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European 

Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and 

repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 

2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC, OJ L 251, 16.09. 2016.  

228 Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of 

Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, OJ L 349, 25.11.2004 

229Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a 

mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 

as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers, OJ L 199, 31.7.2007. 



 

296 

 

control of European external borders in the Mediterranean has been undergoing gradually the process of militarization 

through rigid management, sophisticated surveillance systems and offensive tactics (Gabrielli 2014). On the one hand, 

the one mode of operation of Frontex highlights the fact that states were not initially prepared to grant further rights of 

sovereignty to European institutions and, on the other hand, they advocate the establishment of "military" methods to 

prevent the illegal migration threat. Nonetheless, the recent Regulation on Frontex (2016) provided the Agency with the 

right to intervene in emergency circumstances which jeopardize the integrity and security of the Schengen Area (Article 

19, Regulation (EU) 2016/1624), aggrandizing the Agency’s autonomy. Thus, Frontex’s rapid border interventions and 

joint operations with member states have as main objective to ensure EU security by tackling several security threats such 

as cross-border crime and the access of irregular immigrants to the Schengen Area (Article 15 (5), ibid). Even more, 

Frontex is granted with the right to send liaison officers and organize joint operations with third countries, including 

operating on their territory (Article 19 (2c) ibid; European Commission 2016). Frontex has been expanded its competences 

with the responsibilities to assist the Commission’s support groups, organizing return and rescue operations, estimate the 

border control capacity of each state and safeguard the internal security of EU. Besides, this new formation of Frontex 

will composed of at least 1500 border guards, doubling, in this way, its human resources (European Commission 2016). 

Thus, EU has begun to turn its policy towards militarization through the consolidation and empowerment of Frontex. 

e. The CSDP special policies against illegal migration: The militarization of measures 

The securitization theory suggests that if it is argued that the confrontation of a problem requires emergency 

measures, which are developed outside the usual political and legislative processes, this problem has been shifted to a 

maximum security threat (Leonard 2011). Since, it has been widely accepted as an external security threat the logical 

outcome should be the use of measures included in the Common Security and Defense Policy institutional area. 

Consequently, the conceptual turn of illegal migration to a security threat was not only followed by a policy change but 

also by an institutional shift. The official use of instruments placed institutionally under the Common Security Policy 

began in 2013, after the crisis in Libya, which was one of the key factors of triggering an unprecedented wave of illegal 

immigration and smuggling through the Mediterranean sea routes and was considered as a serious threat to the internal 

security of the Union (Frontex 2015). In the light of these emergent developments, EU initiated the Task Force 

Mediterranean, which was created after the tragic death of five hundred migrants off the coast of Lampedusa. The 

composition of this Task Force is rather special since it incorporates different institutions the limits of which extend of 

the EU Home Affairs institutional framework. In fact, the operations of the Task Force are supported by member-states 

missions, EU agencies (EASO, FRONTEX, FRA230, EMSA231 and EUROPOL) and the EU External Action Service 

(EEAS), as well as missions of associated to EU states. The Task Force Mediterranean supports the mobility partnerships 

programs, the protection and resettlement of refugees, the patrolling and monitoring activities of Frontex and Europol and 

undertakes operative action plans for the fight against organized crime and illegal immigration. For the assistance of the 

Task Force, EU installed the Seahorse Mediterranean network, a marine communication system for the identification of 

illegal immigrants (European Commission 2013). Again, the Task Force initiated a special Assistance Mission in Libya 

for the support of border management (EUBAM Libya), which was incorporated to the Common Security and Defense 

Policy232.  

The migration crisis, as well as the terrorist attacks in France and Belgium, accentuated the rhetoric of the 

security threats associated with the influx of irregular immigrants and refugees. As a result, the elevation and 

strengthening of the security discourse legitimated more offensive measures against migration flows (Gabrielli 2014).The 

Action Plan of 10 points launched by the Commission in 2015 and, particularly,  the proposal for the unfolding of the 

military operation in the Mediterranean for the destruction of the vessels of smugglers, demonstrated that the actions of 

the Task Force Mediterranean were merely the transition of the means for combating illegal immigration from the 

institutional framework of Home Affairs to the CSDP. While the Commission’s Action Plan included the intensification 

of the existing actions against illegal migration, the most remarkable aspect has been the proposal for the implementation 

of an operation of the European marine body EUNAFOR, similar to the Operation Atalanta, aiming at locating and 
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destroying the boats used by smugglers.233 Indeed, the Council of April adopted all of the Commission's proposals and, 

in May 2015, the Decision of the Council (CFSP) 2015/778 launched the military initiative of the EU Naval Force body, 

EUNAVFOR Mediterranean. The outlined purpose of the decision was the EU commitment to cease the ongoing tragedies 

in the Mediterranean, but also the disruption of smugglers operation model through the strengthening of EU maritime 

presence.234 The EUNAVFOR MED operation “Sophia” is based on a military strategy aiming specifically at "to the 

disruption of the business model of human smuggling and trafficking networks in the Southern Central Mediterranean 

(EUNAVFORMED), achieved by undertaking systematic efforts to identify, capture and dispose of vessels and assets used 

or suspected of being used by smugglers or traffickers"235 The political control of the operation is exercised by the Council 

and the High Representative while the Commission is responsible for the strategic guidance.236 The operation "Sophia" 

has already completed its first phase of tracking the sea routes used by smugglers and moved forward to the second phase, 

that of the investigation and seizure of the means of traffickers. Recently, the operation undertook the responsibility to 

educate and support the Libyan Navy and Border Guard on the tactics of adequate supervision of the maritime borders. 

EUNAFOR MED is also obligated to transfer information to the Security Council for the smuggling of arms and 

trafficking on the High Seas (Council Decision 2016 / 993).237 This obligation is linked to NATO's operation in the 

Aegean to deter illegal crossings in maritime borders of Greece. In February NATO defense ministers agreed on the 

contribution of NATO maritime force to the control of irregular migration flows in the Aegean Sea. NATO fleets 

committed to support the Greek and Turkish authorities and Frontex in their mission for the identification and surveillance 

of illegal crossings. NATO’s activities were implemented through the creation of direct links between Maritime 

Command (MARCOM) and Frontex. Furthermore, NATO expressed its intention to support the European naval mission 

in Mediterranean upon European request (NATO, Warsaw Summit 2016).  Once more, the endorsement or NATO’s 

support and its military fleet for the protection of the Southeastern European borders underscore the magnitude of the 

established conception of illegal migration as a major security threat. 

As a result of the intensification of the securitization of illegal migration, European policy shifted towards the 

adoption of aggressive and military instruments for managing refugee flows and illegal immigration. Thus, EU has begun 

to shift its policy towards more militarized measures in order to confront the illegal migration flows which regarded as a 

security menace to the Schengen Area. Having constructed a rather weak and controversial Common Asylum System as 

well as external “buffer zones” through the cooperation with third countries, EU policy makers intensified the 

securitization of illegal migration as a response to the current crisis. As a result, they militarized the external border 

controls and issued the specialized naval mission of EUNAVFOR MED and engaged with NATO for the protection of 

southern European borders from illegal immigrants. 

 

4. Conclusion and challenges 

 

The European policy on migration seeks to fortify EU against what is considered as a security threat: the illegal migration 

flows. EU policy makers regarded and publicly delineated illegal migration as a security threat both through discourse 

and through practice and, as a result, legitimized the “use extraordinary means to fence it off” (Wæver 2000: 251). 

According to the literature after the terrorist attacks of 11/9 the securitization of the illegal migration was accentuated and 

associated with specific security risks such as terrorism. Under the influence of securitization, since the beginning of its 

configuration, the European policy was characterized by defensive means intended to repel migratory flows. However, it 

                                                             
233 Conseil conjoint des Ministres des affaires étrangères et de l'intérieur : plan d'action en dix points sur la migration, 

Luxembourg, 20 avril 2015. 

234 Council Decision (CFSP) 2015/778 of 18 May 2015 on a European Union military operation in the Southern Central 

Mediterranean (EUNAVFOR  MED) OJ L 122/31, 19.5.2015. 

235 Article.1, ibid. 

236 Ibid. 

237 Council Decision (CFSP) 2016/993 of 20 June 2016 amending Decision (CFSP) 2015/778 on a European Union 

military operation in the Southern  Central Mediterranean (EUNAVFOR MED operation SOPHIA), OJ L 162/18, 

21.6.2016 
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was during the current crisis combined with the terrorist attacks in Paris (November13, 2015) and in Brussels’ airport 

(March22,2016) when the idea of illegal migration as a security threat was consolidated and generally accepted by 

Europeans. As a result, European policy inclined to even more “extraordinary” means, such as special militarized 

missions, in order to protect EU’s internal security. 

Indeed, EU policies were designed so as to construct a “European fortress” against the menace of illegal 

migration. The Common Asylum System proved its extended liabilities to allocate the increased migration flows. 

Contrary, it provoked the intensification of border controls and military measures. The reason behind this is the asymmetry 

on member states’ capabilities regarding infrastructure and the management of the border controls and asylum 

applications. Moreover, the lack of solidarity and burden sharing by all member states lead to the overwhelming pressure 

of the state of the first entrance. Since the allocation schemes agreed twice were never totally implemented tactics 

violating the European rules were developed (“wave through” approach). Instead of ameliorating the CEAS the Schengen 

system was reformed and became for “flexible” but in fact it abolishes its fundamentals since it allows the reintroduction 

of border controls for a two year period.   

Strengthening cooperation with third countries is one of the EU's tools to manage migration and create external 

buffer zones. EU has posed as a high priority the reinforcement of development relationships and agreements with 

neighboring countries so as to share the burden of controlling migration influx. Nevertheless, the resources backing these 

agreements are rather defective while these agreements are not included in a comprehensive strategy with a regional 

approach.  

The external border controls is the fundamental European means for hindering illegal migration flows and, thus, 

has granted more power, human resources and independency to Frontex. Considering that illegal immigration has been 

regarded as a security threat, Frontex has been accused of using "war" methods, such as food and fuel seizure to avert the 

access of illegal immigrants in the EU. Indeed, the "militarization" of the external border controls does not allow taking 

into account humanitarian aspects that contribute to the acceleration illegal immigration. Indeed, due to the extensive 

illegal migration boom in the Mediterranean, the EU changed its policy towards more aggressive tactics, using 

institutional instruments of the CFSP and CSDP, seeking to immediate halt the threat to security of member states. This 

change, which was accompanied by the transfer of migration policy agenda in the context of the Common Security and 

Defense Policy, aimed at the destruction of vessels and networks of smugglers. In addition to the naval operation 

EUNAVFOR MED which used means such as the seizure of boats and fuel, EU endorsed the support of NATO fleet for 

the protection of southern European borders. Therefore, the intensification of the securitization of illegal migration 

stimulated the shift of European policy towards militarization. 

Nevertheless, the extensive securitization and militarization of European policy on illegal migration poses several 

challenges to EU and the member states. Specifically: 

1. The complexity of cross- regime and interelated policies 

All the policies implemented by the EU are directly connected among them, exactly like the individual links of a chain. 

If a policy area something is not properly implemented by the member states, the rest of the policies will also be mal-

implemented. Inefficient border controls and cooperation with neighboring countries creates pressure on the asylum 

system, which also pressed from the weaknesses and idleness of the Readmission Agreements. In reverse, the 

insufficiencies Common Asylum System and the vast pressures on the states of the first entrance, challenges the European 

internal security as well as the trust and solidarity among the member-states. The immediate consequence is the additional 

militarization of border controls. To work out efficiently, this cross-regime policy construction of European policy makers 

had to be based on sound foundations and loyal implementation of agreed provisions.  

2. The absence of solid institutional coordination and permanence of policies 

As we have examined, the European policy on illegal migration has used measures and policies from different institutional 

areas of the European edifice. However, there is a lack of a coordinating and comprehensive policy framework which will 

embrace them all and, as a result, increase their efficiency. It was not until April 2015 that a first-ever joint ministerial 

meeting among foreign and internal affairs ministers was organized. As a result of the securitization, the fragmentency 

of European extraordinary measures against illegal migration are deficient of integrated coordination. In order, all these 

cross-regime and inter-institutional policies, to satisfactory accomplish their objectives, a supra-institutional organ has to 

be established, charged of directed an all-encompassing European migration policy. 

3. Fighting against the source of the problem instead of the immigrants  

The militarization of European policy on migration has temporary results against the consequences of the problem and 

not against its sources. The developmental disparities between states, the discrepancies between work supply and demand 

and, more importantly, war and terrorism are only some of the driving wheels of the intensification of migration flows.  

Therefore, the efficiency of European policy against illegal migration will be reinforced if EU become a solid Global 
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Actor fighting against poverty, human rights violations and war internationally. By acting for the peaceful resolution of 

war in Syria, actively contributing to the development of African states and fighting for the protection of human rights in 

Middle Eastern and Asian states could rape the benefits of a fundamentally successful migration policy. 
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European energy networks and international affairs 

 

Panagiotis Kontakos, University of Macedonia, Postdoctoral Researcher 

 

Abstract 

 

National energy security consists of a major priority on the political agenda of states, and almost as much as national 

security. Particularly in the European Union, reducing dependence on imported energy resources consists a strategic 

necessity and is aligned with the adoption of a common and dynamic energy policy and cooperation. The reluctance, 

however, of many European Union member-states to cede sovereignty to the critical issues of energy security continues 

to be the dominant trend, although advances in line with the development of munificent and multiple actions towards the 

establishment of an internal energy market. As the paper asserts, despite these apparent contrast between a policy of 

security and economic actions, deepening energy security in Europe is nevertheless a multidimensional process, which 

can be enhanced gradually even from the bottom to the top, yet, namely and if member-states weigh highest individual 

national interests, to the extent that they continue to progress together towards the creation of a common energy market. 

Keywords: energy networks; geopolitics; geo-economics; energy security; international affairs. 

 

 

An Institutional Riposte to the “After the Washington Consensus” 

 

John Marangos, University of Macedonia 

 

Abstract 

 

The “Washington Consensus” (WC) as conceived in 1989 by John Williamson, the initiator of the term, and its 

replacement the “After the Washington Consensus” (AWC) devised in 2003 are the foundation of the orthodox 

perspective on international development. The Washington Consensus consisted of a set of ten policies to be imposed 

through conditionality by international financial institutions on distressed developing countries. The vast criticism ensued 

a set of policies in the form of AWC which designated a “new” set of policy reforms and conditionalities for developing 

countries. The aim of this paper is to contrast the two sets of controversial policies with an alternative theory of 

international development based on an institutionalist approach.  

 

 

 

Inward FDI and the Eurozone crisis 

 

Vasileios Vlachos, University of Macedonia 

  

Abstract 

 

The tentative recovery in the eurozone is overshadowed by the failure of states to regain the sizes of direct investment 

reached before the outbreak of the recent economic crisis. The requirements of budgetary adjustment and discipline, the 

enforcement of the stability pact and the slow pace of recovery, redefine the role of FDI in the recovery of the eurozone. 

Based on data accounting for the period after the recent crisis, this paper aims to reassess the effect of the euro and the 

current direction of European economic integration in general, on inward FDI. The findings deviate from those of previous 

studies demonstrating the negative impact of the euro as reflected through the current direction of European economic 

integration. 
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Preconditions for effective economic adjustment in Euroarea: An institutional 

approach 

 

Konstantinos Hazakis, Democritus University of Thrace 

  

Abstract 

                    

Economic adjustment programs (EAPs) and euroarea states compliance to stability and growth pact (SGP) rules have 

received rising academic attention over the last decade. European scholars examine effectiveness of programs in different 

ways focusing on national economic efficiency, adjustment cost-benefit balance, persistence of macroeconomic balances 

and fiscal sustainability. Various studies underlined that economic adjustment strategy has deficiencies at the heuristic 

level, at ontological level, at the methodological level and at the policy level. 

    The article enriches understanding of EAPs rationale and effectiveness using institutionalist approach. Based on the 

methodological tools of institutional and regime theory the analysis evaluates the deficiencies of eap programs in four 

countries namely Ireland, Greece, Portugal and Cyprus. The article proceeds as follows. Section one sets the problem 

while Section two explains eaps effectiveness and reviews the common traits of effectiveness in four eaps programs of 

euroarea. Finally, section three concludes and provides key policy implications for eaps in euroarea. 

 

Keywords: Economic adjustment programs, Euroarea, European economic governance 

JEL Classification: F32, F36, O19. 

 

 

Fundamental problems with monetary unions. Past and present experience 
 

Kakfakis Dimitrios, Researcher 

 

Abstract 

 

What makes membership of an economic and monetary union (EMU) so difficult? Are there ways to improve the 

antagonistic relationship between the country and its foreign relationships? Repeated economic cycles of entering into 

an EMU and exit from EMU are numerous through the economic history in the last 50 years. The dominant fixed 

exchange rate system of the world. 

 

 

 

Is the popularity of Mediterranean Diet an effective vehicle for Greek Exports? 

 

Arpasanu R., Papadopoulos P., American Farm School 

 

Abstract 

 

This paper aims to assist the exporting efforts of Greek enterprises by means of evidence-based advice on the 

attractiveness of Mediterranean Diet and Mediterranean Cuisine concepts in five different markets (namely USA, UK, 

Germany, France and Russia) and market segments, giving also indication on possible product development and 

marketing strategies for Greek exporters. 

The review of an extensive body of literature reveals that the overarching Mediterranean Diet discourse inspired by 

nutritional studies by Keys in the early 50s (later codified as the Mediterranean Diet Pyramid), has since been developed 

and reinterpreted in parallel with societal developments. Some of these narratives have been to a large extend promoted 
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by other public discourses on food and health (MD), multiculturalism and cosmopolitan lifestyles (MC & Greek Food), 

as well as by the  hedonic and aesthetic sophistication of modern consumers, used as a device to grasp the much sought 

after authenticity and distinction. 

Google Trends analyses (an indication of interest to consume) present an increasing interest in MD and MC at global and 

regional levels (Germany, France, UK, USA and Russia). Overall, MC and MD are outperforming Ethnic Food and 

national cuisines in terms of research interest. Overall, MD and MC appear to be two parallel discourses; MD is related 

to nutrition and health, MC seems to be coupled in consumers' minds with dining out and the specialty food segment, 

related to hedonism and neophilia, where variety, natural and local traditional foods are as important as taste. Moreover 

there are regional variations in interest of MD or MC even within a country, which means that Greek producers need to 

adapt their selling proposition (MD or MC or Combination) to local demands (including consumers and retailers, and 

used different marketing strategies when promoting ingredients or/and finished products). 

 

 

 

A new tool for analysis of entrepreneurial motives and behavior according to the 

Tri-Anthropo-Type Paschalidis Business Model. 

 

George Paschalidis, Εvangelos Hatzidakis, University of Macedonia 

  

Abstract 

 

The present study uses the Tri-Anthropo-Type Paschalidis Model in order to examine the factors that motivate people to 

become entrepreneurs as well as how they can operate their company successfully. It analyzes the personal characteristics 

of businessmen, how they react in conditions of calm and psychological pressure, and how they act as they materialize 

projects.  It explains how these people make decisions in the face of challenges they receive from the broader economic 

and business environment and how they are motivated for business activity. The data was collected from three sources in 

businesses and academic institutions. We administered the “Tri-Anthropo-Type” personality questionnaire, and 

conducted seminars on the practical application of the Model in the sampled companies. Finally, we conducted in-depth 

structured interviews with the entrepreneurs before and after the application of the Model in their companies, focusing on 

entrepreneurial behavior and motives and on personality characteristics. Findings showed that the Tri-Anthropo-Type 

Model effectively explains the motives, the personality characteristics and the behavior of entrepreneurs; it shapes the 

business culture and renders it attractive to customers; and it transforms the company into a pleasant and productive 

environment.  
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Abstract 

 
As a consequence of the major changes in recent years in the international environment of the agricultural market, 

combined with the phenomenon of severe economic crisis in recent years in our country, rural households seem 

unprepared to cope with these new conditions, resulting in income to be insufficient for a decent living. High 

unemployment, on the other hand, greatly complicates the search for complementary or even alternative forms of 

employment, which could at least contribute to partially mitigate this situation. 

Therefore, it is needed as soon as possible to establish a series of specialized scientific techniques and processes aimed at 

the search for a new "road map" that will contribute effectively to the investigation of all parameters of the environment 

of rural households which are responsible for this long-running condition. Also, it will highlight and indicate any kind of 

possibilities and opportunities, which may result in a continued strengthening of the financial position of these households. 

The use of one of the basic tools of strategic management, i.e. the SWOT-Analysis, can in the best and more colorful way 

to contribute to the achievement of this objective 
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Abstract 
 

The phenomenon of domination of several powerful trading countries in the international market, which import semi-

finished food products from the economically and commercially weaker countries, slightly process or standardize them 

and channel them for their final consumption arrogating their qualitative superiority, is an undeniable fact with major 

negative economic and not only consequences for the origin countries. In this category of the weakest countries naturally 

belongs Greece. 

Based on these brief remarks, the purpose of this work is the search for and formulation of effective ideas, organizational 

processes and operational procedures in the form of a "model" for the production of innovative products, capable not only 

to rapidly penetrate the international market, but also to steadily control a substantial part of it. Besides, the policy of 

innovative production management is scientifically recognized as a modern form of "national defense" in the face of 

contemporary globalization and Greece should not ignore it. 
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Entrepreneurial management and Strategy Innovative Leadership during crisis 

and global economic downturn 

Elgerta Rica 

Abstract 

 
In today’s society crisis is a phenomenon well known and every organization should be prepared for it. Since 2007 the 

crisis broadens globally affecting the financial sector and ended up distressing as well real economy. As the assortment 

of crises is large, this process has attracted the attention of numerous authors and scholars, questioning their causes and 

impacts. The present work seeks to address this issue by analyzing the leader companies of the Italian industry in its main 

sectors, as the global economic downturn and financial crisis are having a huge impact on the country. The choice of 

Italian context is due to the fact that Italy has been considered as the main trading partner of Albania and source of 

remittances, as a result the escalating crisis in the neighboring country affects Albanian growth. Furthermore, the country 

is home to great empires and world-known brands not short of creativity, as a result analyzing the strategic option of its 

main brand firms in today’s competitive and marketing, astute world can lead to several benefits in understanding business 

dynamics and firm renewal. It is fundamental to outline the response to the crisis in order to succeed not just in a micro 

context, but also to facilitate the prospect of the country in order to overcome the crisis. Furthermore, the concern of the 

study will be focused in the strategic innovative leadership management as it has been analyzed its fundamental role in 

the process of crisis governance. 
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Abstract 

 
Research is focused on involving machine learning algorithms for financial predictions and trading. Actually, it is 

designed a novel framework for trading in Forex markets based on multiple committees of Artificial Neural Networks. 

The main purpose of using the framework is to map the future price fluctuations in various time periods (moments) and 

evaluate it using proper metrics able to be used later by a strategy trading system. Multiple means combining a lot of 

different committees of Neural Networks where each committee is assigned to predict a specific output. We develop a 

genetic algorithm based framework that is very fast on finding the best members of the committee. We have found that 

using the common principle used by many studies of starting experimentation with few inputs and few number of nodes, 

and then increasing one by one (inputs and nodes) is not appropriate for large number of inputs as in our case (where 

we use 52 inputs). 

Toward this end we introduce a number of knowledge concepts such as Knowledge Mode and Knowledge Trading 

Framework. On top of this framework we build a complete expert system that is capable of producing long/short position 

trades in forex markets. This system uses a set of metrics for ranking the significance of each member of the committee 

of the neural networks to predict the future prices. More specifically, these metrics are used by the trading decision 

algorithm for producing the trades of either long or short positions or even both (hedge strategy – opening 
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simultaneously long and short positions).   Computational results from runs on four major currency-pairs using intra-

day date on five minute time-frame, show that the developed trading system has on average more than 70% profitable 

trades on test-data comprising of previously unseen parts of the time-series, resulting in very high net profits.   

Keywords: machine learning, Committees of Artificial Neural Networks,financial predictions, trading, expert system 
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Abstract 

 
In Europe, an estimated €2.1 trillion of income is lost to undeclared work annually. The fight against undeclared work is 

high on the EU policy agenda since the larger the shadow economy, the more difficult it will is to achieve the employment 

target (to have 75 per cent of 20-64 year olds in employment by 2020), as set out in the Europe 2020 Strategy. Based on 

previous studies, researchers estimate that the size of undeclared work in Greece is one of the highest among EU member-

countries. This paper analyses the nature and types of informal employment as well as the role of labour market institutions 

on informal economic activities in Greece. The main factors influencing informal employment, labour and tax regulations, 

will also be presented in depth.  As Greece is at a critical juncture and to set the country on a sustainable recovery path, 

strategies for combating undeclared work will be analyzed.  

Keywords: Greece, labour regulation, informal economy, undeclared work 
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Abstract 

 
The Washington Consensus is the basis for the orthodox perspective for international development, as John Williamson, 

the father of the term conceived it, in 1989. It was a set of ten policies imposed through conditionality by international 

financial institutions on developing countries in distress. The Washington consensus was identified as a neoliberal 

manifesto and received vast criticism. In response, Williamson offered a new set of policies in the form of the “After the 

Washington Consensus,” which designated a “new” set of policy reforms for developing countries. The aim of this chapter 

is to critique the two sets of controversial policies, the “Washington Consensus” and the “After the Washington 

Consensus,” and provide alternative theories of international development based on Post Keynesian, Institutionalist, and 

Marxist approaches. The chapter will extract the similarities and differences between the approaches to fiscal discipline, 

public expenditure priorities, tax reform, financial liberalization, exchange rates, trade liberalization, foreign direct 

investment, privatization, deregulation, property rights, and institutions building. 
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Abstract 

 
On the 9th of April 2015, the ICSID Tribunal which was tasked to examine the claim put forward by two financial 

institutions (POSTOVA BANKA & ISTROKAPITAL) against the sovereign debt restructuring process initiated by the 

Greek Government in March 2012 (known as “the Greek PSI”), and the subsequent losses these two institutions suffered 

on their investments on Greek Government Bonds, delivered its decision, after a procedure that lasted for two years. The 

result (“The Tribunal has no jurisdiction over the dispute”) seems to be an anticlimax, taking into the expectations created 

due to the significance of the case. However, it is very interesting to examine and analyse the reasoning which lead the 

Tribunal to this decision. Furthermore, it is also interesting to compare this Decision with the Judgement delivered by the 

Greek Council of State on the case regarding the compatibility of the Greek PSI with the Greek Constitution and the EU 

legislation. The legal and political conclusions to be reached from such an approach will be very useful tools for assessing 

such cases, especially in an EU context.         
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Abstract 

This paper provides new evidence on the effect of traditional determinants of Economic growth in Greece using data for 

the period 1980 - 2013. The applied OLS method highlights the negative and significant effect of Domestic Credit 
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provided by the Financial Sector and the positive and significant effect of Inward FDIs and Infrastructure on GDP Growth. 

Contrary, Openness and Domestic Credit to Private Sector have positive and insignificant effect on the examined variable, 

while Inflation has negative but insignificant effect on the dependent variable. Indeed, the growing significance of Inward 

FDIs can influence policymakers to promote policies in favor of the establishment of MNEs in the country, while reforms 

should target towards the raise of liquidity provided by the financial sector. Moreover, incentives should be provided by 

the central government for the export orientation of local firms. The significant effect of infrastructure can affect the local 

authorities to promote investments in this particular sector. Finally, the uncontrolled raise of prices should also be 

prevented as it affects the purchasing power of the consumers and the profitability of firms.      

 

Keywords: Economic Growth; FDIs; Greece; traditional determinants; GDP growth; inflation; Openness; infrastructure; 

Domestic Credit; Population Growth;  

 

  

 

The European Fund for Strategic Investments as a Response to the EU’s 

Disinvestment Crisis: An Assessment of the Juncker Investment Plan 

Ioannis Papadopoulos, University of Macedonia 

 

Abstract 

The European Union is currently facing a conjuncture whereby uncertain prospects of growth, high levels of public and 

private indebtedness and their impact on credit risk have brought about a disinvestment crisis. The response to this 

situation is the Investment Plan for Europe (otherwise known as the “Juncker Plan”) that European Commission President 

Jean-Claude Juncker presented in November 2014. 

This paper is a first attempt to assess this venture. The paper is structured around three axes of the Plan: its political 

dimension (governance and philosophy, community and intergovernmental aspects), its financial aspect (sources of 

funding, the issue of leverage), and its investment aspect (priority sectors, the discussion on the possible impact on 

growth). 

This paper will reply to the following questions: Is the Plan’s democratic accountability sufficiently developed? Will the 

Plan’s efforts of crowding in private investments work in times of austerity? Do we need a sanctuarization of resources 

from other EU programmes that will provide the Plan’s initial funding basis? Should there be a geographic allocation, or 

even a quota system, of investment funds channelled through the European Fund for Strategic Investments? Should there 

be a specific social economy aspect in the Plan? How can we optimally combine the Plan with the fiscal strictures of the 

Stability and Growth Pact? And finally, can we count on an additionality effect of the Plan, or will we witness a crowding 

out effect of private capitals instead? 

Based on the answers to the above questions, this paper argues that the Investment Plan for Europe is a welcome but 

insufficient initiative. It should be widened to a specific exemption of some categories of public capital spending with 

high multiplier effects from the upper limits of expenditure of the EU fiscal policy framework, by making use of the 

flexibility provided by the Fiscal Compact.  
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Abstract 

In political philosophy, law, and economics, a much debated, and nowadays harshly criticized, subject is Utilitarianism, 

mainly expounded by Jeremy Bentham and John Stuart Mill in the 18th and 19th centuries. In 2014, Professor Cass R. 
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Sunstein published his book “Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism”, conceived as a dialogue between 

himself and Mill, libertarians and economists, academics and political administrators. 

Sunstein’s book has been widely acclaimed for its contribution to what he calls “Libertarian (or Soft) Paternalism”, and 

has once again spurred an extensive debate over Utilitarianism. The book has profited from the author’s experience as the 

Administrator of the Office of Information and Regulatory Affairs under the Obama Administration, and is supposed to 

provide policy guidance for governments and a compass for the understanding of complex behavioral economics issues 

by laymen. Yet, one would expect a much deeper analysis. 

The aim of this paper is to draw attention to the lack of a direct connection between Sunstein’s reading of Mill, on the 

one hand, and Bentham’s theory of human motivation for action, on the other, by attempting a triangular reading, and 

also to critically analyze the Sunsteinian notion of “nudge” as a mechanism of remodeling choice architectures so that 

people avoid sub-optimal decisions. In particular, the paper argues that Sunstein’s theory is not reflexive, since it does 

not account for the importance of errors as an integral part of human learning, and has also inadequately taken account 

both of the separation in lawmaking between “nudges” and regulation and of the complexification of Western societies, 

compared to Mill’s age, in terms of the social allocation of individuals’ risks and the impact of social security on harmful 

decision-making. 

 

Keywords: Utilitarianism, Paternalism, Behavioral Economics, Risk, Regulation, Social Security, Market Failure, Jeremy 

Bentham, John Stuart Mill, Cass Sunstein 
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Abstract 

Inward foreign direct investment (FDI) is important in building a sustainable and diversified economy as envisaged by 

the United Arab Emirates (UAE). The UAE’s stock of inward FDI (IFDI) grew at an average annual growth rate of 49%, 

from US$ 1.1 billion (1.5% of GDP) in 2000 to US$ 85.4 billion (23.7% of GDP) in 2011. Many foreign multinational 

enterprises (MNEs), including several Fortune 500 companies --have established affiliates in the country. The rapid 

growth of IFDI reflects confidence in the UAE economy and efforts to enhance its competitiveness. The recent global 

crisis has, however, significantly reduced IFDI flows. Efforts are under way to speed up the ratification of a new foreign 

investment law, which removes several of the current legal barriers to FDI and offers foreign investors similar rights to 

those of UAE nationals. 

Keywords: liquefied natural gas; shipping; Greek shippers; LNG/LPG demand; oligopoly 
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Abstract 

The euro area was hit by a financial crisis that started in the United States but rapidly spread to Europe. Financial 

innovation, particularly in the form of securitization devices, facilitated the transfer of leverage from credit into the capital 

markets which, undermined by an array of regulatory weaknesses, triggered the accumulation of acute levels of systemic 

risk. 
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The attempts of the EU Member States to address the systemic fragility of their banking systems were gripped by banking 

nationalism resulting in high level of public support of domestic banks, combined with the simultaneous refusal to extend 

similar support to fellow member states as sovereign issuers. This gave rise to the bank-sovereign vicious circle of market 

contagion, which led the Heads of State and Government in June 2012 to agree to the creation of a Banking Union that 

would complete the Economic and Monetary Union and allow for centralized application of EU-wide rules for banks 

based on a federal-type mechanism. 

The purpose of this paper is to highlight and evaluate the Greek Presidency’s (January-June 2014) regulatory response to 

the banking crisis in Europe. This response suggests both a general philosophy regarding the Banking Union and further 

policy initiatives that may be considered to complete or complement the emerging regulatory landscape. The conclusions 

aim at assessing the efficiency of the Greek foreign policy concerning the building of the emerging EU Banking Union, 

which among other factors can mitigate the European policy indecision towards Greece and pave the way for a spurring 

economic recovery. 

 

Keywords: Banking crisis, European Union, Banking Union, Economic and Monetary Union, Federalism, Greek 

Presidency of the EU, Greek European Policy 
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Abstract 

 
The confrontation of the difficulties faced by young individuals in their attempt to integrate in the modern multifaceted 

environment socially and professionally has been designated as a top-priority issue in the European Union (EU) agenda. 

The European countries focus on initiatives that include the closer cooperation and the better coordination of their policies 

regarding youth. The introduction of the Youth Guarantee Initiative by the European authorities in April 2013 manifested 

their interest in a more concrete and proactive involvement in actions towards this direction. More specifically, the EU 

and the national authorities pledged “to ensure that all young people under the age of 25 years receive a good quality offer 

of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within a period of four months of becoming 

unemployed or leaving formal education”. The initiative aims at the broader mobilisation of more human and financial 

resources in order to achieve the social integration and the smoother labour market transition of young individuals. 

Furthermore, it aspires to raise awareness with regards to the future youth prospects and, thus, to enhance stronger 

commitments to the issue. Each member state’s Youth Guarantee plan aspires to combine the country’s particular needs 

and advantages with the initiative’s principles. The paper focuses on the national Youth Guarantee plans of two European 

countries, Ireland and Spain. Their socioeconomic characteristics project interesting particularities and the exploration of 

their pro-youth initiatives reveals challenging dimensions. First, the paper makes a short reference to the institutional 

framework which is being constructed in the EU in an effort to establish better social and professional prospects for young 

people. Then, it proceeds by describing the socioeconomic environments of the two countries and by analysing their 

national Youth Guarantee plans in depth in order to designate their particular features. Special emphasis is placed on 

policy interventions concerning the situation in employment and education, which can influence youth prospects 

significantly. Also, the funding provisions and the role of stakeholders in the initiative’s implementation are highlighted. 

Finally, the paper attempts an evaluation of the Youth Guarantee schemes of the two countries, in an effort either to reveal 

deficiencies or to indicate good practices, which in the long-term would serve as useful experiences for other member 

states. 
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Evaluating the Performance of Exchange Traded Funds 
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Abstract 

 

Exchange-traded funds (ETFs) that have been available since 1993, are being heralded as one of the important financial 

innovations of the last decade of twentieth century. According to Investment Company Institute, by the end of 2012, the 

total number of index-based and actively managed ETFs had grown to 1,194, with total net assets of more than $1.3 

trillion.As ETFs continue to make bold inroads into the mainstream investing arena, they are poised to give a stiff 

challenge to traditional index funds. Given the growing interest of U.S. investors in exchange-traded funds, it is important 

that we develop criteria to distinguish well performing funds from poorly performing funds.  Investors usually select 

funds based on performance, risk, and investment objective. Another selection criterion, that has recently been touted, is 

the expense ratio which has been the subject of extensive academic research. Therefore, there is need to evaluate efficiency 

of ETFs based on performance, risk, and expense ratio of a fund.  In this study, we use data envelopment analysis (DEA) 

models to separate efficient funds from the inefficient funds on the basis of performance, risk, and expense ratio.  DEA 

approach will help us benchmark an ETF on a relative basis instead of absolute performance measurement as given by 

traditional performance measurement measures.  Also, we will be able to include the cost of owning a fund share in the 

form of a fund’s expense ratio, redemption charges as an input variable in addition to fund’s return and risk as measured 

by beta of the fund and standard deviation of the fund. This study will also help fund manager benchmark their funds 

against other funds in the same fund family as well as against the competition and help improve performance of the fund. 

Previous studies only consider and risk and return in benchmarking mutual funds. By adding the cost of owning a fund, 

this study provides a broader and better benchmark for judging fund performance.  
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Abstract 

 

The present study examines the relationship between foreign direct investments (FDI) and economic growth in a number 

of European countries, such as Greece and Spain. FDI is identified in empirical literature as an important factor of 

economic growth and development in developed as well as developing countries. The investigation period of the study 

extends from 1990 to 2015. Moreover, the time period of analysis is divided in two equal subperiods in order to examine 

for possible differences through time, by taking into account the economic recession in specific countries, such as Greece. 

Furthermore, we focus on the investigation of a series of economic factors, such as trade openness and financial 

development, that are related to FDI and affect the economic growth of countries. The study is supported by an adequate 

literature review on FDI in order to examine empirical results and compare it to the results of the present analysis. Time 

series data were used in the application of specific econometric techniques, such as cointegration and causality analysis. 

The results of our investigation will suggest what policies should policy makers determine in order to enhance growth.  
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Abstract 

 

This study explores the influence of International Trade on GDP, Unemployment and various sectors of the Economy in 

Southern and Western Europe Countries along with the influence of related factors on Human Development Index. 

Since 1934 and the last severe financial crisis, the government of USA requested a modern concept of Gross National 

Product (GDP) that was conceived and applied by Simon Kuznets. After the conference of Bretton Woods (1944) Gross 

National Product (GDP) became the main tool in order to measure and evaluate the economy of a State. During the years 

since 1944 the international trade followed the trend of globalization and increased both in volumes and value. Since 2008 

the global economy has experienced an extremely acute financial crisis. This essay is studying statistically the impact of 

the development of International Trade through the last decade, in parallel with the impact of the division between the 

three sectors of economy (Agricultural, Industrial and Services ), on the GDP and the Unemployment. This work is 

confined in a selected group of countries from South Europe, Balkans and West Europe. Furthermore, this essay studies 

the changes of Human Development Index and the possible application of Okun's practical law. 

 

Keywords: GDP, International Trade, Sectors of Economy, HDI, Unemployment. 
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Abstract 

 

What about fear in politics? What about fear in economy? What about fear as an instrument that interconnects politics 

and fear in the level of public narrations? 

Aim of this paper is to examine the rhetorical construction of fear in a corpus of:  official statements and press releases 

of the Greek political parties, press releases as well as statements of candidate MPs at integrated into the newscasts 

political discussions (tileparathira) during the pre-election period of 2015 in Greece. We focus on the issues of economic 

interest, trying to explore the interconnections and the rhetoric paths that connect the fear argument with the economic 

issues as presented during a highly tense period, as the pre-election period of 2015. The present paper is part of a broader 

research project, about the rhetorical construction of fear in relation to the Greek financial crisis.  

On the first part, we respond to the question: are there fearful arguments concerning the economic issues, by examining 

the proportion of the fearful arguments presented on the above corpus and by grouping their volume of appearance, source 

and focus.  

On the second part, we examine fear by responding to the question: what is a fearful argument by analyzing the rhetorical 

structure of fearful argument and their figure characteristics. Moreover, we differentiate in two separate fearful arguments 

(Threat & Risk) suggesting that this distinction in crucial for the comprehension, the use and the abuse of fear.  
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Abstract 

 

The European labour market is facing great challenges the last years. Since the beginning of the sovereign debt crisis in 

2008, the majority of EU countries undertook to proceed their labour market relations causing impacts on their business 

environment. This paper focuses on the labour market developments between Mediterranean and Visegrad countries. 

More emphasis is given to those indicators (unemployment, labour and product market regulation, EPL index, minimum 

wages) in order to identify their business environment and labour market contexts. We focus on these groups of countries 

since they have different background and provide different financial situation during the last years. The Mediterranean 

countries (Italy, Spain Greece & Portugal) are older EU member states & have a lot of common characteristics in their 

European route. Their economies have been among the worst hit by the financial crisis, thus their national labour markets 

present high unemployment rates, especially the youth & the long-term. On the other hand, the Visegrad group (the Czech 

Republic, Hungary, Poland & Slovakia) provide also common features as post-communist countries. They were 

experienced a unique process of transition to the market economy 

 

 

 

A study in attitude: Hellenic decision-making and hard choices in the age of 

memorandums 

 

Josef Demergis, University of Macedonia 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate the relationship between the sources of news and the behavior of the Greek 

citizens through the mentioned serially mediating factors and in terms of the indicated moderating factors. In investigating 

this relationship a quantitative research has been conducted with a sample of Greek citizens using structural equation 

modeling.  

Specifically, the study tries to test the hypotheses developed within the proposed model and to explain how the attitudes 

of the Greek citizens are influenced by the sources of news and in turn, influence their behavior in terms of divisive and 

important matters such as the Memorandum agreement and the role of non-state actors in the Greek state’s financial 

affairs. 

 

 

Labour market developments in Albania 

 

Jona Puci, Canadian Institute of Technology 

 

Abstract 

 

The problems of the overall employment and rural employment especially are crucial to the economic well - being of an 

economy, particularly for a developing country such as that of Albania.  In this regard, employment should be the leading 

policy since it is directly associated to sustainable development. In the Albanian case, where much attention and progress 
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has been made in terms of economic expansion and poverty moderation, the problem of rural areas still persists, where 

employment is the key factor. Indeed, rural areas still prevail as the poorest regions of the country and there is a very 

large art of self - employed individuals in agriculture, which are considered as employed. Therefore, it is imperative to 

consider the issues of employment in the rural areas, as well as identify potential rural non-farm activities that might 

contribute to increases in employment as well as overall development of these areas in the country. In this respect, cross 

- cutting themes such as youth employment, SME, green jobs and gender sensitivity should also be considered in the 

larger scheme of rural labour market and rural development.  

 

 

 

The Islamic State’s battle efficiency: A bivariate analysis of the tactical military 

effectiveness of ISIS for 2012 - 2015 
 

Konstantinos Mouratidis 

 

Abstract 
 

News outlets, analysts, researchers and policy makers have studied extensively how the war against ISIS progresses, but 

there hasn't been a consensus on evaluation criteria. Often judging on account of recent territorial gains, or, at times by 

considering casualties, conventional attacks, or asymmetrical tactics, all have ended with different conclusions. 

With this paper, I seek to enrich the debate through proposing a new direction for criteria selection. In particular, the key 

assumption of this paper is that the most important tools ISIS has in its disposal are those related with bombing attacks 

(VBIEDs, IEDs, suicide bombers, etc). As a result, I demonstrate a wide range of commonly used statistics (e.g. number 

of attacks, casualties caused per attack) and how they compare with the two variables I singled out: (a) Success ratio of 

bombing attacks to total attacks, and (b) Casualties caused per day.  

The bombing efficiency shows a similar story with previous methods for certain periods, but it has shown a significant 

difference for the end of 2015. This variation underlies a trend that has been hypothesized previously, but there were no 

data to support the claim. The data presented in this paper provide an empirical basis for previous research and analyses 

on the battle efficiency of ISIS. 

 

 

 

Tax compliance of Greek enterprises: Controlling for bribing 

 

Vasileios Vlachos and Aristidis Bitzenis 
 

Abstract 

 

Informal economic activity and corruption in Greece has drawn significant attention during the country’s experience of 

the recent economic crisis. Although both phenomena are not new, it is believed that either both have been partly 

responsible for the occurrence of the economic crisis, or that a reduction of their size is feasible and could improve public 

revenue. We look upon the less discussed theme about this matter, which concerns the factors shaping the tax compliance 

behaviour of Greek businesses. Based on data from the World Bank's Business Environment and Enterprise Performance 

Survey, we control for bribing (matched cases) and explore with conditional logistic regression the role of corruption on 

the other factors influencing tax compliance decisions of Greek enterprises. 

 

Global Green Cities: Current trends and implementation prospects in Greece 
 

Papadopoulou Zoi and Michalakis Symeon, University of Macedonia 

 

Abstract 
 

Our paper discusses the global greenest cities according to the website Fortune and analyses the concept and attributes of 

a green city. We also analyze the two most popular ways to convert a simple city into a green city and we finally present 

green cities in Greece and consider the structure of the Greek Green Cities Network (GGCN). 
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Abstract 

The process of European integration provides significant opportunities for the Albanian Enterprises as it facilitates their 

access to bigger markets and new technologies. After the fall of communism and the openness of the economy, European 

Union became the most important trading partner of Albania. Even though the trading volume increased, the country still 

has a trade deficit, indicating the low level of the Albanian competitiveness. However in order to take advantages of the 

opportunities of Economic Integration, Albania must be able to cope with the competitive pressure in the regional and 

European market. Despite the progress made, Albania lags behind European Economies regarding the competitiveness of 

the Economy. The Global Competitiveness Index identifies Innovation and Skills as the key drivers of productivity, 

prosperity and economic growth. Due to the innovation capability, advanced European economies emerge as strong 

performers and most competitive economies in the world. Also in Albania there is an increased awareness of the strong 

linkage of innovation to the competitiveness at company level. Improving the competitiveness at the company level will 

then translate into economic growth and competitiveness at national level. Similar to the countries of European Union, in 

Albania is recognized and accepted the pivotal role of SMEs in the success of the Albanian overall economy. They 

represent about 99,6 percent of all Enterprises and account for 83 percent of the employment. Thus it is very important to 

support their growth and sustainability. Innovation remains a matter of concern for Albanian SMEs. The lack of financial 

resources, which help them to find innovative solutions, upgrade technologically and acquire Knowledge, remains an 

important hurdle for SMEs. Aim of this paper is to promote Innovation, including the necessity for higher education and 

qualified personnelas well as the need for more collaboration between government, research institutions and companies 

for strengthening the competitiveness of SMEs in Albania. European Union contributes as well to fostering the Innovation 

in the Albanian SME sector. In 2008 Albania joined the EU´s Competitiveness and Innovation Program (CIP), under 

which the European Commission promotes Innovation, Entrepreneurship and Growth in SMEs. In 2015 Albania signed 

the Agreement of joining the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME). 

Regarding to this, the paper will also analyze and emphasizes the role of the European Union and Albanian public 

authorities in supporting SMEs being more innovative. It will provide information on the innovation process by presenting 

the mapping of innovative SMEs in Albania. This paper will also identify the barriers to Innovation among the Albanian 

SMEs and find solutions, which contribute to the removal of these barriers. Based on good practices and models it will 

develop feasible strategies for supporting SMEs in Albania to increase the innovation capacity, so they can be able to 

respond quickly to international markets and become internationally oriented.  

Keywords: Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), Competitiveness of Economy, Competitiveness at company 

level, Innovation Capability of SMEs, Barriers to Innovation, International Competitiveness, Programs and Strategies for 

Supporting Innovation. 
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Top manager profile in energy business sector 
 

Simona Vasilache and Horatiu Regneala 

 

Abstract 

In this study, we try to research and analyze the profile of successful managers and leaders of companies operating in the 

energy industry. A total of 110 complete responses were used for analysis, of which 50% were top managers and 27% 

were entry and middle-level managers. Based on questionnaires distributed aim of this study is to examine managers in 

the energy industry and related fields from Romania, in terms of the different leadership styles, roles and skills that top 

strategic managers and successful leaders need. Top managers play an important role because of their relationship with 

all employees within the organization but also with business partners, shareholders and other stakeholders. 

The role of top managers within an organization as the creator of strategy is crucial. It is perfectly true that the role of 

other managers (first and middle-level) are no less important because they must implement the strategy but most of the 

studies show that middle managers need a clear strategy and a well defined direction from top management. 

In profiling the top manager moral qualities were taken for analysis, as well as strategic qualities, leadership qualities, 

knowledge, roles (information, decision making and interpersonal) and management style. 
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Abstract 

 
This research paper investigates the impact of workers’ participation in decision making process over the perceived level 

of job satisfaction in Yanbu Industrial City of Saudi Arabia. The paper employed survey method of a designed 

questionnaire. 500 questionnaires sent to acquire data to 10 different firms located in the Yanbu Industrial city. There 

were 8 firms who returned 410 completed questionnaires out of which 390 were usable for this study which is about 78%. 

The study used descriptive frequency model to identify the responses to each of the variables asked and further analyzed 

the data using correlation and regression analysis using SPSS. It revealed that there is significant correlation exists 

between Job Satisfaction and the other factors in these organizations such as working in Group, Participation in decision 

making and supervision style. It also revealed that Job Satisfaction is dependent on working in group, decision making 

participation and supervision style. The study needs further investigation the other factors which may influence over Job 

satisfactions such as wages and salary, moral environment and job characteristics. Besides, there is a limitation of 

acquiring data from these industries a hectic job due to privacy and security issues in the region. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Participation in decision making, working in group. 
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Abstract 

The proposed topic for the study would investigate the effect of Information Quality (IQ), Systems Quality (SyQ) and 

Service Quality (SvQ) on the Organizational Performance moderated by Information Use (IU) and Mediated by User 

Satisfaction (US) in Saudi Business Environment using Accounting Information System. This has significant impact over 

various dimensions of Information such as relevance, timeliness, accuracy, quantity, consistency, presentation, factual 

and readable. This study would employ various statistical analysis tools such as correlation, regression, normality check 

and factor analysis to justify the relationship among the variables for organization’s performance analysis. The study 

would use a model of DeLone and McLean (1992, 2002) to test the moderating and mediating roles of Information Use 

and User Satisfaction. This is intended to employ a survey method for data acquisition from the business organizations in 

the western region of Saudi Arabia that are using Accounting Information Systems for their routine business transaction 

processing purpose.  

 

Keywords: Information Systems Performance, Information Quality, Systems Quality, Service Quality, Individual Impact, 

Organizational benefits. 
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Abstract 
 

This paper reviews papers dealing with the design of Logistics Infrastructure Networks in the Yangtze Delta River Region 

(YRD). The YRD is very important as its GDP is approximately 20% of China's GDP in the year 2009. China planned to 

integrate the economies of the regions within the YRD. To achieve this, a proper logistic setup is necessary. This paper 

explains the approach. 

The approach involved collecting relevant information about the cities from China's Statistical yearbook. By running 

analytic methods along these data, clusters of cities were identified. Two methods of clustering cities were used. A cluster 

type would suggest how logistics infrastructure will be allocated. The methods are Hierarchical Clustering Analysis, 

Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis. This paper tried to verify the presented calculation using 

Gnumeric and possibly other statistical software. Abstract 
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Together with analysis of the Logistics Infrastructure Network, a review on the design of the Logistics Information 

Platform will be done. The information platform is necessary ingredient if the logistics initiative would have an impact at 

all. Two motivations in the design will be presented, one being based on what is ideally sound while the other is motivated 

by the desire to be able to do data mining. 

Altogether, this paper presents two key ideas on the pursuit of logistics excellence, namely: infrastructure and information. 

It too will present critical parameters that could lead towards logistics excellence.  
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Abstract 

 
The debate about the arguments of government regulations is present and active in the global Economy. The economic 

crisis has provoked intense debates about the government influence in the economic growth. The most important case is 

not if the government should influence/regulate the economy, but how and how much should the government regulate it. 

Does the government overregulation help the economy get out the crisis?  

Government protection and regulation comes as a solution in times of destabilization when economic and political 

stability is needed. But then again, is it protection or regulatory government interference alway03s a solution? 

The free market and free economy seeks and finds a balance between producers and consumers, there is no need for a 

central organizer or supervisor to decide what, how and when should be produced and consumed. The free economy gives 

a possibility to everybody to increase their living standards, on the other hand, in a centralized economy; the political 

power is the main determinant of the economic power. 

Liberals and many other supporters of the free market and the Laissez-faire economy are against government intervention, 

because its regulations through laws would bring uncontrollable consequences for the economy.  

A government overregulation would limit the space for enterprises because: it increases the costs as a result of increase 

in authorizations and licenses, time and expenses for documentation; it reduces the chances to use in time market 

opportunities and doesn’t allow the adaption of the operators to the market; it increase the chances for corruption pressure 

from the administration to the enterprises; it increases the costs through increase in taxation for the business and individual 

(the progressive tax is known as the worst model applied to get out of the crisis) 

Limited regulation, or deregulation, is the key for economic growth and escaping the crisis. Economies with the least 

government regulation have the opportunity to produce more products and lead innovation that can be necessary and 

accessible anywhere around the globe. Fiscal and monetary incentives for economic growth seek the minimal government 

intervention.  

The philosophy of a democratic state stands in the space it gives to the individual and enterprise. Enterprises seek the free 

market to operate. Work is the key to economic growth.  

 

Keywords: hyper-regulation, tax reform, public administration, corruption.  
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In face of economic and demographic challenges the financial burden of European public schemes has increased. The old 

age dependency ratio, which is the ratio between population aged 65 and older to the persons aged between 15 and 65, is 

projected to double, from 27.5% in 2013 to 51% by 2080, meaning that there will be only two persons of working age for 

each person aged 65 and above. In this regard most of European Countries have introduced parametric and paradigmatic 

reforms to assess the financial sustainability and adequacy of their pension systems. Many European economies have 

considered the introduction of a fully funded pillar. UK, The Netherlands, Denmark, Switzerland and Sweden belong to 

economies with large pension fund assets. Also most of the CEE countries followed the proposal of World Bank (1994) 

and moved towards multi-pillar pension systems. Even though the responsibility of designing pension systems remains 

at national level, the EU is contributing to the establishment of a well-designed pension system for the member states. 

The EU level is increasingly affecting the national pension systems and policies. In its White Paper on pensions the 

European Commission promotes the shift to more private funded pensions. Increasing the savings through supplementary 

pension schemes is considered a good policy for ensuring adequate, safe and sustainable pensions. These are agreed 

objectives that the Open Method of Coordination (OMC) set out to achieve. The Adoption of the directive 2003/41/EC 

on Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP) contributed to the creation of a European market for 

supplementary funds. EIOPA also advocates the creation of an EU single market for personal pension products (PPP). 

The focus on the European dimension of pension policies will serve as a point of orientation for the Albanian pension 

system as since 2014 Albania is an official candidate to join the EU. This paper will analyze how the European directives 

affect the Albanian pension scheme and how the scheme responds to the free market and to the labor mobility. It will 

discuss the opportunities of the Albanian pension market driven by the integration process of Albania. Currently pension 

markets in Albania are small relative to the size of the economy as the diffusion of pension plans and occupational 

pensions is very limited. The new reform adopted in 2015 in order to tackle the financial difficulties of the Albanian 

pension system, remained of parametric nature. After providing an overview of the privately managed funded pension 

provision in Europe this paper aims at presenting the growing importance of private pension funds for Albania. 

Complementing the public scheme by private pensions is an appropriate instrument, which diversify the risk within the 

pension scheme, copes with shocks and enhance the development of capital markets. Best Practice across the EU will 

help to identify ways of stimulating the development of private pension funds in Albania. The paper will also include 

some recommendations for ensuring financial sustainability and adequacy of pensions in Albania. 

 

Keywords: National Responsibility of Pensions, European Dimension of Pension Policies, Private Pension Funds, The 

IORP Directive, European Single Market for Private Pensions, Albanian Pension System. 
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Abstract 

The study aims to examine the impact of foreign direct investment (FDI) on economic growth in Greece during the period 

2000-2013. I will try to investigate if there are specific economic factors that are related to FDI and affect the economy 

of Greece as well as other countries of the Eurozone. I will further extend the analysis for comparison purposes to 

countries of different continents such as Japan and the US. The study will be supported by an adequate literature review 

on FDI in order to study the outcome of previous empirical results and relate it to my analysis. Specific statistical methods 

will be applied in the research such as correlation analysis and error correction model. It is expected that strong 

relationships will be evident between specific factors such as financial development and GDP. Spillover effects to host 

countries are also expected to be affected by macroeconomic variables, such as public debt. 

 

Keywords: FDI, spillover effect, technology transfer, Eurozone, financial crisis. 
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The production of hydroelectric energy in Greece 
 

Pontoropoulos Christos and Konstantinos Drakoulis, University of Macedonia 
 
 

Abstract 

In this paper, we analyze the production of hydro-electric energy in Greece. Furthermore, we elaborate the respective 

advantages and disadvantages as well as its future prospects in Greece. More specifically, we discuss the cases of the 

hydro-electric dam in Plastiras Lake and in Achelloos river as well as the Hilarion dam, which is located in Aliakmonas 

river. 

 

Keywords:Hydro-electric energy,Greece,hydro-electric dam,Plastiras lake,Acheloos river, Ilarion hydro-electric dam. 
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Abstract 
 

The aim of this working paper is to present the factors which influence positively the existence and the maintenance of 

the shadow economy in Greece, and also the way of its impact on the Greek entrepreneurship. Especially, in the period 

of economic crisis the shadow economy is attractive for further study, since its impact on business dexterity is very 

important. Also, one main sector to study is that if there was the right business institutional frame and also the right tax 

system, then businessmen wouldn’t interfere with the shadow economy and the corruption. On the other hand, the 

measures which can decrease the shadow economy in the Greek economy will be presented. 

 

 Keywords: shadow economy, entrepreneurship, economic crisis  
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Abstract 

Economic crises, inefficiencies and ministerial scandals are among the incentives that led the public to demand better 

performance and greater accountability in the public sector, and performance audit was among the many responses to 

such demand. 
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It is important to be understand that sufficient condition does not mean that the public money are spent according to law 

provision, but they must be allocated efficiently, effectively and economically too. In this context an essential role is 

reserved to performance external audit performed by external audit institutions. The adoption of performance auditing in 

the public sector is one of the most significant new additions to the traditional auditing role (financial or regularity audit). 

This process, generally overlooked due to its relatively recent existence, aims to support government self-analysis and 

provide a basis for more informed and publicly defensible decision-making.  

This research therefore, intends to investigate and report the several problems and the future policy challenges of the 

performance external audit in Albania. The study also seeks to improve the knowledge on performance audit practice by 

studying the impact of performance audit on the entities audited in 2013/2014. A fact of interest for this study is bringing 

the existing auditing methods and standards closer to European Standards, concentrating on the impact of implementing 

the new performance audit in Albania, focused on the external audit institutions. The research approach adopted in this 

paper is descriptive and analytical, employing the data collection, analysis and interpretation of their results.  

 

Keywords: performance audit, public sector, external audit, Albania 
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Abstract 

The  powerful and most  creative approach of   Assumption busting  in business process engineering   concerns   with 

challenging existing practices and generating breakthrough ideas for improvement. The redesigning process involves 

imagination, touch of craziness and creative thinking and is centered on the principle that work is best organized around 

outcomes and not tasks. 

 Assumption busting approach in the  reengineering process  have set new business excellence benchmark by uncovering  

the real underlying assumptions behind the adoption of rules  that can exist in the form of explicit policies and guidelines 

. These unwritten rules are the   product of assumptions about the process environment that has been developed over a 

number of years and often emerge from uncertainties surrounding the environment. Assumptions are sometimes so 

familiar to us that we don't even notice them; they escape detection this is due to the fact that human mind relies heavily 

on its ability to recognize, remember and use patterns which is called by the cognitive scientists as mental models .Usually, 

the brain relies on our most familiar patterns. Organizations that continue to rely on their established successful patterns 

and assumptions are usually driven into the ground 

The organizations that anticipate changes in the marketplace and react to them by revisiting their patterns appreciate 

sustainable success. For this there is a need to identify the specific performance shortcoming of the process known as 

problem followed by a specific aspect of the process design that causes the problem known as the rule and last but not 

least the is a belief about the environment that gives rise to the rule and is an   unquestioned assumed truth is known as 

assumption. The remedial solution against patterned thinking is Assumption Busting.  

This paper covers the study   of assumption busting technique in Business process engineering by using methodology that 

comprises of a literature review of the benefits of the assumption busting technique in Business process engineering. The 

findings reveal that an assumption is an unquestioned, assumed truth and is particularly effective when one is stuck in 

current thinking paradigms. Deliberately seeking out and addressing previously unquestioned assumptions stimulates 

creative thinking.  This help in reframing  business management strategy thereby  concentrating  on the analysis, design 

of processes within an organization in order to drastically offer  better customer service, control  operational costs, and  

remain competitive. 

 

Keywords:  Assumption Busting, reengineering, creative thinking, mental models 
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Abstract 
 

Reoccurrence of problem is inevitable in complex process of   manufacturing thereby hindering the achievement of 

targets.  This study was intended to inculcate creative thinking   for problem solving among students by encouraging them 

to examine the effect of fishbone diagram for Root Cause Analysis. Root cause analysis  is a method of problem solving 

used for identifying, understand and resolving  any   root causes of  incidents   and  preventing  the final undesirable event 

from recurring. A cause and effect diagram, popularly called as “fishbone” or Ishikawa diagram which was first used in 

engineering the Mazda sports car helps to identify possible causes of a problem and in sorting ideas into useful categories.  

This visual form is a more structured approach composed of a main horizontal line where smaller lines diagonally branch 

off of the main line.   The chart resembles a fish skeleton were the problem or effect   are very clear and specific and is 

displayed at the head or mouth of the fish.   The most potential contributing causes are listed on the smaller “bones” under 

various cause categories. Each cause for imperfection is a source of variation. Major categories often include manpower, 

methods, materials, and machinery for manufacturing while equipment, policies, procedures, and people for 

administration and service.  

Fishbone diagram encourages the use of Brain storming to identify all the causes and to keeps the team focused on the 

causes of the problem, rather than the symptoms. This technique discourages partial or premature solutions and 

demonstrates the relative importance of and interactions between different parts of a problem .It create “quick picture” 

appeal to the busy executives than a block of text. They are widely   used in carrying out product design and quality defect 

prevention, to spot probable factors causing an overall effect. Thus root causes of the event which are the underlying 

process and system problems that allowed the contributing factors to culminate in a harmful event can be potentially 

addressed thereby fostering creativity and visible thinking among students. 

 

Key words: Cause, Effect, Fishbone diagram, Root Cause Analysis Brain storming 
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Abstract 

The existing literature has shown that throughout the last decades there are specific factors that affect the behaviour of 

several countries’ stock exchanges as well as their general economic policy. In order to examine the impact of factors on 

countries policies, several methods have been applied leading to a number of thought-provoking results regarding the 

relationships between countries. We focus in the period between 2005 and 2015, by taking into consideration the 

economic recession of the last decade. The time period will be divided into two subperiods in order to examine for 

potential differences between the results and the implications of the recession. Although the recession seems to be more 

evident in specific countries, such as Greece, it is interesting to explore, among other countries, more developed ones in 

different continents, such as Japan and Canada. Time series of specific economic variables for all the countries under 
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examination, such as the industrial production index and interest rates, will be employed in the tests. Moreover, except 

from the tests using local variables, international ones, such as the world market return and oil price, will be used so as to 

examine if the behaviour of countries is driven by global economic factors. Among other methods, cointegration and 

causality analysis will be applied on the data. The analysis is expected to reveal stronger relationships between countries 

that have similar characteristics and are related in a specific way - current economic condition or even geographical 

position. The use of graphs will aid towards depicting the above relationships. 
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Abstract 

Is it crucial for investors to investigate the way that a stock exchange reacts to a number of factors and events during a 

specific time period. In this study, potential relationships in the Athens Stock Exchange (A.S.E.) in a period that is 

characterised by the economic recession were investigated. The analysis was extended from 2007 to 2013 as also to 

distinctive subperiods based on specific events that are related to the recession and the measures taken by the Greek 

government in order to address it and is focused on several sectors of the Greek economy. Time series multivariate 

methods were applied in the data giving results that may aid investors as well as academics. Furthermore each correlation 

matrix between time series data was represented as a complete weighted graph having the stocks of A.S.E. as nodes and 

methods of network theory were used to extend the conclusions of the study. Results were based on the planar maximally 

filtered graph (PMFG) and the maximum spanning tree (MST) which are two network filtering procedures that have been 

found to improve the performance of portfolio optimization. 
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The paper presents the economic policy of the EU as it was before and as it is after the economic crisis in Greece. It 

focuses on the decisions taken by troika and validated by the Council in order to confront the crisis in Greece and their 

impact to the formation of economic policy and to the EU values, such as dignity, democracy, and fundamental rights.  
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Abstract 

The purpose of this paper is to explore entrepreneurship education within university-level entrepreneurship studies by 

evaluating different techniques aimed at building entrepreneurial mindsets, skills and behaviour among students. The 

authors performed an extensive review of the current state of the art literature in entrepreneurship education and used a 

combination of both qualitative and quantitative research methods and techniques to evaluate the impact that it has on the 

development of future entrepreneurs. Data was collected from more than 200 students who attended at least one 

entrepreneurial course/or a seminar during their education in the university setting. 
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Abstract 

 

The article investigates the conditionality clause implementation through adjustment programs in selected countries of 

Latin America and Eurozone. The analysis unveils key similarities and differences in three issue areas, namely 

macroeconomic policy, fiscal policy and structural policy. Based on institutional analysis approach the article argues that 

real economic convergence, structural economic transformation and social development are undermined by fiscal 

priorities embedded in adjustment programmes and IMF conditionality terms. The main conclusion is that redesign of 

conditionality should equally favor economic efficiency and social equity.  
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Abstract 

Start-ups’ contribution to social development and market competitiveness is uncontestable Entrepreneurial start-ups are 

newly founded companies designed to create new products and services, and to search for a successful business model 

under conditions of high uncertainty. The possibility of failure is inherent in these firms, especially at their early stages 

of development. Indeed, some might argue that success among startups is considered to be more difficult achieved 

compared to failure. One of the most important sources for identifying start ups’ success factors is Peter Thiel’s “Zero To 

One - Notes on startups or how to build the future” (2014). The most important concepts identified for start-ups’ success 

are the following:  

Idea: Is there a unique opportunity? An idea that people will be willing to pay for it? It is suggested that it is better to 

locate your idea in a niche market and expand afterwards.  

Breakthrough technology: Start ups should focus on creating break through technologies and solutions instead of 

building on top of others, as it’s more valuable to go from 0 to 1 than from 1 to 5.  

Constant learning: Learning is an essential component for start ups’ success. Constant learning distance start ups from 

competitors at an exponential rate.   

Timing: As always in the business word, the timing of entry is important. Appropriate or inappropriate timing is essential 

for success, since it determines to a large extent the efficiency of allocated resources.  

Team:  There is no “I” in start ups. Building a team that meshes well, enjoys working together and has just as much 

passion and determination for the business and success is a big challenge that should be satisfactory met. 

Offering; It is not all about making something, it is equally important to have a plan of how to distribute and sell it. 
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Έρευνα και κατανόηση της φοροδιαφυγής υπό το πρίσμα της έννοιας της 

Φορολογικής Ηθικής 

 

Παναγιώτης Δ. Μητράκος238 

 

Περίληψη 

Στο παρελθόν έχει πραγματοποιηθεί μεγάλο πλήθος ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ηθικές αξίες, πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά και ήθη διαφέρουν ανάμεσα σε κατοίκους διαφορετικών χωρών καθώς επίσης και εάν οι διαφορές αυτές 

μπορούν να είναι μετρήσιμες και να επηρεάζουν την οικονομική συμπεριφορά των πολιτών. Ένα τέτοιο πεδίο έρευνας 

αποτελεί η φορολογική συμμόρφωση και η φορολογική ηθική. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τη 

σημασία της ηθικής διάστασης της φορολογικής συμμόρφωσης και να επεξηγήσει την φορολογική συμπεριφορά μέσα 

από ένα σύστημα κοινωνικών, ψυχολογικών και πολιτιστικών μεταβλητών, το οποίο βρίσκεται έξω από το εγωκεντρικό 

– ατομοκεντρικό σύστημα του κλασικού οικονομικού μοντέλου. Η σημασία των κοινωνικών κανόνων, ο βαθμός 

δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος, η εφαρμογή θεσμών άμεσης δημοκρατίας και η αντίληψη της κοινής γνώμης 

για το εύρος της φοροδιαφυγής είναι μερικοί από τους βασικότερους μη οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν το 

βαθμό φορολογικής συνείδησης του ατόμου και συνακόλουθα την φορολογική του συμπεριφορά. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτονται βασικοί ορισμοί καθώς και οι συνέπειες της φοροδιαφυγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το κλασικό μοντέλο της φοροδιαφυγής και οι βασικότερες οικονομικές μεταβλητές καταπολέμησης της. 

Παράλληλα ασκείται κριτική του εν λόγω μοντέλου, δίνοντας έμφαση στους λόγους για τους οποίους έχει αποτύχει να 

επεξηγήσει πλήρως την φορολογική συμπεριφορά των ατόμων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι σημαντικότεροι 

παράγοντες διαμόρφωσης της φορολογικής συνείδησης. Η μελέτη κλείνει με συμπεράσματα και  προτάσεις που 

αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στη χώρα μας δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της 

φορολογικής παιδείας των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.    

 

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

Η έννοια της φοροδιαφυγής και της φορολογικής συμμόρφωσης μελετώνται κατά κανόνα από την οικονομική επιστήμη. 

Παρόλαυτα έχει διαπιστωθεί ότι  δεν μπορούν να εξηγηθούν και να κατανοηθούν πλήρως με καθαρά οικονομικούς όρους.  

Δηλαδή τα άτομα – φορολογούμενοι δε μπορούν να λειτουργήσουν έχοντας  ως αποκλειστικό στόχο τη μεγιστοποίηση 

κέρδους ή χρησιμότητας. Η κατανόηση του προβλήματος της φορολογικής συμμόρφωσης και αντιστρόφως της 

φοροδιαφυγής είναι μια αρκετά πιο πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί τη συνδρομή και άλλων επιστημών, όπως είναι η 

κοινωνιολογία, η κοινωνική ψυχολογία και η πολιτική επιστήμη. Περαιτέρω απαιτεί σαφή γνώση της λειτουργίας του 

πολιτικού και κοινωνικού συστήματος καθώς και του διοικητικού μηχανισμού της εκάστοτε χώρας που επιθυμούμε να 

εξετάσουμε  

 

1.1 Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε 

Στη παρούσα μελέτη θέτουμε ορισμένα ερωτήματα όπως είναι τα παρακάτω και στη συνέχεια προσπαθούμε να δώσουμε 

τεκμηριωμένες απαντήσεις σε αυτά:  

1) ποιοι και κάτω από ποιες συνθήκες φοροδιαφεύγουν και   

2) Γιατί παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στη φορολογική συμπεριφορά ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη ακόμα και 

σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται παρόμοιες δημοσιονομικές πολιτικές.  

 

Οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε και τις βαθύτερες αιτίες της φοροδιαφυγής.   

Στην συνέχεια θα προβούμε σε μια σύντομη αναφορά των βασικών συνεπειών της φοροδιαφυγής η οποία θα μας 

βοηθήσει στην κατανόηση της συνέχειας της εργασίας. 

 

1.2 Κόστη - Συνέπειες της φοροδιαφυγής.  

                                                             
238 Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Η σπουδαιότητα της μελέτης του φαινομένου της  φοροδιαφυγής είναι εύλογη αν αναλογιστεί κανείς τις συνέπειες και 

τα κόστη που δημιουργεί στον οικονομικό και κοινωνικό βίο. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της φοροδιαφυγής 

μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

1. Βάζει φρένο στη χρηματοδότηση δαπανών με άμεση επίπτωση την παροχή δημοσίων υπηρεσιών χαμηλής 

ποιότητας και μικρότερης ποσότητας από την επιθυμητή. (Vasardani 2011, Τάτσος 2001). 

2. Συμβάλλει στην αύξηση έμμεσων φόρων προς αναζήτηση των διαφυγόντων δημοσίων εσόδων από την άμεση 

φορολογία (Τάτσος 2001) 

3. Δεν επιτυγχάνει την επιθυμητή αναδιανομή του εισοδήματος κατά τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί από τους 

φορείς λήψης αποφάσεων (Δεληβάνη 1991,  Matsaganis – Flevotomou 2010) 

4. Δημιουργεί αίσθηση αδικίας από τη πλευρά των φορολογουμένων η οποία συναντάται όταν άτομα με ίση 

φοροδοτική ικανότητα επιβαρύνονται διαφορετικά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις (Vasardani 2011)  

5. Κλονίζεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των μακροοικονομικών στατιστικών, με συνέπεια οι φορείς λήψης 

αποφάσεων να μην έχουν στα χέρια τους σωστά δεδομένα προκειμένου να προβούν στους προγραμματισμένους 

πολιτικούς σχεδιασμούς. 

6. Δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που 

φοροδιαφεύγουν είναι πιο ανταγωνιστικές αφού έχουν σαφώς μειωμένο κόστος υπηρεσίας και προϊόντος έναντι 

αυτών που συμμορφώνονται φορολογικά, κάτι που δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των συνεπών 

επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.  

7. Υπομονεύει την ιδέα της ανταποδοτικότητας του φόρου στη βάση της οποίας έχει στηριχθεί όλη η φιλοσοφία 

του συστήματος εξουσίας αρχόμενων και αρχόντων ως κοινωνικού συμβολαίου (Matsaganis – Flevotomou 2010). 

8. Επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά των συνεπών φορολογουμένων διαμορφώνοντας αρνητική φορολογική 

συνείδηση, με συνέπεια την όλο και μεγαλύτερη εξάπλωση της φοροδιαφυγής (Τάτσος 2001). 

 

 Προκειμένου να ελεγχθεί και να παταχθεί η φοροδιαφυγή το κράτος αναπτύσσει ένα τεράστιο διοικητικό  μηχανισμό με 

νόμους, εγκυκλίους και ποινές ώστε να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα φορολογικά έσοδα. Τα συναλλακτικά κόστη όμως 

που αναπτύσσονται και αφορούν στη μέτρηση, έλεγχο και επιβολή της ποινής είναι τεράστια. Η διαδικασία φορολογικής 

συμμόρφωσης, δηλαδή το διαχειριστικό κόστος των φόρων που βαραίνει κάθε κράτος γίνεται έτσι πολύ μεγάλο (Γλύκου 

2009). Το υψηλό διαχειριστικό κόστος που υπάρχει σε μια οικονομία στην προσπάθεια διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου 

φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω των φορολογικών ελέγχων, αποτελεί τροχοπέδη για την 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, ευνοώντας παράλληλα στο να αναδειχθούν άλλοι τρόποι διατήρησης υψηλού επιπέδου 

φορολογικής συμμόρφωσης κυρίως μέσω της καλλιέργειας φορολογικής συνείδησης στους πολίτες. Εναλλακτικά λοιπόν 

οι φορολογικοί έλεγχοι μπορούν να γίνουν λιγότερο εντατικοί με άμεσο θετικό αποτέλεσμα την μείωση του 

συναλλακτικού κόστους που οι εν λόγω έλεγχοι προκαλούν. Εν κατακλείδι η προσφυγή στην εκούσια φορολογική 

συμμόρφωση ως μέσο φορολογικής πολιτικής μπορεί να επιφέρει, πέραν της δικαιοσύνης στο καταμερισμό των 

φορολογικών βαρών, και μια ελάφρυνση στις δημόσιες δαπάνες μέσω του μειωμένου συναλλακτικού κόστους των 

φορολογικών ελέγχων.        

 Η θέση της συγκεκριμένης εργασίας είναι ότι προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής υπάρχει μια 

έννοια κλειδί, η οποία θα πρέπει να τύχει περαιτέρω μελέτης και έρευνας ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η έννοια 

είναι η φορολογική ηθική   

 

1.3 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί    

Ηθική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται πρωταρχικά  με το ακόλουθο ερώτημα: ποιες ανθρώπινες πράξεις 

είναι αποδεκτές και ορθές και ποιες ανάρμοστες και λανθασμένες.  Ωστόσο, στα θέματα ηθικής σπάνια υπάρχει γενική 

συμφωνία απόψεων και ακόμα και ο προσδιορισμός για το ποιο είναι το κεντρικό ή θεμελιώδες ζήτημα αποτελεί 

αντικείμενο διαφωνιών. Οι συνεπειοκρατικές και δεοντολογικές ηθικές θεωρίες θέτουν ως κεντρικό ζήτημα τα κριτήρια 

ορθότητας ή μη-ορθότητας των πράξεων, αν και διαφέρουν ως προς το ποια είναι αυτά τα κριτήρια, ενώ οι αρεταϊκές 

ηθικές  θεωρούν ως κεντρικό ζήτημα τα στοιχεία που καθορίζουν το ήθος, τις ηθικές αρετές του χαρακτήρα ή τον τρόπο 

ζωής που θα πρέπει να ακολουθείται.239 Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η ηθική αποτελεί ένα σύνολο αξιών και αρχών 

που υπάρχουν στη συνείδηση του ατόμου και το καθοδηγούν σε κάθε πράξη της ζωής του.240 Αυτές οι αξίες δρουν 

ανεξάρτητα από οποιονδήποτε νομικό κανόνα και οποιονδήποτε επιβαλλόμενο κρατικό καταναγκασμό. Μια τέτοια αξία 

ή κανόνας μπορεί να αποτελέσει η φορολογική συμμόρφωση. ¨Όταν το άτομο έχει αναπτύξει την εσωτερική αίσθηση 

του καθήκοντος στην εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων αποδεσμευμένο από οποιοδήποτε φόβο 

διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, τότε μπορεί να ειπωθεί ότι έχει αναπτύξει υψηλό αίσθημα φορολογικής ηθικής, ότι 

δηλαδή η φορολογική υποχρέωση έχει αναχθεί σε εσωτερικό – ηθικό κανόνα ανεξάρτητο από οποιοδήποτε - εξωγενώς 

                                                             
239 Πηγή Wikipedia.  
240 Αποτελεί μια από τις πολλές ερμηνείες του όρου της ηθικής που απαντάται στο Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη (2008) ενώ  

η επιλογή του έγινε για την κατανόηση του έννοιας της φορολογικής ηθικής – φορολογικής συνείδησης.  
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επιβαλλόμενο – νομικό κανόνα. Σύμφωνα με τα παραπάνω η φορολογική ηθική αποτελεί εσωτερικό κανόνα ή  ηθική 

υποχρέωση πληρωμής φόρων.  Μπορεί επίσης να οριστεί και ως φρόνημα ή πεποίθηση με βάση την οποία αξιολογείται 

η πράξη της μη φορολογικής συμμόρφωσης στη συνείδησή του.241 Όσο πιο ευτελής και κατακριτέα είναι η πράξη 

φοροδιαφυγής στη συνείδηση του ατόμου τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της φορολογικής του ηθικής.242  

Από εμπειρικές μελέτες έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά η έντονη αρνητική συσχέτιση μεταξύ της παραοικονομίας και 

της φορολογικής ηθικής (Frey – Feld 2002, Torgler 2003b, Torgler 2004)  πράγμα που βοηθάει να εντοπίσουμε έμμεσα 

την τάση φοροδιαφυγής που υπάρχει σε μια χώρα παρατηρώντας το βαθμό φορολογικής ηθικής, εφόσον αποτελεί 

δύσκολο έργο η ακριβής εκτίμηση της πρώτης.   

  

2. Υπόδειγμα κλασικής οικονομικής θεωρίας 

 

2.1 Γιατί η κλασική οικονομική θεωρία έχει αποτύχει στο να εξηγήσει τη φορολογική συμμόρφωση: 

 Ένα κλασικό στο είδος του υπόδειγμα που παρουσιάζει τον φορολογούμενο ως άτομο που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση 

της χρησιμότητάς του υπό συνθήκες αβεβαιότητας αναπτύχθηκε από τους M Allingham – A. Sandmo (1972).    Σύμφωνα 

με αυτό η απόφαση φοροδιαφυγής ενός ατόμου ακολουθεί την ίδια μέθοδο με ένα υπόδειγμα στατικού οικογενειακού 

χαρτοφυλακίου. Η φοροδιαφυγή παρομοιάζεται με επένδυση υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλής απόδοσης, ενώ η 

φορολογική συμμόρφωση αποτελεί επένδυση μηδενικού ρίσκου και φυσικά χαμηλής απόδοσης.  

 Το μέγεθος του δηλωθέντος στις φορολογικές αρχές εισοδήματος (D) ενός ατόμου είναι συνάρτηση των παρακάτω 

μεταβλητών: του πραγματικού εισοδήματός του (I) του φορολογικού συντελεστή (t) της φορολογικής ποινής σε 

περίπτωση φορολογικού ελέγχου (f) και της πιθανότητας εντοπισμού του από τις φορολογικές αρχές (p). Μαθηματικά 

διατυπώνεται από τη σχέση: Yd = F(I,t,p,f).  

Η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας (E(u)) του φορολογουμένου είναι το ζητούμενο. Με αλγεβρική επίλυση  του 

υποδείγματος καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

1. Για να εισέλθει ένα άτομο στη φοροδιαφυγή θα πρέπει η αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος να 

οδηγήσει σε μείωση της προσδοκώμενης ευημερίας. 

2. Αύξηση του p και του f, οδηγεί σε αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος και επομένως στη μείωση της 

φοροδιαφυγής. 

3. Δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια από το υπόδειγμα εάν το υψηλό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης, 

δηλαδή το ύψος των φορολογικών  συντελεστών (t) ενθαρρύνει την φοροδιαφυγή.  

4. Αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε αύξηση της φοροδιαφυγής  

5. Αν η ποινή δεν υπερβαίνει το 100% της φορολογικής υποχρέωσης (δηλαδή ο συντελεστής της ποινής 

είναι f<1) τότε η αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε αύξηση της φοροδιαφυγής. Διαφορετικά θα συμβεί το 

αντίθετο.  

Επομένως, οι βασικές μεταβλητές επιρροής της φοροδιαφυγής είναι: 

• Το ύψος του εισοδήματος (Ι) 

•  Το ύψος των φορολογικών ποινών (f)  

•  Η πιθανότητα φορολογικού ελέγχου (p)  

•  Το ύψος των φορολογικών συντελεστών (t) 

 

2.2  Κριτική του υποδείγματος από την Βιβλιογραφία 

 

• Από εμπειρικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλές αναπτυγμένες κυρίως χώρες, έχει διαπιστωθεί 

ότι το υπόδειγμα αυτό δεν επαληθεύεται. Δηλαδή το επίπεδο της φοροδιαφυγής θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο 

(σύμφωνα με το μοντέλο) από αυτό που πραγματικά ισχύει (λ.χ ΗΠΑ, Ελβετία, Αυστρία).243 

                                                             
241 Στην ξένη βιβλιογραφία έχει επικρατήσει ο παρακάτω ορισμός της φορολογικής ηθικής:  “The intrinsic motivation to 

pay taxes”. Βλέπε Torgler (2007) ). Παρεμφερής και ο ορισμός: “The moral obligation to pay taxes” (Alm 1999). Στην 

ελληνική βιβλιογραφία δεν έχει εντοπιστεί από τον γράφοντα κάποια απόπειρα ορισμού του παρότι ο όρος 

χρησιμοποιείται με ευρύτητα σε εγχειρίδια που πραγματεύονται ζητήματα φορολογικής πολιτικής.  
242 Είναι ορθότερο η φοροδιαφυγή να ερμηνευτεί διασταλτικά ώστε να ενταχθεί και η φοροαποφυγή  αφού στην ουσία 

αφορά ενέργειες ή παραλείψεις που σκοπό έχουν την αποφυγή καταβολής φόρου ή σε καταβολή μικρότερου φόρου από 

αυτό που αναλογεί στο άτομο παραβιάζοντας το πνεύμα του νομοθέτη. 
243 Βλ. λ.χ. 1) Andreoni, B.Erard, J.Feinstein (1998) “Tax Compliance” Journal of Economic Literature   pp818-

860, 2) B. Frey, L. Feld (2002) “Deterrence and Morale in Taxation: An empirical Analysis” CESifo Working Paper 

Νο 760  Categ.1: Public Finance. 3)  Torgler B. (2003), “Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from the United 
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• Οι J. Cullis – A. Lewis (1997)244, διακρίνουν τρεις κατηγορίες προσεγγίσεων επεξήγησης της φορολογικής 

συμμόρφωσης. Η πρώτη αφορά στο κλασικό οικονομικό μοντέλο το οποίο εστιάζει αποκλειστικά σε οικονομικούς 

παράγοντες και χρησιμοποιεί παραδοσιακά οικονομικά εργαλεία. Η προσέγγιση αυτή κατονομάζεται ως «σοβινιστική» 

προσέγγιση προφανώς με μια διάθεση έντονης κριτικής στο αλάθητο των οικονομολόγων οι οποίοι προσπαθούν να  

ερμηνεύσουν τη φορολογική συμμόρφωση με βάση αποκλειστικά τα στενά ατομικιστικά - οικονομικά συμφέροντα των 

ατόμων. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η πιο ήπια η  οποία τονίζει την σπουδαιότητα των αξιών, στάσεων, συμπεριφορών 

και του ήθους στη φορολογική συμμόρφωση. Σύμφωνα με αυτή, το πρόβλημα της φορολογικής συμμόρφωσης εμπεριέχει 

και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. Η τρίτη προσέγγιση στηρίζεται στο κλάδο της οικονομικής ψυχολογίας. .Εμπεριέχει 

τόσο στοιχεία ορθόδοξου οικονομικού περιεχομένου όσο και ψυχολογικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το άτομο στην 

τελική του απόφαση και κρίση. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της συνάρτησης χρησιμότητάς του ατόμου. Η τελική λοιπόν 

επιλογή του ατόμου αποτελεί συνάρτηση τόσο καθαρά οικονομικών στοιχείων, όπως είναι η στάθμιση του ρίσκου της 

φοροδιαφυγής, η πιθανότητα ελέγχου το επιπλέον εισόδημα που αποκτάται, όσο και κοινωνικών – ψυχολογικών 

στοιχείων, όπως είναι ο στιγματισμός από την πράξη της φοροδιαφυγής ή ο παράγων συνείδηση του φορολογούμενου. 

Όλες αυτές οι μεταβλητές συνεκτιμώνται και λαμβάνονται υπόψη στη τελική απόφαση του φορολογούμενου. Μπορούμε 

να πούμε ότι η τελευταία αυτή προσέγγιση είναι πιο πλήρης και πιο πολυδιάστατη από αυτή του νεοκλασικού μοντέλου.  

• Ο Frey (2003) 245  επισημαίνει ότι τα υποδείγματα που ερμηνεύουν την φορολογική συμπεριφορά με 

αποκλειστικά ορθολογιστικά στοιχεία σκιαγραφούν τον “Homo Oeconomicus” και έχουν εφαρμογή σε άτομα μηδενικής 

ή ελάχιστης φορολογικής συνείδησης. Σε αυτή τη κατηγορία φορολογουμένων πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά 

αποτρεπτικές και κατασταλτικές μέθοδοι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής (deterrence policy measures). Όμως τα άτομα 

– φορολογούμενοι δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μια κατηγορία αλλά σε πολλές: κάποιοι είναι πάντοτε νομοταγείς, 

κάποιοι αναπτύσσουν φορολογική συνείδηση όταν εισπράξουν σεβασμό από τις αρχές ενώ κάποιοι προσπαθούν πάντα 

να μην πληρώνουν φόρο. Για το λόγο αυτό η αντιμετώπιση της φορολογικής συμμόρφωσης αποτελεί μια πολύπλοκη 

διαδικασία που απαιτεί τη συνδρομή και άλλων επιστημών πέραν της οικονομικής επιστήμης.  

• Οι B. Erard – J. Feinstein (1994) 246  εισήγαγαν στη συνάρτηση χρησιμότητας του φορολογουμένου δύο 

δυσάρεστα συναισθήματα: την ενοχή και την ντροπή που θα ένιωθε ο φορολογούμενος εάν εντοπίζονταν από τις αρχές 

ως παραβάτης φοροδιαφυγής. Τα παραπάνω συναισθήματα αποτελούν τις  ψυχολογικές μεταβλητές του μοντέλου και 

κατ’αυτόν τον τρόπο η μελέτη του φαινομένου της φορολογικής συμμόρφωσης γίνεται πληρέστερη. 

 

 

2.3  Τύποι φορολογουμένων – Σημασία της φορολογικής συνείδησης στην μελέτη του φαινόμενου 

της φοροδιαφυγής.   

 

Με βάση την δικαιολογημένη κριτική που ασκήθηκε στο νεοκλασικό υπόδειγμα, αναπτύχθηκαν ως αντίβαρο νέες 

οικονομικές θεωρίες και επιστημονικές προσεγγίσεις τα τελευταία χρόνια με κοινωνιολογικό και ψυχολογικό υπόβαθρο. 

Ανάμεσα τους ξεχώρισαν όσες κατάφεραν να εισάγουν καινοτομίες με τη χρήση εργαλείων άλλων κοινωνικών 

επιστημών διατηρώντας  παράλληλα τη βασική μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. 

 Δεδομένου ότι οι άνθρωποι εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών και χαρακτήρων, το ίδιο ισχύει και για τους 

φορολογούμενους πολίτες. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τους Vogel (1964) και  Kelman 1965247  οι τρεις βασικοί χαρακτήρες 

των φορολογουμένων είναι οι ακόλουθοι: 

                                                             
States” WWZ – Discussion Paper, 03/02, Basel 4) J. Alm, B.Torgler (2006) «Culture Differences and Tax Morale in 

the U.S.A and in Europe», Journal of economic psychology Vol. 27 No 2 pp 224-46. 

244  J Cullis, A. Lewis (1997) “Why people pay taxes: From a conventional economic model to a model of social 

convention”, Journal of Economic Psychology Vol. 18 pp 305-321   

245 B. Frey (2003) “Deterrence and tax morale in the European Union” European Review, Vol. 11, No. 3. pp 385-406 

246 Erard B and J.S. Feinstein (1994) The Role of Moral Sentiments and Audit Perceptions in Tax Compliance, Public 

Finance. 49: (70-89) 

247  Βλέπε επίσης και J Cullis, A. Lewis (1997) “Why people pay taxes: From a conventional economic model to a model 

of social convention”, Journal of Economic Psychology Vol. 18 pp 305-321   
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1. «οι πειθαρχημένοι» αυτοί δηλαδή που συμμορφώνονται για να μην υποστούν τις κυρώσεις του νόμου 

(compliers) 

2. αυτοί που αναγκάζονται να συμμορφωθούν λόγω της ύπαρξης κοινωνικών νορμών (κανόνων), λόγω 

δηλαδή της επιρροής που ασκείται από τον κοινωνικό περίγυρο (identifiers) 

3. αυτοί που συμμορφώνονται εσωτερικά, έχουν δηλαδή εσωτερικεύσει του νόμους και τους κοινωνικούς 

κανόνες και υπακούουν στη συνείδησή τους (internalizers).  

 

Σύμφωνα με τους Gullis – Lewis (1997) όσοι ανήκουν στη πρώτη κατηγορία  συμπεριφέρονται με οικονομικό 

ορθολογισμό. Όπως αναπτύχθηκε παραπάνω η κλασική οικονομική θεωρία υποθέτει ότι όλα τα άτομα συμπεριφέρονται 

κατ’αυτό τον τρόπο. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν όλος ο πληθυσμός κατατασσόταν  στην τρίτη κατηγορία 

(internalizers), τότε θα υπήρχε ελάχιστη ανάγκη για μέτρα διοικητικού καταναγκασμού. 

 Έχοντας λοιπόν αντιληφθεί τη σημασία της έννοιας της φορολογικής συνείδησης στην κατανόηση της φοροδιαφυγής, 

μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξεύρεση μεθόδων εκτίμησής της καθώς και προσδιορισμού των παραγόντων που την 

επηρεάζουν.   

 

3. Μεθοδολογία 

 

3.1  Μέθοδοι προσδιορισμού εκτίμησης προσδιοριστικών παραγόντων της . φορολογικής ηθικής. 

 

Α) Το εργαστηριακό πείραμα χρησιμοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες σε αρκετά μεγάλη κλίμακα και από την 

οικονομική επιστήμη. Σημαντικός αριθμός πειραμάτων έχουν πραγματοποιηθεί για να εκτιμήσουν το μέγεθος της 

φορολογικής συμμόρφωσης και το βαθμό αντίδρασής της σε βασικές οικονομικές μεταβλητές. Λιγότερα έχουν 

προχωρήσει στην εξέταση άλλων μη οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την τελική απόφαση του ατόμου στο εάν 

και πόσο θα φοροδιαφύγει. Η συνήθης (και δικαιολογημένη) κριτική που ασκείται για αυτή τη μέθοδο είναι ότι τα 

εργαστηριακά πειράματα αυτής της μορφής αποτελούν μια πολύ τεχνική προσέγγιση του έξω κόσμου και για το λόγο 

αυτό είναι μη ρεαλιστικά. Κατά τη γνώμη μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου.    

Β) Ελάχιστα πειράματα πεδίου έχουν επιχειρηθεί σε αυτό τον επιστημονικό τομέα. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 

λαμβάνονται στοιχεία φορολογουμένων προκειμένου να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους απέναντι στη φοροδιαφυγή. Ο 

βασικός λόγος απουσίας επιστημονικών μελετών αυτού του είδους είναι το υψηλό κόστος που απαιτεί η οργάνωση και 

ο συντονισμός μεταξύ των διοικητικών αρχών και των ερευνητών, κάτι που δεν υφίσταται στο εργαστηριακό πείραμα  

Ένα επιπλέον εμπόδιο είναι ότι απαιτείται απόλυτη συνεργασία και έγκριση από τις φορολογικές αρχές. Πρέπει να 

επισημανθεί ότι στα περισσότερα κράτη δεν έχει αναπτυχθεί η κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών ερευνητών 

και διοικητικών αρχών. Η τελική έγκριση συνεργασίας μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να σκοντάψει σε πολλά 

γραφειοκρατικά εμπόδια μέχρις ότου δοθεί το πράσινο φως από την δημόσια διοίκηση για να προχωρήσει η πειραματική 

διαδικασία. Η γραφειοκρατία λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα στα πειράματα πεδίου.       

Γ) Το ερωτηματολόγιο αποτελεί την πιο εκτεταμένη μέθοδο έρευνας εκτίμησης της φορολογικής ηθικής και των 

παραγόντων όπου αυτή επηρεάζεται. Οι ερωτήσεις δε πρέπει να απευθύνονται ευθέως στον ερωτώμενο αλλά να 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν έμμεσα τις απόψεις του και τη συμπεριφορά του.248 

Σχεδόν στην πλειονότητά τους, στις εμπειρικές μελέτες μέσω ερωτηματολογίου χρησιμοποιούνται δεδομένα από 

ινστιτούτα κοινωνικής έρευνας με μακροχρόνια εμπειρία και διεθνή αναγνώριση όπως η World Values Survey, η 

European Value Survey και το Latinovarometro.  Οι έρευνες πραγματοποιούνται με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο 

στις κατοικίες των ερωτώμενων και στη μητρική τους γλώσσα.   

Δ) Η μέθοδος της συνέντευξης έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο του  ερωτηματολόγιου. Πρόκειται όμως για 

ερωτήσεις στις οποίες υποβάλλεται μια κοινωνική ή εργασιακή ομάδα ενώ οι απαντήσεις δεν είναι μονολεκτικές αλλά 

υπάρχει ελευθεριότητα στη διατύπωση εκτενών απόψεων από την πλευρά των ερωτώμενων. Επιπρόσθετα ο ερευνητής 

αποκτά μια σχέση με τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά – διατύπωση 

εκτεταμένων απόψεων και καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενων – μπορούν να 

οδηγήσουν την έρευνα σε πιο αξιόπιστα και πιο αναλυτικά συμπεράσματα. Το βασικότερο μειονέκτημα της συνέντευξης 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν λαμβάνει χώρα κάποια στατιστική ή οικονομετρική μέθοδο ανάλυσης και επεξήγησης 

δεδομένων με συνέπεια να αμφισβητείται από πολλούς η επιστημονική ορθότητά της. 

 

3.2 Παράδειγμα χρήσης μεθοδολογίας ερωτηματολογίου: 

                                                             
248Αμέσως πιο κάτω γίνεται εκτενής ανάλυση του τρόπου κατασκευής και επεξεργασίας ενός ερωτηματολογίου, καθώς 

και των πληροφοριών που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό εάν φυσικά συμπληρωθεί από ένας ικανός αριθμός 

ερωτώμενων. 
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Α. Εξαρτημένη μεταβλητή:   

Πείτε μας εάν η ακόλουθη πράξη πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πάντοτε δικαιολογημένη, ποτέ δικαιολογημένη ή 

κάτι ανάμεσα στα δύο: 

«Το να προσπαθήσεις να γλιτώσεις την πληρωμή φόρων εφόσον σου δοθεί η ευκαιρία» 

Δεν δικαιολογείται ποτέ  βαθμός  1 

Πάντοτε δικαιολογείται    βαθμός 5 

 

Β. Ερωτήσεις για εξεύρεση μεταβλητών που επηρεάζουν την  φορολογική ηθική. 

 Ερωτήσεις που υποβάλλονται και αφορούν κοινωνικές - εξωοικονομικές μεταβλητές (societal variables) που σύμφωνα 

με τη θεωρία επηρεάζουν την φορολογική ηθική και αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές  Παράδειγμα ερωτήσεων 

που χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές: 

 Δημόσια Διοίκηση – Φορολογικές Αρχές 

Αξιολογήστε τις φορολογικές αρχές με την παρακάτω κλίμακα 

(5 άριστη 4 καλή  3. αρκετά καλή  2 μέτρια  1 κακή) 

 

 

1. Απόδοση δικαιοσύνης στους ελέγχους. 

 

 

2. Αποδοτικότητα – Αποτελεσματικότητα. 

 

 

3. Βοήθεια και Ενημέρωση των πολιτών. 

 

 

 

Εξίσωση:  Υ = αΧ1 + βΧ2 + γΧ3 

Μέσα από τη μέθοδο του σταθμισμένου υποδείγματος probit (weighted ordered probit  ερώτηση που προσδιορίζει το 

βαθμό φορολογικής ηθικής.  Μέσα από αυτή την οικονομετρική ανάλυση διαπιστώνεται ποιοι είναι οι βασικότεροι 

συντελεστές επιρροής της φορολογικής ηθικής και της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς επίσης και εάν είναι 

στατιστικά σημαντικές οι εν λόγω μεταβλητές. Φυσικά στο υπόδειγμα ενσωματώνονται και δημογραφικές μεταβλητές 

όπως το φύλο, ηλικία και η  εκπαίδευση. 

 Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις που αφορούν λ.χ. την δημόσια διοίκηση θα εξεταστούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ 

τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής θα πάρει η ερώτηση που προσδιορίζει το βαθμό φορολογικής ηθικής.  Μέσα από 

αυτή την οικονομετρική ανάλυση θα διαπιστωθεί ποιοι είναι οι βασικότεροι συντελεστές επιρροής της φορολογικής 

ηθικής και της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα. 

 

4. Παράγοντες που επηρεάζουν την φορολογική ηθική 
 

Σύμφωνα με τις εμπειρικές μελέτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους ερευνητές αλλά και 

σύμφωνα με τα θεωρητικά μοντέλα, οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη φορολογική ηθική 

μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) σε αυτές που αφορούν στο φορολογικό σύστημα, β) σε 

αυτές που αφορούν στις σχέσεις κράτους – πολίτη, γ) σε αυτές που αφορούν στην υποκειμενική αντίληψη των 

φορολογουμένων απέναντι στα φορολογικά φαινόμενα. Οι εν λόγω σχέσεις περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

4.1  Συντελεστές που αφορούν στο φορολογικό σύστημα: 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

1. 2. 3. 4. 5. 

     

1. 2. 3. 4. 5. 
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• Δικαιοσύνη φορολογικού συστήματος  

Σύμφωνα με την ηθική προσέγγιση του kant 249 δίκαιος φόρος είναι αυτός για τον οποίο ο υπόχρεος αντιλαμβάνεται 

ότι είναι δίκαιο να πληρωθεί από κάθε φορολογούμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις και κάτω από τις ίδιες συνθήκες.       

Όσο περισσότερη δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος τόσο υψηλότερη φορολογική ηθική. Οι έρευνες έχουν 

δείξει θετική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Το πρόβλημα με την έννοια του δίκαιου φόρου και κατ’ επέκταση με 

την έννοια της δικαιοσύνης γενικότερα αφορά στον έντονα υποκειμενικό της χαρακτήρα. 

Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να ορίσουμε ως δίκαιο ένα φορολογικό σύστημα στο οποίο τα φορολογικά βάρη 

κατανέμονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδεται οριζόντια και κάθετη φορολογική ισότητα. (Γλύκου 2009). 

Οριζόντια φορολογική ισότητα υπάρχει όταν τα άτομα που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζονται 

φορολογικά με τον ίδιο τρόπο δηλαδή επιβαρύνονται το ίδιο φορολογικό βάρος. Κάθετη φορολογική ισότητα 

υπάρχει όταν τα άτομα που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες (από απόψεως εισοδήματος, 

καταναλωτικής δαπάνης ή περιουσίας), έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση, η οποία φυσικά είναι ανάλογη 

των οικονομικών τους συνθηκών 

Στην έννοια της δικαιοσύνης θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η διαδικασία αναδιανομής του πλούτου που αποτελεί 

άλλωστε μια από τις προτεραιότητες της φορολογικής διαδικασίας και ίσως το βασικότερο στόχο κάθε φορολογικού 

συστήματος. Εδώ ανακύπτει το ερώτημα ποιο θα είναι το κριτήριο που θα καθορίσει ότι τα άτομα βρίσκονται στις 

ίδιες ή σε διαφορετικές φορολογικά συνθήκες. Εδώ περιοριζόμαστε στην απλή αναφορά των βασικότερων κριτηρίων 

καθορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης τα οποία είναι το εισόδημα, η περιουσία και η καταναλωτική δαπάνη.  

 -    Ανταποδοτικότητα 

      Όταν οι πολίτες που νιώθουν ικανοποιημένοι από τις παροχές του κράτους και της κυβέρνησης νιώθουν 

υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν σε αυτό καταβάλλοντας τον φόρο που τους αναλογεί. Η φορολογική 

συμμόρφωση αποδίδεται σε αυτή τη περίπτωση στην αίσθηση ευθύνης που διέπει τους πολίτες, γνωρίζοντας ότι 

έχουν λάβει συγκεκριμένα οφέλη από το κράτος και για το λόγο αυτό οφείλουν μέσω της φορολογίας να 

ανταποδώσουν. Η φορολογική συμμόρφωση αποδίδεται σε αυτή τη περίπτωση στην αίσθηση ευθύνης που διέπει 

τους πολίτες, γνωρίζοντας ότι έχουν λάβει συγκεκριμένα οφέλη από το κράτος και για το λόγο αυτό οφείλουν 

μέσω της φορολογίας να ανταποδώσουν. Άλλωστε η συνεισφορά σε φόρους συνεπάγεται και ότι η παροχή 

ποιοτικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών θα υφίσταται και στο μέλλον. Επομένως μπορεί να εκληφθεί και σαν 

μια σιωπηρή σύμβαση μεταξύ πολίτη και κράτους στην οποία ο πολίτης δηλώνει και καταβάλλει το φόρο που 

του αναλογεί με τον  όρο ότι η κυβέρνηση θα διαχειριστεί τα δημόσια έσοδα με σύνεση, προσφέροντας το 

maximum σε ποιότητα και ποσότητα των δημοσίων αγαθών. Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας εκ μέρους 

του κράτους, ο πολίτης αντιλαμβανόμενος ότι δεν υφίσταται πλέον η ανταποδοτικότητα, στο βαθμό τουλάχιστον 

που να τον ικανοποιεί, θεωρώντας ότι αθετήθηκε η σύμβαση από τη μια πλευρά, δε θα νιώθει πλέον  την ηθική 

υποχρέωση φορολογικής συμμόρφωσης.   

 

1. Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Alm, Jackson Mckee (1992)250 στις Η.Π.Α. με τη μέθοδο του εργαστηριακού 

πειράματος διαπιστώθηκε ότι όταν υπάρχει αμεσότητα μεταξύ φόρων και δημοσίων παροχών που λαμβάνονται με 

τη μορφή δημόσιου αγαθού ή υπηρεσίας, υπάρχει τάση αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης. 

2. Ο Alfonso Morales251 (1998) ερεύνησε τη συμπεριφορά αλλοδαπών μικροπωλητών στους δρόμους του Σικάγο 

(ΗΠΑ) κατά τη χρονική περίοδο  1989 – 1992 με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Προκειμένου να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη των μικροπωλητών μετατράπηκε και ο ίδιος σε μικροπωλητή. Η έρευνα έδειξε ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία προσπαθούσε να ελαχιστοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις, δηλώνοντας σαφώς μικρότερο 

εισόδημα του πραγματικά αποκτώμενου. Οι μικροπωλητές φοροδιέφευγαν χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, 

αντιλαμβανόμενοι ότι  δεν τους παρέχεται επαρκής ποσότητα και ποιότητα των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. 

Τα δημόσια σχολεία ωθούσαν τα παιδιά στην εγκληματικότητα μέσα από τις συμμορίες. Τα χρήματα που 

προορίζονταν για τη φορολογία διατίθενται στην κατανάλωση αγαθών που σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι 

δημόσια όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι η εκπαίδευση.   

 

• Πολυπλοκότητα φορολογικού συστήματος 

                                                             
249 Μια σύντομη περιγραφή της ηθικής προσέγγισης του Kant επιχειρείται από τους B. Torgler (2001) και L. Bosco – L. 

Mittone (1997).   
250  J. Alm, B. Jackson, M. McKee, “Estimating the determinants of taxpayer compliance with experimental data” 

National Tax Journal (1992). 
251 Alfonso Morales (1998) “Income tax compliance and alternative views of ethics and human nature” Journal of 

Accounting, Ethics and Public Policy 
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      Ένα πολύπλοκο φορολογικό σύστημα είναι πιθανό252 να επιδρά  αρνητικά στη φορολογική συνείδηση των 

πολιτών διότι επιτρέπει μέσω των πολλών εξαιρέσεων και εκπτώσεων που θέτει από τους γενικούς κανόνες, την 

αποφυγή πληρωμής φόρων από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον τρόπο λειτουργίας του και οι οποίοι  

εκμεταλλεύονται  τα «παράθυρα» με σκοπό την πληρωμή χαμηλότερης φορολογίας. Έτσι δημιουργείται στους 

απλούς πολίτες ένα αίσθημα αδικίας διότι αυτοί καλούνται να πληρώσουν περισσότερα συγκριτικά με τους 

ειδήμονες είτε επειδή δεν γνωρίζουν είτε επειδή θεωρούν ότι οι εξαιρέσεις δεν έχουν θεσπιστεί για αυτούς.  

 

4.1  Συντελεστές που αφορούν στις σχέσεις κρατικής εξουσίας – πολιτών: 
 Βαθμός Δημοκρατικής συμμετοχής – Αμεσότητα της Δημοκρατίας 

Η πραγματική συμμετοχή στα πολιτικά ζητήματα μέσω θεσμών άμεσης δημοκρατίας όπως η διαβούλευση και το 

δημοψήφισμα, διαμορφώνει μια αίσθηση ευθύνης των πολιτών απέναντι στη διαχείριση των κρατικών ζητημάτων.  

Η ύπαρξη θεσμών άμεσης δημοκρατίας σε μια κρατική οντότητα συμβάλλει ώστε τα κρατικά ζητήματα να μην 

αντιμετωπίζονται ως μακρινά και ξένα άλλα ως οιονεί ιδιωτικά, διότι οι πολίτες έχουν λόγο στην διαχείριση, 

αντιμετώπιση και επίλυσή τους. Έτσι το ενδιαφέρον για τα κοινά πηγάζει από τη δυνατότητα πραγματικής 

συμμετοχής που παρέχει στον απλό πολίτη το εκάστοτε πολιτειακό καθεστώς.  

Σ’ ένα κράτος που στοχεύει στη διατήρηση του σεβασμού των υπηκόων του, όσο περισσότερο δημοκρατική είναι η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και όσο περισσότερο ένα άτομο έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει και επηρεάζει τον 

τρόπο αξιοποίησης των δημοσίων εσόδων, τόσο υψηλότερος θα είναι ο βαθμός φορολογικής ηθικής. 

  Στηριζόμενος στην παραπάνω υπόθεση ο Torgler (2005) μελέτησε την επίδραση των πολιτικών θεσμών και της 

άμεσης δημοκρατίας στη φορολογική ηθική των ατόμων. Ως “proxy” μεταβλητή για την συμμετοχή των πολιτών 

στη λήψη αποφάσεων (άμεση δημοκρατία) χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης δημοκρατικής συμμετοχής στα καντόνια της 

Ελβετίας, ενώ για την εκτίμηση του βαθμού φορολογικής ηθικής αντλήθηκαν δεδομένα από το World Value Survey 

(1996). Η ερευνώμενη χώρα χαρακτηρίζεται από μεγάλη παράδοση στους θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, όπου κάθε 

καντόνι έχει ιδιαίτερη αυτονομία και διαφέρει στο βαθμό δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών. Με οικονομετρική 

ανάλυση, εφαρμόζοντας τη μέθοδο “weighted probit” τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μια αύξηση στη κλίμακα του 

δείκτη δημοκρατικής συμμετοχής κατά μια μονάδα οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της φορολογικής ηθικής κατά 

6,4%.           

 

 Διαφθορά 

Η διαφθορά συνίσταται κυρίως στην παράνομη απόκτηση περιουσιακού ή άλλου οφέλους η οποία εκδηλώνεται με 

ποικίλους τρόπους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η δωροδοκία, η δωροληψία, η εκβίαση και ο νεποτισμός.253  

Στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει παραβίαση των κανόνων δικαίου, ενώ  σε άλλες επιταχύνεται η 

διαδικασία εξυπηρέτησης του πολίτη, εις βάρος άλλων περιπτώσεων που μένουν πίσω σε προτεραιότητα. Ένας 

συνοπτικότερος ορισμός της διαφθοράς δίδεται από την Παγκόσμια Τράπεζα στον οποίο αναφέρεται ως η 

κατάχρηση εξουσίας για ίδιον όφελος254  

    

 Σε χώρες όπου η διαφθορά είναι συστημική και η κυβέρνηση δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη δε μπορεί 

να λεχθεί ότι η υποχρέωση πληρωμής φόρων αποτελεί κοινωνικό κανόνα. Όπως το υψηλό επίπεδο της 

παραοικονομίας έτσι και αυτό της διαφθοράς υπομονεύει το εσωτερικό κίνητρο των ατόμων να εκπληρώνουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μια διεφθαρμένη διοίκηση λειτουργεί ανασταλτικά στα νομοταγή άτομα, τα οποία 

νιώθουν απογοητευμένα και θεωρούν ότι εξαπατώνται όταν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στο 

ακέραιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν τα άτομα συμμορφώνονται κυρίως λόγω του φόβου των κυρώσεων που 

θα έχουν εάν εντοπιστεί φοροδιαφυγή. Επομένως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ διαφθοράς και φορολογικής 

ηθικής. 

 

Ο Robert McGee (1999)255 πραγματοποίησε έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις στους κατοίκους της Αρμενίας 

στην οποία κατέληξε ότι μεταξύ των άλλων οι βασικότεροι λόγοι της φοροδιαφυγής είναι αφενός η  ανυπαρξία 

μηχανισμών ελέγχου και συλλογής φόρων και αφετέρου η  γενικευμένη και διάχυτη αντίληψη ότι όλοι σχεδόν οι 

δημόσιοι λειτουργοί και αξιωματούχοι είναι διεφθαρμένοι. Οι δύο παραπάνω αιτίες μη φορολογικής συμμόρφωσης 

                                                             
252 Δεν έχει εντοπιστεί από τον γράφοντα σχετική εμπειρική μελέτη για τον εάν η πολυπλοκότητα του φορολογικού 

συστήματος επηρεάζει τη φορολογική ηθική καθώς επίσης και εάν η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική. Υπάρχουν 

όμως έρευνες που δείχνουν θετική συσχέτιση μεταξύ παραοικονομίας και πολυπλοκότητας ρυθμίσεων – νόμων  [βλ. λ.χ 

F. Schneider, D. Enste (2000), S. Johnson et al (1998)]  
253 Δ. Γουργουράκης (2013) «Διαφθορά και προσωπικά δεδομένα» στο βιβλίο « Η Διαφθορά και η καταπολέμησή της» 

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Νομική Βιβλιοθήκη 
254 Ο πιο πάνω ορισμός χρησιμοποιείται επίσης από τους Χλέτσο (2011). και Treisman (2000). 
255 Robert McGee (1999)  “Why people evade taxes in Armenia: A look at an ethical issue based on a summary of 

interviews”  Journal of Accounting, Ethics and Public Policy 
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οδηγούν τους κατοίκους της Αρμενίας να σχηματίσουν την άποψη ότι οι ίδιοι δεν χρωστούν τίποτα στην κυβέρνηση 

και στο κράτος δεδομένου ότι και το κράτος δεν κάνει τίποτα για τους ίδιους.  Ο ερευνητής καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή θα πρέπει πρώτα να μειωθεί η εκτεταμένη διαφθορά και 

επιπρόσθετα να εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου (law enforcement).  

    

4.3 Συντελεστές που αφορούν στην Υποκειμενική Αντίληψη των πολιτών απέναντι  στα 

φορολογικά φαινόμενα: 

 

 Αντίληψη της κοινής γνώμης για το εύρος της φοροδιαφυγής 

Εφόσον οι φορολογούμενου αντιλαμβάνονται μέσα από τις συναναστροφές τους ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ότι υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή, τείνουν να αντιμετωπίζουν ελαστικότερα τη μη συμμόρφωση και ενίοτε να 

προβαίνουν και οι ίδιοι σε αθέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Ο λόγος είναι προφανής: αυτοί που 

συμμορφώνονται αισθάνονται αδικημένοι στη σκέψη ότι πολλοί συνάνθρωποί τους δεν συνεισφέρουν στο βαθμό 

που θα έπρεπε. Αυτή η συλλογιστική μπορεί να οδηγήσει σε μία έξαρση φοροδιαφυγής οδηγώντας άτομα νομοταγή 

στην απόφαση της φοροδιαφυγής, προσδίδοντάς στην πράξη τους έναν χαρακτήρα άμυνας και εξισορρόπησης της 

αδικίας που υφίστανται. Αντίθετα, δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να καταβάλουν εις ολόκληρο τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις, όταν γνωρίζουν ότι και τα περισσότερα μέλη της κοινωνίας κάνουν το ίδιο.  

 

 Κοινωνικοί Κανόνες (Θεωρία του σήματος). 

  

Ο κοινωνικός κανόνας (social norm) μπορεί να οριστεί ως μια αναμενόμενη κοινωνική συμπεριφορά που βασίζεται 

στις σε βάθος χρόνου διαμορφωμένες πεποιθήσεις και αξίες μιας κοινωνίας, η παραβίαση της οποίας (συμπεριφοράς) 

επισύρει άτυπες κοινωνικές κυρώσεις. Οι κοινωνικοί κανόνες μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική μέθοδος 

της επιβολής του νόμου για την κατεύθυνση της ατομικής συμπεριφοράς (Torgler 2001). Η αποτελεσματικότητα 

των κυρώσεων οφείλεται στην κοινωνική αποδοκιμασία και στο στιγματισμό που θα αντιμετωπίσει ο εκάστοτε 

παραβάτης. Ένας τέτοιος κοινωνικός κανόνας μπορεί να αποτελέσει και η φορολογική συνείδηση.  

Μια εξειδίκευση της γενικής θεωρίας του κοινωνικού κανόνα αποτελεί η θεωρία του σήματος (signaling theory) που 

διατυπώθηκε από τον Eric Posner (2000)256 τα βασικά σημεία της οποίας αναλύονται παρακάτω:  

  Το μοντέλο αποτελεί παραλλαγή του διλήμματος του φυλακισμένου. Η συμπεριφορά του ατόμου απέναντι στις 

φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως άλλωστε και πλήθος άλλων συμπεριφορών, μπορεί να παίξει το ρόλο του 

σήματος για να αποκαλυφθεί το ποιόν και ο τύπος του ανθρώπου.257 ¨Όταν λοιπόν τα άτομα επιδιώκουν συνεργασίες, 

προσπαθούν να εντοπίσουν συνέταιρους258 από τους οποίους θα αποκομίσουν οφέλη μακροπρόθεσμα. Μια από τις 

βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι ότι υπάρχει ατελής πληροφόρηση σχετικά με τις προτιμήσεις των άλλων 

ατόμων259. Άτομα με υψηλά προεξοφλητικά επιτόκια 260 κατατάσσονται στους κακούς τύπους με τους οποίους 

φυσικά δεν επιδιώκεται συνεργασία. Λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης, άτομα με υψηλό προεξοφλητικό επιτόκιο 

προσπαθούν να αποκρύψουν αυτό το χαρακτηριστικό προκειμένου να κερδίσουν συνεργασίες.   

Κάθε άτομο για να μπορέσει να αποκτήσει συνεργασίες στέλνει σήμα μέσω της συμπεριφοράς του, για να πείσει ότι 

ανήκει στους «καλούς τύπους» ατόμων, δηλαδή αυτούς που έχουν χαμηλό προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν υποθέσουμε 

ότι η φορολογική συμπεριφορά ανήκει στην κατηγορία των βασικών κοινωνικών κανόνων μέσω των οποίων τα 

άτομα κατατάσσονται σε «καλούς» και «κακούς» τύπους ανθρώπων, τότε οι φορολογούμενοι επιδιώκουν να 

συμμορφώνονται διότι δε θέλουν να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση, όταν ελεγχθούν και διαπιστωθεί ότι είναι 

παραβάτες να στιγματιστούν κοινωνικά και να χάσουν μελλοντικές συνεργασίες. Το φαινόμενο του κοινωνικού 

στιγματισμού υπάρχει μόνον στην περίπτωση όπου η φοροδιαφυγή (ως μη αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά) δεν 

                                                             
256 Eric A. Posner (2000) Law and Social Norms: The case of Tax Compliance Virginia Law Review. 
257 Λ.χ  Η προσεγμένη ένδυση κατά την εργασία αποτελεί παράδειγμα άτυπου κοινωνικού κανόνα που συναντάται στα 

ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια των επιχειρήσεων. 
258 Ο όρος συνεργάτης και συνέταιρος θα πρέπει να γίνει αντιληπτός υπό ευρεία έννοια. Εδώ μπορεί να ενταχθεί η 

πρόσληψη εργαζομένου στην επιχείρηση ή και το αντίστροφο. Εδώ εντάσσεται κάθε είδους οικονομικής φύσης 

συναλλαγή.   
259  Η ατελής πληροφόρηση έγκειται στο γεγονός ότι επειδή δε γνωρίζουμε το πραγματικό ποιόν του δυνητικού 

συνεργάτη, προσπαθούμε να τον κατατάξουμε παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του απέναντι σε βασικούς  

κοινωνικούς κανόνες  
260 Το προεξοφλητικό επιτόκιο του ατόμου προσδίδει ένα βασικό του χαρακτηριστικό. Άτομα με υψηλό προεξοφλητικό 

επιτόκιο θυσιάζουν την μελλοντική κατανάλωση προς όφελος της παρούσας. Οι συνεργασίες με αυτό το τύπο ατόμου 

είναι επιζήμιες και για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται.   
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είναι εκτεταμένη. Ο φόβος του στιγματισμού και της κοινωνικής αποδοκιμασίας αποτελεί, βάσει της θεωρίας του 

σήματος, την πηγή της φορολογικής συμμόρφωσης. 

  

5. Συμπεράσματα -  Προτάσεις Πολιτικής 
 

5.1  Συμπεράσματα  
 

Υπάρχει διάχυτη αντίληψη ότι η χώρα μας κατακλύζεται από πολλές παθογένειες μεταξύ των οποίων εντάσσεται η 

παραοικονομία, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά.261 Επιπρόσθετα η ίδια αντίληψη επικρατεί αναφορικά με το χαμηλό 

επίπεδο φορολογικής συνείδησης του μέσου Έλληνα πολίτη.  

Μπορούμε να απαριθμήσουμε τα συμπεράσματα αναφορικά με το πρόβλημα της χαμηλής στάθμης της φορολογικής 

ηθικής στη χώρα μας, αναζητώντας προτάσεις επιβολής πολιτικών μέσων αντιμετώπισής του προβλήματος: 

 

1. Υπάρχει έντονα θετική συσχέτιση μεταξύ χαμηλής φορολογικής ηθικής και κακής λειτουργίας 

δημόσιας διοίκησης. Η απόφαση για καταβολή (ή μη) φόρου επηρεάζεται από την ποιότητα των δημοσίων 

αγαθών και υπηρεσιών τα οποία άλλωστε χρηματοδοτούνται από τους φόρους. Η χαμηλή παραγωγικότητα, η 

αυξημένη διαφθορά και η ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης αποτελούν αντικίνητρα πληρωμής φόρου. 

2. Η προσφυγή στην εκούσια φορολογική συμμόρφωση ως μέσο φορολογικής πολιτικής μπορεί να 

επιφέρει, πέραν της δικαιοσύνης στο καταμερισμό των φορολογικών βαρών, και μια ελάφρυνση στις δημόσιες 

δαπάνες μέσω του μειωμένου συναλλακτικού κόστους των φορολογικών ελέγχων.     

3. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής δεν πρέπει να εξετάζεται αποκομμένο από άλλες παθογένειες που 

βιώνει μια κοινωνία όπως η διαμόρφωση νοοτροπιών απαξίωσης κοινωνικά παραδεδεγμένων  αξιών και 

προτύπων (λ.χ. εργατικότητα, αξιοκρατία, συλλογικότητα, αλτρουισμός).    

4.  Η απαξίωση του δημοσίου, η αρνητική σχέση του πολίτη με το κράτος και τη δημόσια διοίκηση 

αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε πολιτική καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Η λύση του προβλήματος της 

φοροδιαφυγής προϋποθέτει αλλαγή στάσης των πολιτών απέναντι στο κράτος και στο δημόσιο το οποίο όμως 

αποτελεί αφενός τεράστιας δυσκολίας εγχείρημα και αφετέρου  απαιτεί πολύ χρόνο, ενώ οι μεταβολές μπορεί 

να είναι ανεπαίσθητες στην αρχή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση αυτών που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παρακάτω μέτρα -  προτάσεις πολιτικής 

μεταρρύθμισης:    

     - Διαμόρφωση ειδικών σεμιναρίων σε δημοσίους λειτουργούς που θα εστιάζει   

      στο τρόπο συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης απέναντι στους πολίτες.   

- Aναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα στοχεύει στη διάπλαση της συλλογικότητας ως 

προτύπου και αξίας μέσω της οποίας τα άτομα θα διαμορφώσουν θετική αντίληψη για το συλλογικό και κατ’ 

επέκταση για το δημόσιο - κρατικό. 

- Μείωση φορολογικών συντελεστών σε όλους τους φόρους (εισόδημα, ΦΠΑ, περιουσία) ώστε να είναι 

εφικτό να μπορούν να πληρωθούν από τους πολίτες – επιχειρηματίες με παράλληλη αυστηροποίηση του ελέγχου 

απόδοσης των φόρων. 

 

5.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 
Το πεδίο επιστημονικής έρευνας που αφορά στην φορολογική ηθική στην Ελλάδα είναι από ελάχιστο έως 

ανύπαρκτο. Κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να πραγματοποιηθεί έρευνα 

ερωτηματολογίου με πρωτογενές υλικό και πολλαπλές ερωτήσεις από τις οποίες θα βγουν συμπεράσματα που 

αφορούν στο επίπεδο της φορολογικής συνείδησης όσο και στους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται. 

Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε σε τεκμηριωμένες προτάσεις – μέτρα βελτίωσης του επιπέδου 

φορολογικής ηθικής στη χώρα μας, κάτι το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά σε ουσιαστική καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.      

 

6. Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 

                                                             
261 Η ανάλυση και εκτίμηση ποσοτικών δεδομένων που καταδεικνύουν το μέγεθος της παραοικονομίας, της διαφθοράς 

και της φοροδιαφυγής στην χώρα μας ξεφεύγουν από τα όρια της παρούσας μελέτης.  
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Στρατηγική Χρήση της Σύγκρουσης: Ο Επικοινωνιακός Πόλεμος στην Κρίση της 

Ουκρανίας* 

 

Ασπριάδης Α. Νεόφυτος262 

Γκούσιος Χαράλαμπος263 

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγική Επικοινωνία, Κρίσης της Ουκρανίας, Ρωσία, Ερμηνευτικά πλαίσια, λογική της εκστρατείας, 

Επικοινωνιακός Πόλεμος,  

 

Περίληψη 

Η κρίση της Ουκρανίας αποτέλεσε ένα σημαδιακό γεγονός για την διεθνή κοινότητα και τους μελετητές των διεθνών 

σχέσεων. Με την κρίση αυτή επανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο η Ρωσία και εγκαινιάζει μια νέα εποχή συγκρούσεων 

με πρότυπα ψυχρού πολέμου. Η σύγκρουση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις διεξάγεται σε επίπεδο επικοινωνίας και έχει 

σαν στόχο τον επηρεασμό της κοινής γνώμης του αντίπαλου.  

Η δύση και η Ρωσία  επιστρατεύουν μεθόδους προπαγάνδας και στρατηγικής επικοινωνίας με στόχο την συσπείρωση 

του εσωτερικού τους μετώπου αλλά και την διάλυση του μετώπου του αντίπαλου. Η χρήση της στρατηγικής επικοινωνίας 

σε επίπεδο σκληρής πολιτικής μαζί με την απουσία πολεμικών επιχειρήσεων αποτέλεσε κύριο χαρακτηριστικό της 

σύγκρουσης.  

Η παρούσα έρευνα εξετάζει μέσα από την ανάλυση των ερμηνευτικών πλαισίων που κινητοποιήθηκαν από τις δύο 

πλευρές κατά την κρίση, την χρήση της στρατηγικής επικοινωνίας και την προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης 

του αντιπάλου.  

Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά εργαλεία της Ερμηνευτικής πλαισίωσης (Framing Theory) και της 

λογικής της εκστρατείας (campaign mode) προκειμένου να δοθεί σφαιρικά ο τρόπος με τον οποίο η στρατηγική 

επικοινωνία και η σύγκρουση χρησιμοποιούνται στρατηγικά για να καθορίσουν και να επιτύχουν αντικειμενικού 

σκοπούς.  

Για τους αναλυτικούς σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου η οποία βασίστηκε στις 

δημόσιες τοποθετήσεις των βασικών πρωταγωνιστών της κρίσης (Πρόεδροι Πούτιν και Ομπάμα, Γενικός Γραμματέας 

ΝΑΤΟ) καθώς και στις τοποθετήσεις αυτών στο δυτικό τύπο (New York Times, BBC, CNN και Reuters). Η συγκέντρωση 

του υλικού έγινε με την διαδικασία παρακολούθησης του τύπου (Media Monitoring) και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

στο υλικό αυτό. 

Η περίοδος ανάλυσης έγινε από τον Ιανουάριο 2014, όπου πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες καταγραφές της κρίσης 

στην Ουκρανίας έως τον Ιούλιο 2014 όπου παρατηρήθηκε μία πρώτη αποκλιμάκωση της κρίσης.   

                                                             
*Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων 

Ενημέρωσης και αποτελεί μέρος μεγαλύτερης έρευνας σχετικά με την Στρατηγική Επικοινωνία στην κρίση της 

Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε το 2014.   

 
262 Ο Ασπριάδης Νεόφυτος, asprto@gmail.com,  είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
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του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Στρατηγική Επικοινωνία, τη Διεθνή 

Πολιτική Επικοινωνία, το Nation Branding και τις Στρατηγικές Αποκατάστασης Εικόνας.  
263Ο Δρ. Γκούσιος Χαράλαμπος, chgous@unipi.gr, Αναπληρωτής Καθηγητής Γαλλικής Ορολογίας στις Διεθνείς 
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1. Εισαγωγή – Η Στρατηγική Επικοινωνία στις Διεθνείς Κρίσεις 

Η κρίση της Ουκρανίας εγκαινίασε μία νέα εποχή στη διεθνή πολιτική σκηνή αλλάζοντας τις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

ισορροπίες. Η Ρωσία έθεσε τα όριά της στον δυτικό επεκτατισμό δηλαδή στην προσπάθεια ένταξης της Ουκρανίας στο 

δυτικό άρμα (ΕΕ και ΝΑΤΟ) επανοριοθετώντας την σφαίρα επιρροής της. 

Η κρίση γρήγορα διεθνοποιήθηκε και αποτέλεσε ένα πεδίο σύγκρουσης μεταξύ της δύσης και της Ρωσίας. Ωστόσο, η 

σύγκρουση δεν πραγματώθηκε μέσα από άμεσες στρατιωτικές συγκρούσεις αλλά μέσα από επιδείξεις ισχύος και 

επικοινωνιακές στρατηγικές.  

Η ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας επέτρεψε την ενσωμάτωσή τους στον στρατηγικό σχεδιασμό των κρατών και την 

χρήση τους με συγκεκριμένο τρόπο για την παραγωγή συγκεκριμένων μηνυμάτων με στόχο την κοινή γνώμη και την 

αποδόμηση του εσωτερικού μετώπου του αντιπάλου.  Σταδιακά, το πεδίο της μάχης μεταφέρθηκε στα μέσα επικοινωνίας 

και την κοινή γνώμη, τα οποία έχουν και την μεγαλύτερη προτεραιότητα (Rid & Hecker 2009).  

Η παρούσα έρευνα μελετά την επικοινωνιακή σύγκρουση των δύο πλευρών μέσα από την καταγραφή των ερμηνευτικών 

πλαισίων που κινητοποιήθηκαν. Αυτό θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την χρήση της στρατηγικής 

επικοινωνίας από τις δύο πλευρές. Τα ερμηνευτικά πλαίσια κινητοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα κεντρικού στρατηγικού 

σχεδιασμού από τις αντιμαχόμενες πλευρές με στόχο τον επηρεασμό της κοινής γνώμης των αντιπάλων, την 

νοηματοδότηση των καταστάσεων και την μάχη για την κυριαρχία στο επικοινωνιακό επίπεδο.    

Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα εξετάζει πώς πραγματώνεται η επικοινωνιακή σύγκρουση μέσα από ρητορική 

κινητοποίηση συγκεκριμένων ερμηνευτικών πλαισίων τα οποία επιδιώκουν την κατασκευή της πραγματικότητας με 

στόχο την διαμόρφωση συγκεκριμένων αντιλήψεων στα διεθνή και εσωτερικά ακροατήρια σχετικά με την εξέλιξη των 

γεγονότων και των δράσεων κατά την κρίση.  

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού της κοινής γνώμης αποτελεί η στρατηγική πλαισίωση όπου 

συγκεκριμένα πλαίσια κινητοποιούνται ώστε να καθορίσουν μία συγκεκριμένη ερμηνεία της πραγματικότητας, ένα 

πρίσμα μέσα από το οποίο θα ερμηνεύονται οι καταστάσεις και τα γεγονότα.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γίνει μία σύντομη ανάλυση της θεωρίας των ερμηνευτικών πλαισίων (2.1), της λογικής 

της εκστρατείας (2.2) και του ρόλου της στη στρατηγική επικοινωνία που συνθέτουν το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο (3) θα παρουσιαστεί η περιπτωσιολογική μελέτη για τα στρατηγικά πλαίσια που 

επιστρατεύτηκαν κατά την κρίση της Ουκρανίας από τις δύο πλευρές.  

 

1.1 Μεθοδολογία  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την στρατηγική πλαισίωση που επιστρατεύτηκε από τις εμπλεκόμενες 

πλευρές στην κρίση της Ουκρανίας και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να 

κυριαρχήσουν στον πόλεμο των εντυπώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά εργαλεία της 

Ερμηνευτικής πλαισίωσης (Framing Theory) και της λογικής της εκστρατείας (campaign mode) στο διεθνές επίπεδο 

ανάλυσης προκειμένου να δοθεί σφαιρικά ο τρόπος με τον οποίο η στρατηγική επικοινωνία και η σύγκρουση 

χρησιμοποιούνται στρατηγικά για να καθορίσουν και να επιτύχουν αντικειμενικούς σκοπούς.  

Για τους αναλυτικούς σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου η οποία βασίστηκε στις 

δημόσιες τοποθετήσεις των βασικών πρωταγωνιστών της κρίσης (Πρόεδροι Πούτιν και Ομπάμα, Γενικός Γραμματέας 

ΝΑΤΟ) καθώς και στις τοποθετήσεις αυτών στο δυτικό τύπο (New York Times, BBC, CNN και Reuters). Η συγκέντρωση 

του υλικού έγινε με την διαδικασία παρακολούθησης του τύπου (Media Monitoring) και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

στο υλικό αυτό. 

Η περίοδος ανάλυσης έγινε από τον Ιανουάριο 2014, όπου πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες καταγραφές της κρίσης 

στην Ουκρανίας έως τον Ιούλιο 2014 όπου παρατηρήθηκε μία πρώτη αποκλιμάκωση της κρίσης.   

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι: 

Ε1: Ποια στρατηγικά πλαίσια χρησιμοποιούνται από την δύση και την Ρωσία. 

Ε2: Ποια είναι η σύγκρουση μεταξύ των πλαισίων αυτών.  

Ε3: Ποια καταγράφονται ως κυρίαρχα πλαίσια και ποιος είναι ο ρόλος που έπαιξαν αυτά στη σύγκρουση των πλαισίων.  

Ε4: Ποιοι είναι οι λόγοι που επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα πλαίσια από τις δύο πλευρές κατά τη κρίση της Ουκρανίας.  
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Η επόμενη ενότητα αποτελεί το κύριο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Στην ενότητα αυτή θα γίνει η σύνδεση μεταξύ της 

θεωρίας των ερμηνευτικών πλαισίων με τη Στρατηγική πλαισίωση δηλαδή την εμπρόθετη πλαισίωση που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λογικής της εκστρατείας και έχει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς.  

 

2.1 Στρατηγική Πλαισίωση (Strategic Framing) 

Τα ερμηνευτικά πλαίσια αποτελούν μια κεντρική οργανωτική ιδέα ή αφηγηματική δομή που νοηματοδοτεί μια 

εκτυλισσόμενη ροή νοημάτων (Gamson & Modigliani, 1987:143).  Κατά τον Entman (2004:05) τα πλαίσια είναι μια 

διαδικασία προβολής της πραγματικότητας όπου πραγματοποιείται μια επιλογή και ένας υπερτονισμός κάποιων πλευρών 

των γεγονότων ή των θεμάτων κάνοντας διασυνδέσεις μεταξύ τους προκειμένου να παραχθεί μια συγκεκριμένη ερμηνεία, 

αξιολόγηση ή και λύση.  

Επειδή τα ερμηνευτικά πλαίσια λειτουργούν ως δίοδο στην πραγματικότητα, οι πολιτικοί δρώντες πολύ συχνά επιχειρούν 

να πλαισιώσουν τα ζητήματα με στρατηγικό τρόπο στα μέσα επικοινωνίας και σε άλλα δημόσια φόρα, ώστε η δημόσια 

αντίληψη πάνω σε ένα ζήτημα να εξελιχθεί με τέτοιον τρόπο ο οποίος να είναι πλεονεκτικός για τον δρώντα (Chong 

2010).   Η Στρατηγική πλαισίωση είναι μια ενεργή διαδικασία στην οποία οι δρώντες επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν 

την απήχηση των κανόνων που υποστηρίζουν συνδέοντας τους ρητορικά με κάποια κοινά αποδεκτή αξία ή πεποίθηση 

(Payne 2001;  Dragojlovic 2008).     

Τα Στρατηγικά πλαίσια χρησιμοποιούνται από επιτελεία είτε κομματικά για το εσωτερικό είτε κυβερνητικά για το 

εξωτερικό και οργανώνονται με βάση τη λογική της εκστρατείας προκειμένου να ενισχύσουν οπτικές θεμάτων και να 

οδηγήσουν την κοινή γνώμη να σκεφτεί με συγκεκριμένο τρόπο γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Με άλλα λόγια, τα 

πλαίσια είναι ο τρόπος για να τραβήξει κανείς την προσοχή σε ορισμένες πλευρές ενός ζητήματος και συγχρόνως να 

ελαχιστοποιεί την προσοχή προς άλλες πλευρές (Samaras, 2002:71).  

Τα στρατηγικά πλαίσια χρησιμοποιούνταν κυρίως στα εσωτερικά ακροατήρια από τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα 

μέσα επικοινωνίας τα οποία επιθυμούσαν να επιβάλλουν μία συγκεκριμένη αφήγηση ή οπτική στην κοινή γνώμη κυρίως 

σε περιόδους με υψηλό πολιτικό διακύβευμα και πόλωση, όπως οι εκλογές. Από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και έπειτα, 

συναντάμε όλο και περισσότερο την χρήση της στρατηγικής πλαισίωσης ως μέρος της γενικότερης στρατηγικής 

επικοινωνίας των κυβερνητικών επιτελείων σε διεθνές επίπεδο. Οι στρατηγικές πλαισιώσεις στη διεθνή πολιτική έχουν 

σαν στόχο την διαμόρφωση πεποιθήσεων και τον επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης μέσα από την προβολή 

συγκεκριμένων οπτικών των διεθνών ή εθνικών ζητημάτων.  

Η πλαισίωση πολλές φορές χρησιμοποιείται  από τους ηγέτες των κρατών κάθε φορά που επιθυμούν να οδηγήσουν το 

κοινό σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ώστε να επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά συσπείρωσης και κατά συνέπεια 

νομιμοποίησης (Ασπριάδης 2013). Η χρήση των Μέσων γίνεται προκειμένου να πιστοποιηθούν οι στόχοι και οι πολιτικές 

αποφάσεις σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου η κυβέρνηση στηρίζεται στις ψήφους του κοινού (Laura, 2006: 15). Σε 

ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον όπου η σύγκρουση πραγματοποιείται και σε επίπεδο εντυπώσεων (επικοινωνιακός 

πόλεμος), η στρατηγική πλαισίωση χρησιμοποιείται αναλόγως για το εσωτερικό και για το εξωτερικό ακροατήριο.  

Ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός για την δημιουργία πλαισίων δεν διαφέρει και πολύ στα δύο επίπεδα εφαρμογής, η 

διεύρυνση του ακροατηρίου και του κοινού στόχος (target group) αναγκάζει τα επιτελεία να επιλέγουν πλαίσια τα οποία 

αποτελούν κοινούς τόπους και βιώματα ώστε να υπερκεράσουν τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις των ακροατηρίων. Με 

την βοήθεια των πλαισίων υπάρχει η δυνατότητα να αποδοθεί ένα γεγονός με συγκεκριμένο τρόπο προλαμβάνοντας την 

ερμηνεία που θα δοθεί από την κοινή γνώμη. Ειδικά σε περιόδους κρίσεων το γεγονός που αποδίδεται με συγκεκριμένο 

τρόπο μπορεί να επηρεάσει το κοινό να κατευθυνθεί προς μια επιθυμητή κατεύθυνση.  

Επειδή όπως και η εσωτερική έτσι και η διεθνής πολιτική είναι αρκετά ανταγωνιστική σε πολλά επίπεδα (πολιτικά, 

εθνικά, ιδεολογικά κλπ.), «η στρατηγική χρήση της πλαισίωσης με στόχο την κινητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω σε 

ένα ζήτημα αποτελεί μία τακτική η οποία είναι διαθέσιμη από όλους» (Drunckman 2010). Η πλαισίωση σε εθνικό επίπεδο 

γίνεται κυρίως από την πολιτική ηγεσία και από τα ΜΜΕ. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο πλευρές που συγκρούονται 

τότε θα παραχθούν διαφορετικές πλαισιώσεις οι οποίες πιθανότατα να είναι συγκρουσιακές. Ακόμα και τα ΜΜΕ 

παράγουν πλαίσια και ερμηνείες των ζητημάτων από μόνα τους δημιουργώντας έτσι στο «διαγωνισμό πλαισίωσης» 

(framing contest).  Το πλαίσιο το οποίο θα επικρατήσει στο τέλος θα είναι αυτό που θα πληροί τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που θα επιτρέψουν να «νικήσει» τον «διαγωνισμό πλαισίωσης». 

Οι εικόνες και λέξεις που χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία της πλαισίωσης αυξάνουν την δυνατότητα επιρροής 

τους όταν αυτές είναι απλές, κατανοητές και διαθέτουν μια συναισθηματική φόρτιση. Κατά κύριο λόγο όμως 

προκειμένου να μπορέσουν να επιδράσουν, θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία ή να είναι προσαρμοσμένες στην κουλτούρα 

του κοινού στο οποίο απευθύνονται (Entman, 2004: 6). Όταν ένας δρών είναι σε θέση να πλαισιώσει ρητορικά μια ιδέα 
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με τέτοιον τρόπο ώστε να συνάδει με υπάρχοντες κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές παραδοχές, τότε η ιδέα αυτή 

έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει αντιληπτή ως θεμιτή – νόμιμη και κατά συνέπεια να υιοθετηθεί και να 

ακολουθηθεί (Chong 2010).  

Προκειμένου συγκρουόμενα πλαίσια να καταφέρουν να επικρατήσουν, σημαντικό ρόλο παίζει η επανάληψή τους, 

ωστόσο, η σχετική τους ισχύς είναι σημαντικότερη και από την επανάληψή (Druckman, 2010:104).  Δεν είναι ακόμα 

απολύτως σαφές στη βιβλιογραφία σχετικά με το ποια ακριβώς είναι η ισχύς ενός πλαισίου (Lene 2011), ωστόσο, η 

διαθεσιμότητα και η εφαρμοστικότητα ενός πλαισίου θεωρούνται δύο από τις βασικές διαστάσεις της ισχύος ενός 

πλαισίου (Druckman 2010). Τα ερμηνευτικά πλαίσια λειτουργούν με την μεροληψία της πρόσβασης (Hallahan,1999:209) 

πράγμα που ενισχύει την άποψη του Drunkman (2010) δεδομένου ότι πληροφοριακό υλικό στο οποίο κάποιος έχει πιο 

άμεση και εύκολη πρόσβαση είναι πιθανότερο να καθορίσει την στάση του (Σαμαράς 2003: 44). Στα χαρακτηριστικά της 

ισχύος του πλαισίου θα μπορούσαν να συμβάλουν και η αξιοπιστία και ταυτότητα της πηγής (Dragojlovic 2008), ο τρόπος 

που είναι προσαρμοσμένα στην κουλτούρα του κοινού (Entman 2004), καθώς και τις κοινές ιστορικές αναφορές που 

αναδεικνύουν (διαδικασία της ανάδυσης – priming).  

Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος έχει πολλές φορές την δυνατότητα να κυριαρχήσει στην κοινή γνώμη σε 

περιόδους πολέμων ή κρίσεων (Dimaggio, 2009: 14). Το γεγονός αυτό συνδέεται και με την ηγεμονική λειτουργία της 

ειδησεογραφίας και μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα μορφή ισχύος των πλαισίων. Η απουσία συγκρουσιακών πλαισίων 

αυξάνει την ισχύ του μηνύματός της κυβέρνησης. Παράδειγμα ηγεμονικής λειτουργίας αποτελεί η κρίση της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001 όπου η ισχυρή πλαισίωση, η σοβαρότητα του γεγονότος που οδήγησε στην συναίνεση της πολιτικής 

ελίτ και η αποφασιστικότητα του Προέδρου Μπους οδήγησε σε συσπείρωση της αμερικανικής κοινής γνώμης και στην 

συναίνεση για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν (Ασπριάδης 2013).   

Η διαδικασία της «ανάδυσης» (priming) παίζει επίσης κεντρικό ρόλο στην διαδικασία της πλαισίωσης και στην ισχύ του 

πλαισίου. Σύμφωνα με αυτήν την ψυχολογική λειτουργία τα υψηλά επίπεδα παρουσίασης ενός θέματος, είτε δια της 

ειδησεογραφικής κάλυψης είτε δια της πολιτικής διαφήμισης, ενεργοποιούν μνήμες και πληροφορίες που είχαν 

αποκτηθεί σε παλαιότερες εποχές (Σαμαράς, 2008 : 72). Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται σε μια διαδικασία όπου 

η έμφαση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με συγκεκριμένα θέματα ενεργοποιεί στις μνήμες των ανθρώπων και 

πληροφορίες που έχουν αποκτήσει προηγουμένως σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται 

στη συνέχεια για το σχηματισμό απόψεων σχετικά με πρόσωπα ή ομάδες που συνδέονται με αυτά τα θέματα. Η 

«ανάδυση» αναφέρεται σε αλλαγές στα πρότυπα και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να κάνουν πολιτική 

αξιολόγηση (Samaras 2002).  

Οι συνεχείς στρατηγικές πλαισιώσεις ζητημάτων της διεθνούς πολιτικής οδήγησαν στη δημιουργία Μεγαπλαισίων 

(Master Frames), δηλαδή πλαίσια τα οποία ενεργούν σε μεγαλύτερο βαθμό και περικλείουν πολλά μικρότερα πλαίσια τα 

οποία δημιουργούν συγκεκριμένες αφηγηματικές δομές. Τα μεγαπλαίσια αυτά αποτελούν μεγαθεωρίες εντός των οποίων 

δημιουργούνται ή κατασκευάζονται παράγωγα επιμέρους πλαίσια (Θεοδωρακόπουλος, 2006: 150).  

Τα Μεγαπλαίσια επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες όπως τα υπόλοιπα πλαίσια, απλώς σε μεγαλύτερη κλίμακα (Samaras, 

2005:371). Ο όρος «Μεγαπλαίσια» εισάγεται από τους Snow και Benford (1991) και στην ουσία αποτελούν γενικότερα 

και ευρύτερα πλαίσια ενώ τα απλά πλαίσια κατασκευάζονται υπό το γενικότερο μεγαπλαίσιο. Γενικότερα, υπάρχουν 

Μεγαπλαίσια όπως το Στρατηγικό Μεγαπλαίσιο, το Αντι- αμερικανικό, το διακομματικό συγκρουσιακό πλαίσιο, το 

μεγαπλαίσιο της προπαγάνδας κ.α. (Samaras 2005:371). Με άλλα λόγια, υπό το φως των Μεγαπλαισίων μπορούν να 

παραχθούν αρκετά μικρότερα τα οποία να υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες με στόχο την παρουσίαση 

μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. 

Η εφαρμογή των μεγαπλαισίων μπορεί να γίνει είτε ενεργοποιώντας το ίδιο το μεγαπλαίσιο είτε μικρά επιμέρους πλαίσια 

που παραπέμπουν σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται συγκεκριμένες αφηγήσεις οι οποίες είναι ήδη εδραιωμένες 

στις αντιλήψεις του κοινού και κάνουν πιο εύκολη την αποτελεσματικότητα του πλαισίου.  

Ένα από τα βασικότερα Μεγαπλαίσια της διεθνούς πολιτικής αποτελεί το Μεγαπλαίσιο του «Ψυχρού Πολέμου» το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε από το τέλος του Β’ ΠΠ μέχρι τις αρχές του 1990. Το μεγαπλαίσιο αυτό γινόταν αντιληπτό τόσο σε 

επίπεδο των πολιτικών ελίτ όσο και σε επίπεδο κοινής γνώμης. Κατά την μεταπολεμική περίοδο πολλοί πόλεμοι και 

συγκρούσεις εντάχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο (Samaras 2002). Το μεγαπλαίσιο του Ψυχρού πολέμου αποτέλεσε ένα 

συνεκτικό ερμηνευτικό σύνολο που καθόριζε εχθρούς και φίλους, νοηματοδοτούσε και αξιολογούσε τα γεγονότα, όριζε 

κρίσεις, συσπείρωνε το εσωτερικό μέτωπο και καθόριζε τρόπους δράσης (Entman 1991).   

Το πιο σύγχρονο Μεγαπλαίσιο είναι αυτό του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας (War on Terror Master Frame) 

(Samaras, 2005). Η 11η Σεπτεμβρίου κινητοποίησε το κοινό και την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να 

παραχθεί το παραπάνω Μεγαπλαίσιο. Με στόχο την κινητοποίηση και την υποστήριξη του κόσμου για τον επικείμενο 

πόλεμο στο Αφγανιστάν η ηγεσία των ΗΠΑ παρήγαγε μια σειρά από πλαίσια τα οποία εντάχθηκαν στο Μεγαπλαίσιο του 

πολέμου κατά της Τρομοκρατίας. 
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 Συγκεκριμένα, ενώ το αρχικό πρόβλημα ήταν οι χιλιάδες νεκροί πολίτες – θύματα της επιθέσεως στους δίδυμους 

πύργους, το γεγονός αυτό πλαισιώθηκε με τρόπο που να δίνεται η έμφαση στην πράξη πολέμου και επίθεση κατά των 

ΗΠΑ. Η αιτία ήταν η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και οι ηγέτες τους Μουλάχ Ομάρ και Οσάμα Μπιν 

Λάντεν και φυσικά το τρομοκρατικό δίκτυο της Αλ Κάιντα. Η πλαισίωση κατέληγε στην ηθική καταδίκη του γεγονότος 

(της επίθεσης κατά των διδύμων πύργων) και τον χαρακτηρισμό των υποκειμένων του ως «κακούς» ή «άξονα του 

κακού». Κατά συνέπεια, η μόνη λύση για ηθική εξιλέωση: Ο πόλεμος κατά του Αφγανιστάν (Entman, 2004: 6).  

 Το Μεγαπλαίσιο αυτό λειτούργησε ως ένας πολυεπίπεδος μηχανισμός διαμόρφωσης και διαχείρισης της εικόνας των 

κρατών: α) κατασκεύασε τόσο την αυτοεικόνα όσο και τη διεθνή εικόνα των ΗΠΑ όπως επαναπροσδιορίστηκε σε σχέση 

με την 11η Σεπτεμβρίου, β) οργάνωσε τις αναπαραστάσεις του παγκόσμιου συστήματος κρατών με βάση ένα 

μανιχαϊστικό σχήμα καλού – κακού διαμορφώνοντας έτσι τις εικόνες των εμπλεκομένων και τέλος γ) χρησιμοποιήθηκε 

ευκαιριακά από διάφορες χώρες για να αναμορφώσουν την εικόνα τους (Σαμαράς 2009).  

Συνεπώς, παρατηρείται πως η στρατηγική πλαισίωση στη διεθνή πολιτική εμπεριέχει πλαίσια με κοινά αποδεκτούς 

κανόνες και πολιτισμικές αναφορές. Το μεγαπλαίσιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας το οποίο κινητοποιήθηκε 

αρκετές φορές την δεκαετία 2001 – 2010 επικαλούνταν ένα διεθνοποιημένο από την αμερικανική ηγεσία γεγονός για να 

περιγράψει συγκεκριμένες πτυχές της πραγματικότητας και να προτείνει δράσεις. Το μεγαπλαίσιο αυτό όμως είχε 

αντίθετη ή καμία επίδραση σε χώρες που εχθρεύονταν  ή δεν είχαν σχέση με τις ΗΠΑ και την δύση.  

Αυτό δείχνει πως δεν αρκεί η κινητοποίηση ενός πλαισίου αλλά ο στρατηγικός του σχεδιασμός οφείλει να ανταπεξέρχεται 

και να δίνει έμφαση σε κοινά βιώματα και πολιτισμικές αναφορές. Η στρατηγική χρήση των ερμηνευτικών αναφέρεται 

στη δόμηση του πλαισίου με τέτοιου είδους σχεδιασμούς.  

Η λογική της Εκστρατείας (Campaign mode), που αναλύεται στη συνέχεια, αποτελεί ένα σημαντικό μεθοδολογικό 

εργαλείο ανάλυσης του στρατηγικού σχεδιασμού των κυβερνητικών επιτελείων. Στην έρευνα η λογική της εκστρατείας 

συνδέει την θεωρία των ερμηνευτικών πλαισίων με την στρατηγική χρήση τους και την στρατηγική επικοινωνία κατά 

την διάρκεια της επικοινωνιακής σύγκρουσης.  

 

2.2 Η Λογική της Εκστρατείας (Campaign Mode)  

Η λογική της εκστρατείας αποτελεί μια διαδικασία που παρατηρούνταν σε προεκλογικές εκστρατείες κατά τον 

ανταγωνισμό του εγχώριου κομματικού συστήματος. Ωστόσο, η συσχέτιση της λειτουργίας αυτής με τον στρατηγικό  

σχεδιασμό του μηνύματος (Aspriadis et al. 2014) επέτρεψε την συσχέτισή της με την στρατηγική επικοινωνία και κατ’ 

επέκταση με την Στρατηγική Επικοινωνία στη διεθνή πολιτική.   

Η Στρατηγική Επικοινωνία στις διεθνείς συγκρούσεις επιδιώκει να επιτεθεί στην εικόνα του αντίπαλου κράτους αλλά 

και να διαμορφώσει την εικόνα του ίδιου, να θέσει το δίλημμα της ταυτότητας και της ετερότητας με στόχο να 

νομιμοποιήσει ενέργειες ή να επιτύχει πλήγματα στη συνοχή του εσωτερικού μετώπου του αντιπάλου.  

Η διαμόρφωση της εικόνας των κρατών επηρεάζεται και από τις διαδικασίες πειθούς που σχεδιάζονται για να 

ικανοποιήσουν τους στόχους του εγχώριου κομματικού συστήματος (Σαμαράς 2014: 18). Όπως και στο εσωτερικό έτσι 

και σε διεθνές επίπεδο η επικοινωνία σε περιόδους κρίσης σχεδιάζεται από κεντρικά επιτελεία της κυβέρνησης τα οποία 

λειτουργούν με βάση την λογική της εκστρατείας (Campaign mode).  

Η Λογικής της Εκστρατείας ορίζεται ως ο τρόπος λειτουργίας που συνδυάζει την εστίαση στην νίκη στις εκλογές με την 

συνεχή χρήση στρατηγικού στοχασμού. Ιδανικά ο στρατηγικός στοχασμός στην λογική της εκστρατείας βασίζεται σε μια 

βαθιά κατανόηση του πολιτικού στίβου που επιτρέπει στον επαγγελματία της επικοινωνίας να κάνει τις σωστές επιλογές 

(Burton και Shea 2003, Powell και Cowart 2003). 

Ο όρος αυτός αποτελεί μια κωδικοποιημένη αναφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό των κομμάτων ή του υποψηφίου και 

στον τρόπο με τον οποίο αυτός διαμορφώνει τις απεικονίσεις της πολιτικής  κατά την διάρκεια της προεκλογικής 

εκστρατείας (Σαμαράς, 2008:38). Η λογική της εκστρατείας αποτελεί ένα τρόπο κωδικοποίησης της λειτουργίας του 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο τρόπος παραγωγής ενός μηνύματος και να 

αντιπαρατεθεί με την λογική του μέσου (media logic) ή του κόμματος (party logic). Η επίδραση της λογικής της 

εκστρατείας λειτουργεί ως αντίστοιχος μηχανισμός διαμεσολάβησης στο επίπεδο της επικοινωνίας του υποψηφίου 

(Παπαθανασόπουλος 2010: 365).  

Όπως αναφέρει και η Σκεύη (2016), η  λογική της εκστρατείας εισήχθη ως όρος στην Ελληνική βιβλιογραφία στο 

«Πολιτική Διαφήμιση στην Ελλάδα» (Σαμαράς 2008).  Χρησιμοποιήθηκε συστηματικά ως μεθοδολογικό εργαλείο για 

την ανάλυση της στρατηγικής κινητοποίησης των χρονικών αναφορών στις προεκλογικές εκστρατείες (Σαμαράς & 

Παπαθανασόπουλος 2009), για την ανάλυση του αρνητισμού στις τηλεμαχίες (Σαμαράς & Παπαθανασόπουλος 2011) 

του αρνητισμού στα τηλεπαράθυρα και τις συνεντεύξεις στην Ελλάδα και την Κύπρο (Ξενοφόντως 2015) καθώς και στα 
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αρνητικά ηθοτικά επιχειρήματα (Σαμαράς, Κολοβός & Παπαγιάννη 2015), Kolovos & Samaras 2015 ). Σε όλες τις 

προαναφερθέντες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά του μηνύματος που αναλύθηκαν αποτελούν εκφάνσεις ή προεκτάσεις 

του αρνητισμού και της ρητορικής επίθεσης, και συνεπώς ως βάση για την διερεύνηση τους μπορούν να αποτελέσουν οι 

αιτιώδης συσχετίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αμερικανικής θεωρίας για την στρατηγική πολιτική 

επικοινωνία από ερευνητές όπως οι  Trent, & Friedenberg (1995), Benoit (2007) και Dover (2006 ). 

Στην προκειμένη περίπτωση η λογική της εκστρατείας χρησιμοποιείται για να καταδείξει τον στρατηγικό σχεδιασμό σε 

όρους κινητοποίησης της κοινής γνώμης για στόχους εξωτερικής πολιτικής. Η λογική της εκστρατείας στο εσωτερικό 

έχει ως υποκείμενο το κόμμα και τον μηχανισμό του και στοχεύει στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης για εκλογές. Σε 

όρους διεθνών σχέσεων χρησιμοποιείται ο κρατικός στρατηγικός σχεδιασμός με στόχο την κινητοποίηση της κοινής 

γνώμης στο μεν εσωτερικό για συσπείρωση στο δε εξωτερικό για προβολή ισχύος και κινητοποίηση της διεθνούς 

κοινότητας.   

Η Στρατηγική Επικοινωνία οργανώνεται στο πλαίσιο της λογικής της εκστρατείας από κεντρικά όργανα της διοίκησης 

ενός κράτους προκειμένου να παραχθεί ένα συγκεκριμένο και συγκεχυμένο μήνυμα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό 

στην επίδρασή του. Στην λογική της εκστρατείας όλα τα μηνύματα αποσκοπούν στην διεκπεραίωση ενός αντικειμενικού 

στόχου και στην επιτυχία αυτού. Σε διεθνές επίπεδο η λογική της εκστρατείας έχει ως στόχο την διεθνή κοινή γνώμη ή 

την κοινή γνώμη του αντιπάλου ώστε να καταστρέψει το εσωτερικό του μέτωπο.  

Η λογική της εκστρατείας οδηγεί στην ηγεμονική λειτουργία των ΜΜΕ μία έννοια που είναι συναφής με την έννοια του 

Μοντέλου του Καταρράκτη (Cascade Model) του Entman (2003). Το Μοντέλο του Καταρράκτη δείχνει την διάχυση των 

ερμηνευτικών πλαισίων (framing) σε μια σειρά από πολιτικούς δρώντες (πολιτική ελίτ, ΜΜΕ, κοινή γνώμη) (Handley, 

2010:448). Όταν η πολιτική ελίτ είναι συσπειρωμένη και δρα με βάση τη λογική της εκστρατείας τότε παράγεται ισχυρή 

πλαισίωση η οποία κατεβαίνει τα «σκαλιά» της ιεραρχίας και μέσω των ΜΜΕ φτάνει και επηρεάζει την κοινή γνώμη. Η 

μεταφορά του καταρράκτη τονίζει την διάχυση των πλαισίων και την διαφορά της δύναμης των δρώντων να προωθούν 

τις ιδέες στο κοινό (Entman, 2004:9-11).  

Ένα παράδειγμα λειτουργίας της λογικής της εκστρατείας είναι κατά την 11η Σεπτεμβρίου όπου ήδη από την δεύτερη 

μέρα, όλα τα διαγγέλματα του Προέδρου ήταν στρατηγικά φορτισμένα με σκοπό να κερδηθεί η υποστήριξη για την 

διαχείριση της κρίσης και τον επικείμενο πόλεμο. Ο Πρόεδρος Μπους χρησιμοποίησε αρκετές τακτικές στρατηγικής 

επικοινωνίας και ρητορικών σχημάτων προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της κατάστασης και να καταστεί ο 

απόλυτος ρυθμιστής της μιντιακής και δημόσιας ατζέντας (Goussios, Aspriadis, Tsirimiagou and Dogani 2014).   

Παρατηρείται λοιπόν, πως η λογική της εκστρατείας θέτει τα επικοινωνιακά επιτελεία σε ρυθμούς στρατηγικού 

σχεδιασμού που παράγουν την στρατηγική επικοινωνία με στόχο πλέον την επίτευξη αντικειμενικών σκοπών όπως είναι 

ο επηρεασμός της κοινής γνώμης. Στη συνέχεια περνάμε από το θεωρητικό πλαίσιο στην  περιπτωσιολογική ανάλυση 

για τον επικοινωνιακό πόλεμο και την στρατηγική πλαισίωση στην κρίση της Ουκρανίας.  

 

3. Η Κρίση της Ουκρανίας 

Η κρίση της Ουκρανίας πέρασε από πέντε βασικές φάσεις οι οποίες διαχωρίζονται στο ξέσπασμα, την κλιμάκωση και 

τελικώς την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η κρίση ξεκινάει από εσωτερικά αίτια και θεωρείται ως εσωτερικό πρόβλημα 

του κράτους όμως στην πορεία ξεπερνάει τα σύνορα και διεθνοποιείται, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε διεθνές 

πρόβλημα.  

Σε πρώτη φάση η σύγκρουση αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία, όπου η πρώτη υποστηρίζει την ενταξιακή 

πορεία της Ουκρανίας, ενώ αυτό για την δεύτερη αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Η κρίση θεωρείται εσωτερικό πρόβλημα 

της Ουκρανίας ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει ρητορικά και σε περιορισμένο βαθμό προκειμένου να ασκήσει 

πιέσεις στην πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας για την υπογραφή του Συμφώνου Σύνδεσης. 

Η Ευρώπη προσπαθεί να αναλάβει την διαχείριση της κρίσης και να επιβάλλει τις μεταρρυθμίσεις για να οριστεί η 

ενταξιακή πορεία. Στη συνέχεια όμως οι κινήσεις της Ρωσίας αλλά και η ρητορική των Ηνωμένων Πολιτειών 

παρουσιάζουν την κρίση ως απόρροια της σύγκρουσης των μεγάλων δυνάμεων με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα η κρίση 

να γίνει αντικείμενο σύγκρουσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. 

Τα βαθύτερα αίτια πίσω από την κρίση αποτέλεσε η επεκτατική πολιτική του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Mearscheimer 

(2014) στις χώρες επιρροής της Ρωσίας όπως ήταν η Βαλτική και η χώρες του Καυκάσου. Παρόλα αυτά όμως στην πρώτη 

αυτή φάση της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που προσπάθησε να επέμβει για την επίλυση της.      

Σε δεύτερο στάδιο και εφόσον η κρίση αρχίζει να εντείνεται με την Ρωσία να αυξάνει το διακύβευμα, το ΝΑΤΟ 

αναλαμβάνει την οργάνωση και τον σχεδιασμό της αποτρεπτικής πολιτικής της Δύσης. Μετατρέπεται έτσι σε κύριο 
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εκφραστή της αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης και επιχειρεί να ανασυστήσει την αποτρεπτική μηχανή 

του τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο επικοινωνιακό επίπεδο.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως κατά τις φάσεις εξέλιξης της κρίσης ο επικοινωνιακός πόλεμος υπήρξε 

από τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγκρουσης. Η Στρατηγική Επικοινωνία φάνηκε να οργανώνεται από κεντρικά 

επιτελεία, ειδικά στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά μέσα όπως τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και μεγάλα 

ειδησεογραφικά πρακτορεία στην δύση με σκοπό την παραγωγή μηνυμάτων για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης και 

των δύο πλευρών.  

Η πρώτη φάση της κρίσης αποτελεί την φάση του ξεσπάσματος της κρίσης με τις εσωτερικές αναταραχές και 

τοποθετείται χρονικά από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2014. Οι πρώτες καταγραφές για τις αναταραχές στην 

Ουκρανία ξεκίνησαν στις 21 Ιανουαρίου 2014 που αποτέλεσε την δεύτερη μέρα συγκρούσεων στην πόλη του Κιέβου. 

Την περίοδο αυτή καταγράφηκαν θανάσιμες μάχες σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας οι οποίες σιγά – σιγά 

κλιμακώνονταν και αυξάναν την έντασή τους. Η φάση αυτή τελειώνει με την παραίτηση του Προέδρου Γιανουκόβιτς 

από την Προεδρία της χώρας. 

Η Δεύτερη φάση (Β’ Φάση) της κρίσης αποτελεί το ξεκίνημα της διεθνοποίησής της και καταγράφεται μια περεταίρω 

κλιμάκωση. Η χρονική περίοδος περιλαμβάνει ολόκληρο τον Μάρτιο όπου παρατηρείται μια αυξανόμενη επέμβαση της 

Ρωσίας στην εξέλιξη της κρίσης. Την περίοδο αυτή πραγματοποιείται και το αποσχιστικό δημοψήφισμα στην Κριμαία 

που οδήγησε στην απόσχιση της Κριμαίας από την Ουκρανία.  

Κατά την Τρίτη φάση (Γ’ Φάση), από τον Απρίλιο έως τα μέσα Μαΐου, παρατηρείται εντατικοποίηση του 

Επικοινωνιακού πολέμου ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία ενώ καταγράφεται η πρώτη κλιμάκωση της κρίσης. Η Κρίση 

πλέον θεωρείται διεθνής και γίνεται προσπάθεια να προωθηθεί η ονομασία από τη  δυτική διπλωματία ως  Κρίση Ρωσίας 

/ Ουκρανίας (Russian / Ukraine Crisis).  

Στη συνέχεια η κρίση της Ουκρανίας περνάει από δύο άλλες φάσεις μέχρι να οδηγηθεί σε τελική ομαλοποίηση. Ωστόσο, 

στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι στρατηγικές πλαισιώσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τις δύο πλευρές κατά τις 

πρώτες τρείς φάσεις της εξέλιξης της κρίσης.  

 

Α. Η Στρατηγική Πλαισίωση της Ρωσίας  

Κατά το πρώτο στάδιο της κρίσης η Ρωσία μπαίνει δυναμικά προκειμένου να δώσει την αρχική πλαισίωση που θα 

καθορίσει το «συγκρουσιακό παίγνιο». Όπως ειπώθηκε, η κρίση σε αυτό το στάδιο θεωρούνταν εσωτερικό πρόβλημα 

της Ουκρανίας πράγμα που καταδείκνυε ως αποκλειστικό υπεύθυνο και κύριο διαχειριστή της κρίσης στο εσωτερικό τον 

πρόεδρο της χώρας.  

Οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επίσημη θέση που εκφράζονταν από κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών 

οδήγησαν την Ρωσία στο να αναλάβει από πολύ νωρίς την επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης ώστε να κρατήσει 

μακριά τις επιρροές της ΕΕ προς την αντιπολίτευση της Ουκρανίας.  

Κάτω από την πίεση αυτή η Ρωσία επιστρατεύει την Στρατηγική Πλαισίωση προκειμένου να θέσει υπό συγκεκριμένη 

ερμηνεία τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την αποτρέψει από περεταίρω κινήσεις και επεμβάσεις στο 

εσωτερικό.  

Το κυρίαρχο στρατηγικό πλαίσιο που επιστρατεύεται είναι το πλαίσιο της «Εξωτερικής Επέμβασης στα εσωτερικά της 

Ουκρανίας» (Foreign Inteference frame). Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκε από το Κρεμλίνο προκειμένου 

απονομιμοποιήσει κάθε προσπάθεια, ρητορική και ουσιαστική, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δυτικών δυνάμεων να 

επέμβουν ή να αναλάβουν δράση για την διαχείριση της κρίσης. Το πλαίσιο απέδιδε την κρίση της Ουκρανίας σε 

εσωτερικούς παράγοντες θέτοντας συγκεκριμένα όρια στις ερμηνείες για τα αίτια της κρίσης αλλά και τους υπευθύνους 

της: 

«Διεμήνυσα στον Τζον Κέρυ ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα να μην παρέμβουμε στην διαδικασία και 

να αποφύγουμε οποιαδήποτε δήλωση η οποία το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να αναθερμάνει την 

κατάσταση»264 

                                                             
264 Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σ. Λαβρόφ στην Ρωσική τηλεόραση (πηγή: Reuters, BBC, 27 Ιανουαρίου 2014 

“I told John Kerry that it is very important now not to interfere in the process and to avoid any statements that will only heat up the 

situation”.  
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Σε δεύτερο χρόνο το πλαίσιο αυτό έθετε ηθικούς και πολιτικούς περιορισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή προσπάθεια να 

διαχειριστούν την κρίση και να στείλουν οποιαδήποτε είδος βοήθειας στην περιοχή.  

Η ερμηνευτική αυτή πλαισίωση είχε σαν στόχο η Ρωσία να ελέγξει εξαρχής τους όρους του αφηγήματος για την 

ουκρανική κρίση. Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία πετύχαινε δύο στόχους: πρώτον, να θέσει τα όρια της κρίσης (εσωτερική 

κρίση άρα κάθε επέμβαση είναι επέμβαση στα εσωτερικά του κράτους) και να προλάβει την οποιαδήποτε αντίδραση της 

δύσης και της ΕΕ συγκεκριμένα, απονομιμοποιώντας στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης και της εσωτερικής κοινής 

γνώμης της Ρωσίας κάθε είδους επέμβαση.  

Το πλαίσιο αυτό, τέλος, λειτουργεί σε όρους Pre-Persuasion δηλαδή προδραστικής πειθούς. Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιήθηκε από τους Aronson και Pratkanis (1992) και  αποτελεί μία διαδικασία θέσπισης ενός θετικού κλίματος 

γύρω από ένα μήνυμα το οποίο δομεί τις αντιλήψεις του κοινού και εν τέλει κυριαρχεί στην αφηγηματική δομή 

καθιστώντας το μήνυμα ως εγγενές στοιχείο της γνωσιακής δομής του κοινού με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον η ιδέα 

αυτή ή το μήνυμα ως δεδομένο και κοινή γνώση (p.23).   

Στη συνέχεια η Ρωσία χρησιμοποιεί τρία επιπλέον ερμηνευτικά πλαίσια: το Πλαίσιο της «Παραβίασης όλων των 

Ευρωπαϊκών στάνταρ» για να χαρακτηρίσει την συμπεριφορά των διαδηλωτών, με στόχο να μειώσει την αξιοπιστία τους 

και την ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας, ώστε να πλήξει εμμέσως τις ενταξιακές προσπάθειες. Δεύτερον, το πλαίσιο 

«Εξτρεμιστικό μέρος της αντιπολίτευσης» που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μέρος των διαδηλωτών ως 

εξτρεμιστές και να απονομιμοποιήσει τους αντιφρονούντες και την αντιπολίτευση.  

Με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα θέτει ένα πλαίσιο απόδοσης ευθυνών, διαχωρισμού των διαδηλωτών σε «κανονική 

αντιπολίτευση» και «ακραία αντιπολίτευση». Έτσι καταφέρνει να αποδώσει ευθύνες για την προέλευση της βίας και να 

απονομιμοποιήσει αυτές τις ενέργειες. Ταυτόχρονα, δεν δείχνει να εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή ερμηνεία που στηρίζει 

περισσότερο την αντιπολίτευση καθώς θεωρεί πως είναι υπερασπιστές της ευρωπαϊκής ιδέας.    

Στα τέλη του Ιανουαρίου 2014 ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ Alexander Grushko χρησιμοποιεί για 

πρώτη φορά το σχήμα του «Ψυχρού Πολέμου» απαντώντας σε προηγούμενη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ 

στην εφημερίδα Le Figaro σχετικά με πίεση που ασκείται από την Ρωσία εις βάρος της Ουκρανίας: 

«Είναι φανερό ότι τέτοιες δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τα στερεότυπα του Ψυχρού πολέμου με τα 

αποκαλούμενα παίγνια μηδενικού αθροίσματος όταν ακούς περί «ρωσικού βραχίονα» σε κάθε 

πολιτική διαδικασία»265  

Το πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου όπως διατυπώθηκε  και στο προηγούμενο κεφάλαιο αποτέλεσε ένα Μεγαπλαίσιο το 

οποίο όριζε συγκεκριμένες αφηγηματικές δομές, όριζε την ταυτότητα και την ετερότητα στον δυτικό κόσμο 

παρουσιάζοντας συγκεκριμένες εικόνες και στερεότυπα σχετικά με το «καλό» και το «κακό». Το μεγαπλαίσιο του 

Ψυχρού πολέμου (Cold War Master frame) επεσήμανε συγκεκριμένα διεθνή γεγονότα ως προβλήματα (π.χ. εμφύλιοι 

πόλεμοι), αναγνώριζε  τις πηγές τους (π.χ. κομμουνιστές επαναστάτες) παρείχε ηθικές κρίσεις (π.χ. αθεϊστική 

επιθετικότητα) και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις (π.χ. υποστήριξη για την άλλη πλευρά) (Samaras, 2002: 21).   

Ενώ το μεγαπλαίσιο αυτό είχε διατυπωθεί από την πολιτική ελίτ και τα μέσα ενημέρωσης της δύσης κατά την περίοδο 

του Ψυχρού Πολέμου και ξυπνούσε μέσα από την διαδικασία της ανάδυσης (Priming) συγκεκριμένες μνήμες και δράσεις, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ρωσία το χρησιμοποιεί με στόχο να δαιμονοποιήσει την δύση.  

Χρησιμοποιώντας φράσεις κλειδιά όπως «τα στερεότυπα του Ψυχρού πολέμου» και το «παίγνιο μηδενικού αθροίσματος» 

(zero-sum game) επιδιώκει να αποδομήσει την ρητορική της δυτικής πολιτικής ελίτ μέσα από την δαιμονοποίηση του 

ίδιου του πλαισίου. Αυτή η διαδικασία τελείται σε όρους αναπλαισίωσης των γνωσιακών και συναισθηματικών δομών 

που κινητοποιούν το ίδιο το πλαίσιο.  

Η αναπλαισίωση αυτή χτίζει ένα νέο αφήγημα κόντρα στην ρητορική της δύσης περί ρωσικής επιθετικότητας και 

κυριαρχίας ενάντια στην Ουκρανία. Το σχήμα αυτό όπως χρησιμοποιήθηκε από τους Ρώσους είχε σαν στόχο να 

αφυπνίσει τις μνήμες της δυτικής κοινής γνώμης ώστε να αποθαρρύνουν τις κυβερνήσεις τους από την οποιαδήποτε 

επέμβαση, πράγμα που θα οδηγούσε στις αρνητικές εικόνες του ψυχρού πολέμου.  

Η αναπλαισίωση που προβάλλει η Ρωσία δεν κατασκευάζει τις ταυτότητες, την δαιμονοποίηση ή την ιδεολογική πόλωση 

του αρχικού σχήματος. Αντίθετα, ενισχύει όλες τις αρνητικές πλευρές του όπως ήταν οι «σκοτεινές εποχές», η ισορροπία 

του τρόμου κλπ. των αντιλήψεων του κοινού για την εποχή και τις αντιπαραβάλλει με την περίοδο ειρήνης των 

τελευταίων δεκαετιών με στόχο να αλλάξει τις στάσεις της δυτικής κοινής γνώμης απέναντι στο «καλό και το κακό» του 

αρχικού σχήματος. 

                                                             
265 RIA NOVOSTI, 31 Ιανουαρίου 2014: “It is evident that such statements mirror the Cold War stereotypes with the 

so-called ‘zero-sum game’ when you hear ‘Moscow’s arm’ in any political process”.  
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Επιπλέον, αποποιείται της ευθύνης για την σύγκρουση στην Ουκρανία και ότι προκαλεί σύγκρουση με την δύση 

παρουσιάζοντας την Ρωσία στη θέση του καλού. Ταυτόχρονα, κατηγορεί την δύση πως δρα σε όρους ψυχροπολεμικούς 

και ότι επιδιώκει την σύγκρουση.  

Όπως και τα προηγούμενα πλαίσια έτσι και αυτό επιδιώκει να περιορίσει την σύγκρουση στην περιοχή της Ουκρανίας 

και να μην γενικεύσει σε μια κόντρα Ρωσίας – Δύσης. Γι’ αυτό το λόγο, το «νέο» πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου  κινείται 

σε όρους ειρήνης και επιδιώκει να κινητοποιήσει θετικές μνήμες από την ειρηνική εικοσαετία από το 1990 και μετά και 

αρνητικές μνήμες για την πριν το 1990 εποχή.  

Η ρητορική των αξιωματούχων της πολιτικής ελίτ της Ρωσίας πλαισιώνει τους «επαναστάτες» ως «τρομοκράτες», 

«εξτρεμιστικές αντιπολιτευτικές δυνάμεις με εγκληματικές πρακτικές» (extreme oppositional forces with criminal 

activities) και «άνομους» (lawless)266.  Αυτές οι ρητορικές πλαισιώσεις χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιήσουν μία 

σύνδεση με το Μεγαπλαίσιο του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» (War on Terror Master frame).  

Ο πόλεμος του Ιράκ πραγματοποιήθηκε έπειτα από την στρατηγική δαιμονοποίηση και την σύνδεση της χώρας με το 

μεγαπλαίσιο του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» (Ασπριάδης 2013). Το μεγαπλαίσιο αυτό, συνεπώς, διευρύνθηκε 

με στόχο να μετατραπεί σε μια ευρύτερη αφηγηματική δομή που θα περιλάμβανε όλες τις περιπτώσεις της αμερικανικής 

επεμβατικότητας, διευκολύνοντας την κινητοποίηση και νομιμοποίηση στην εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη.  

Η σύνδεση που επιδιώκει να κάνει η Ρωσία αποσκοπεί στον επηρεασμό της κοινής γνώμης και την ταύτιση με την 

πολιτική της δύσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στόχος της είναι να κατατάξει τους στασιαστές στην κατηγορία των 

τρομοκρατών ώστε να τους απονομιμοποιήσει στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης, να αποδομήσει την εικόνα τους 

και να νομιμοποιήσει τις μελλοντικές της κινήσεις ή ενδεχόμενες επεμβάσεις με την διεθνώς κατοχυρωμένη 

αντιτρομοκρατική πολιτική των ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου.  

Στη συνέχεια, στο τέλος του Φεβρουαρίου, η Ρωσία αυξάνει το διακύβευμα για την ασφάλειά της και πλαισιώνει την  

κρίση ως «Απειλή για την Ασφάλεια της Ρωσίας». Σε αυτό το μήκος κύματος ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντ. 

Μεντβέντεφ αποκαλεί την κατάσταση στο Κίεβο «Απειλή για τα συμφέροντά μας και για την ζωή των πολιτών» (BBC, 

The Telegraph, 24 /02/ 2014).  

Με το πλαίσιο της «Απειλής» η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για την κλιμάκωση της κρίσης, την νομιμοποίηση των 

δράσεων της ή και της τυχόν επέμβασης της στην Ουκρανία εγείροντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η πλαισίωση αυτή 

αποσκοπεί στην εσωτερική κοινή γνώμη ενώ προετοιμάζει και την διεθνή γνώμη για ενδεχόμενη μελλοντική επέμβαση.  

Τέλος, κατά την Γ’ φάση της κρίσης συνεχίζεται η χρήση της αναπλαισίωσης του πλαισίου του Ψυχρού πολέμου με την 

κατηγορία ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές οι οποίες επιθυμούν την επιστροφή στην εποχή αυτή. Οι επικοινωνιακές στρατηγικές 

της Ρωσίας στρέφονται επίσης και κατά του ΝΑΤΟ, το οποίο αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στην σύγκρουση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία επιδιώκει να χτίσει την εικόνα του «καλού» για τον εαυτό της. Χρησιμοποιεί το σχήμα της 

«εξυπηρέτησης ίδιων συμφερόντων» για τις ΗΠΑ και την δύση γενικότερα με στόχο να κατηγορήσει τις ΗΠΑ και την 

ΕΕ ότι ευθύνονται για την κατάσταση της Ουκρανίας και να τις παρουσιάσει ως καθαρά υπολογιστικές δυνάμεις οι οποίες 

έχουν «γεωπολιτικά συμφέροντα» στην περιοχή και επιθυμούν την αποσταθεροποίηση.  

Αυτή τη περίοδο επιστρατεύεται και το πλαίσιο της «Ανθρωπιστικής βοήθειας». Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στην 

απόκτηση νομιμοποίησης σύμφωνα και πάλι με τα δυτικά πρότυπα. Ο στόχος της Ρωσίας είναι να νομιμοποιήσει 

ενέργειές της, οι οποίες θα πραγματοποιούνται εντός των Ουκρανικών συνόρων κάτω από την ομπρέλα της 

Ανθρωπιστικής βοήθειας. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιώντας τα δυτικά πρότυπα για επεμβάσεις είτε στο εσωτερικό 

άλλων κρατών υπό το δόγμα Responsibility to Protect του ΟΗΕ είτε μέσα από ειρηνικές αποστολές βοήθειας για τον 

άμαχο πληθυσμό αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την Ρωσία ως δύναμη συμβιβασμού και σταθερότητας. Έτσι το πλαίσιο 

αυτό λειτουργούσε ενισχυτικά ως προς την επιθυμητή προβαλλόμενη εικόνα της Ρωσίας ως τον «καλό», με στόχο την 

δημιουργία εντυπώσεων στην δυτική κοινή γνώμη.  

Συμπερασματικά, παρατηρείται πως η Ρωσία επιστρατεύει μία σειρά από ήδη χρησιμοποιημένα ερμηνευτικά πλαίσια ή 

μεγαπλαίσια τα οποία είναι γνωστά στην διεθνή κοινή γνώμη και προκαλούν συγκεκριμένες γνωσιακές και 

συναισθηματικές αντιδράσεις. Με εξαίρεση το σχήμα του Ψυχρού Πολέμου που χρησιμοποιείται με όρους 

αναπλαισίωσης, τα υπόλοιπα σχήματα έχουν σαν στόχο να προβάλλουν μια εικόνα της Ρωσίας που βρίσκεται και δρα με 

όρους δυτικού κράτους. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να δαιμονοποιηθεί ή να κατηγορηθεί για επέμβαση στην Ουκρανία 

και να υποστηριχθούν οι κινήσεις της.  

                                                             
266 (…) «Ο πρόεδρος είναι της άποψης πως όλη η ευθύνη για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία βαραίνει τους 

εξτρεμιστές», Εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν, Dimitri Peskov, 20 Φεβρουαρίου 2014  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ερμηνευτικά σχήματα τα οποία επιστρατεύτηκαν από τις χώρες της Δύσης είτε άμεσα 

είτε έμμεσα μέσα από το ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσουν τις πλαισιώσεις της Ρωσίας για την κρίση στην Ουκρανία.   

 

Β. Η Στρατηγική Πλαισίωση της Δύσης 

 

Η Δύση άργησε να αντιδράσει στρατηγικά απέναντι στις πλαισιώσεις της Ρωσίας ενδεχομένως γιατί αρχικά δεν πίστευε 

στην έκταση του ζητήματος αλλά και γιατί θεωρούσε πως η Ρωσία ήταν σύμμαχος και θα μπορούσαν να βρουν μια 

διπλωματικά αποδεκτή λύση στο ζήτημα της Ουκρανίας.  

Γι’ αυτό το λόγο δεν επεδίωξε από την αρχή να κατασκευάσει την εικόνα του εχθρού για την Ρωσία και να δημιουργήσει 

ένα κλίμα πόλωσης που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε άμεση σύγκρουση. Προς αυτή την κατεύθυνση η Δύση 

συσπειρώνεται γύρω από το ΝΑΤΟ και αρχίζει μια κοινή πολιτική μηνυμάτων από όλες τις συμμαχικές χώρες.  

Η δύση αρχικά αρνείται το πλαίσιο του Ψυχρού πολέμου και πως η κατάσταση στην Ουκρανία αποτελεί ένα παίγνιο 

μηδενικού αθροίσματος και πλαισιώνει την τακτική της ως «επιθυμία πολιτικής επίλυσης» δείχνοντας πως δεν επιθυμεί 

οποιαδήποτε κλιμάκωση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Αγγλίας και των ΗΠΑ (Hague και Kerry) τονίζουν σε κάθε 

ευκαιρία πως επιθυμούν μία ειρηνική και πολιτική επίλυση του ζητήματος  

«Θέλουμε να δουλέψουμε με την Ρωσία και άλλες χώρες, με όποιον είναι διαθέσιμος να 

πραγματοποιήσει μια ειρηνική επίλυση από εδώ και πέρα267 - Το κίνημα διαμαρτυρίας [σσ. στην 

Ουκρανία] δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ανατολή και την Δύση.268 

Η αναπλαισίωση του σχήματος του Ψυχρού πολέμου που εισήγαγε η Ρωσία μέχρι τότε είχε φανεί να υπερισχύει ενώ 

ενισχύθηκε και από την έντονη άρνηση της δύσης,  

«Η Ουκρανία δεν θα γίνει το μέτωπο σε ένα νέο Ψυχρό Πόλεμο. Δεν βλέπω την Ουκρανία ως 

μέρος σε μία σκακιέρα του Ψυχρού Πολέμου στην οποία ανταγωνιζόμαστε με την Ρωσία»269. 

 Η άρνηση270 του πλαισίου χρησιμοποιώντας ακριβώς τους ίδιους όρους απλώς επιβεβαίωναν πως στη δύση υπήρχε 

ακριβώς η ίδια σκέψη για την ερμηνεία των γεγονότων. Αυτό έδωσε χώρο στην αναπλαισίωση του πλαισίου να 

λειτουργήσει εις βάρος της δύσης.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί την στρατηγική αναπλαισίωση του πλαισίου του Ψυχρού πολέμου της Ρωσίας, η Δύση 

προχωράει σε μία αναπλαισίωση: Η κρίση της Ουκρανίας δεν θέτει ζήτημα σύγκρουσης της δύσης με την Ρωσία αλλά 

ζήτημα παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου.  

«Τα τελευταία είκοσι χρόνια το ΝΑΤΟ έχει δουλέψει συστηματικά για μια στενή συνεργασία και 

εμπιστοσύνη με την Ρωσία. Παρόλα αυτά, η Ρωσία παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο και έδρασε σε 

αντίθεση με τις αρχές και τις δεσμεύσεις της Ευρω-Ατλαντικής συμμαχίας» 271. 

Η αναπλαισίωση αυτή αλλάζει την οπτική γωνία της δύσης βγάζοντας την σύγκρουση από την εξίσωση και 

παραπέποντας σε γνωστές κοινές δυτικές αξίες. Το πλαίσιο της «Παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου» εκ μέρους της 

Ρωσίας  δείχνει ακριβώς τον λόγο αντίδρασης της δύσης και απονομιμοποιεί τις ενέργειες της πρώτης.  

Η αναπλαισίωση αυτή αλλάζει το αφήγημα του Ψυχρού πολέμου που είχε ξεκινήσει η Ρωσία και το μετατρέπει σε πλαίσιο 

«παραβίασης τους Διεθνούς Δικαίου». Αλλάζει με αυτόν τον τρόπο την ατζέντα υπέρ της και θέτει νέους όρους με τους 

οποίους θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η διαμάχη. Με το πλαίσιο αυτό, επίσης, το ΝΑΤΟ νομιμοποιεί τις δικές του 

αντιδράσεις αφού είναι ο υπερασπιστής της διεθνούς νομιμότητας.  

                                                             
267 J. Kerry στους New York Times, 26 Φεβρουαρίου 2014 
268 “The protest movement should not be seen as an East – West struggle with Russia” Υπεξ Hague στο BBC, 27 

Ιανουαρίου 2014.  
269 President Obama: “Ukraine must not become a front in a new Cold War. I do not see Ukraine as part of some Cold 

War chessboard in which we're in competition with Russia”, 18 Φεβρουαρίου 2014.  
270 ΝΑΤΟ Fact Sheet: “NATO has a cold war mentality” (Το ΝΑΤΟ έχει ψυχροπολεμική νοοτροπία), 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?#cl102  
271 «Over the past twenty years, NATO has consistently worked for closer cooperation and trust with Russia. However, 

Russia has violated international law and has acted in contradiction with the principles and commitments in the Euro-

Atlantic» Κοινή Δήλωση Υπουργών Εξωτερικών ΝΑΤΟ 1 Απριλίου 2014.  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?#cl102
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Επιπλέον, η δύση χρησιμοποίησε ένα Πλαίσιο Φόβου μέσα από την επίκληση του ΝΑΤΟ της ενότητάς του αλλά και την 

ενεργοποίηση του Άρθρου 5 της Συνθήκης272 αλλά και μέσα από τον χαρακτηρισμό της κρίσης ως την μεγαλύτερη κρίση 

μετά την Ψυχροπολεμική εποχή για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια (CNN, BBC). Ο Στόχος ήταν  κυρίως να δομήσει την 

αποτροπή απέναντι στη Ρωσία.  

Η συνεχής χρήση όρων που αφορούσαν τον Ψυχρό πόλεμο οδήγησαν τελικά την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να αποδεχθούν 

το πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και να το επαναφέρουν με τις παλιές και εμπεδωμένες αφηγηματικές δομές. Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνουν ένα καίριο πλήγμα στην αναπλαισίωση του Ψυχρού πολέμου που κινητοποίησε η Ρωσία, 

επαναφέροντας τους όρους του αρχικού σχήματος με τις ήδη γνωστές αφηγηματικές δομές και γνωσιακές λειτουργίες 

στη μνήμη της δυτικής κοινής γνώμης.  

Η τελική αποδόμηση της εικόνας της Ρωσίας στη δυτική κοινή γνώμη επιτυγχάνεται με το πλαίσιο της «Προπαγάνδας». 

Εξαιτίας της μεγάλης αρνητικότητας που έχει προσκολλήσει στην έννοια της προπαγάνδας επειδή χρησιμοποιείται από 

αυταρχικά καθεστώτα, οποιοσδήποτε κατηγορηθεί ότι τη χρησιμοποιεί διαθέτει αυτές τις προδιαγραφές. Το πλαίσιο αυτό 

έχει την τάση να απονομιμοποιεί όταν χρησιμοποιείται και αποτελεί την ισχυρότερη νομιμοποιητική βάση των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης (Samaras, 2002).  

Το πλαίσιο της προπαγάνδας αρχίζει να αποδομεί την ρητορική της Ρωσίας και τα παραγόμενα αφηγήματά της. Αυτό 

συμβαίνει καθώς η ισχύς του πλαισίου είναι αρκετά δυνατή να αποδομήσει οτιδήποτε ειπωθεί από εκείνη τη στιγμή και 

μετά καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση στην κοινή γνώμη την αξιοπιστία της πηγής. Εφόσον το πλαίσιο αυτό γίνει αποδεκτό 

από την κοινή γνώμη τίθενται σε κίνηση οι αμυντικοί μηχανισμοί και η μεροληψία απέναντι στα μηνύματα που 

εκτίθενται.  

Η συνεκτική και συστηματική χρήση του πλαισίου αυτού από το ΝΑΤΟ και την δύση γενικότερα, επέτρεψαν την 

αποδόμηση της ρητορικής της Ρωσίας στην δυτική κοινή γνώμη και την συσπείρωση κόντρα στην Ρωσία. Τα μηνύματα 

της Ρωσίας άρχισαν να γίνονται αποδεκτά ακόμα πιο δύσκολα στη δυτική κοινή γνώμη και οι πλαισιώσεις άρχισαν να 

καταρρέουν δομώντας την εικόνα του εχθρού για την Ρωσία.  

Το πλαίσιο αυτό δομήθηκε πάνω στη συστηματική χρήση των όρων «παραπληροφόρηση», «διαστρέβλωση των 

γεγονότων», «troll» για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και «εκστρατείες προπαγάνδας». Οι κατηγορίες της Ρωσίας 

χαρακτηρίστηκαν «παραποιημένες» και δόθηκαν στη δημοσιότητα αντικειμενικές πληροφορίες που αντιπαραβάλλονταν 

με τις Ρωσικές.  

«Η Ρωσία έχει εκφράσει μια σειρά από κατηγορίες κατά του ΝΑΤΟ οι οποίες βασίζονται σε 

παραποίηση των γεγονότων και αψηφούν τις συνεχόμενες προσπάθειες του ΝΑΤΟ για το 

χτίσιμο συνεργασίας με την Ρωσία…»273 

Έτσι με την ολική αποδόμηση της ρητορικής της Ρωσίας, η Δύση ενισχύει το πλαίσιο της «Διαχείρισης της Κρίσης» που 

από την αρχή είχε επιδιώξει να θέσει προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του καλού και να αντιμετωπίσει την Ρωσία 

στις επερχόμενες απειλές της. Με την χρήση των δύο αυτών τελικών πλαισίων η επικοινωνιακή σύγκρουση ανάμεσα στη 

Δύση και την Ρωσία οδεύει προς αποκλιμάκωση.   

Μετά τον Σεπτέμβριο του 2014 η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται οριστικά και η νέα Ουκρανική κυβέρνηση να 

επιδιώκει την απόκτηση του ελέγχου της χώρας. Η προβολή των ΜΜΕ σταδιακά μειώνεται και η κρίση περιορίζεται στο 

εσωτερικό της χώρας.  

4. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Η Σύγκρουση για την κρίση της Ουκρανίας εκφράστηκε ανάμεσα στην δύση και την Ρωσία μέσα από τον επικοινωνιακό 

πόλεμο. Η Στρατηγική Επικοινωνία των δύο πλευρών οργανώθηκε με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη των 

αντιπάλων και να καταστρέψει την ενότητα του εσωτερικού μετώπου του αντιπάλου.  

Πέρα από την Ουκρανία όπου εκτυλίσσονταν ο εμφύλιος πόλεμος, δεν υπήρξε άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ 

των δύο πλευρών. Η σύγκρουση μεταφέρθηκε από το εσωτερικό της Ουκρανίας στο πεδίο της διακρατικής σύγκρουσης 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ από την μία και την Ρωσία από την άλλη.  

                                                             
272 Το Άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού συμφώνου αναφέρει πως « Η επίθεση εναντίων ενός μέλους της Συμμαχίας 

θεωρείται επίθεση εναντίων όλων».  
273 ΝΑΤΟ Fact Sheet – Putting the record straight (Απρίλιος 2014): “NATO has levelled a series of accusations against 

NATO which are based on misrepresentations of the facts and ignore the sustained effort that NATO has put into 

building a partnership with Russia. Russia has also made baseless attacks on the legitimacy of the Ukrainian authorities 

and has used force to seize part of Ukraine’s territory. This document puts the record straight.”   

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_109141.htm?selectedLocale=en  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_109141.htm?selectedLocale=en
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Η κρίση της Ουκρανίας εγκαινίασε μια εποχή όπου η χρήση επικοινωνιακών μέσων σε επίπεδο σκληρής πολιτικής 

αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγκρουσης δυνάμεων. Η Στρατηγική Επικοινωνία αποτέλεσε κύριο μέσο σύγκρουσης των 

δύο πλευρών καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης ενώ η επίδειξη στρατιωτικής δύναμης λειτουργούσε επικουρικά για να 

ενισχύσει την ρητορική. Σε αυτό το πλαίσιο η Ρωσία χρησιμοποίησε μια σειρά από εκστρατείες ενημέρωσης με πολιτικό, 

πολιτισμικό και στρατιωτικό περιεχόμενο (Ασπριάδης 2014).  

Η Ρωσία χρησιμοποίησε στρατηγικά πλαίσια που είχαν δημιουργηθεί από τις ΗΠΑ ή την δύση γενικότερα κατά την 

μεταψυχροπολεμική περίοδο προκειμένου να νομιμοποιήσει τις πρακτικές της. Ωστόσο, αυτό δεν είχε κανένα 

αποτέλεσμα καθώς στρατηγικά πλαίσια όπως αυτό του «Ψυχρού Πολέμου» και του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» 

περιείχαν συγκεκριμένα αφηγήματα που κινητοποιούσαν μνήμες και στάσεις από συγκεκριμένες νοηματοδοτήσεις με 

αποτέλεσμα η χρήση τους να μην συνάδει με την πολιτιστική αναλογία που χρησιμοποίησε η Ρωσία ως πηγή. 

Επίσης, η προσπάθεια αναπλαισίωσης του πλαισίου του «Ψυχρού Πολέμου» χωρίς ξεκάθαρη αλλαγή στους όρους του 

πλαισίου, το κατέστησε δύσκολο να αφομοιωθεί από το δυτικό κοινό. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός πως σε μία 

αντιπαλότητα με μία συγκροτημένη ερμηνεία της πραγματικότητας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λέξεις που την 

ορίζουν γιατί όσο ισχυρά και αν είναι τα επιχειρήματα, όσο καλή η τεκμηρίωση στο τέλος ενισχύεται αυτό που θέλουμε 

να καταπολεμήσουμε (Lakoff 2004).  

Κατά συνέπεια, αμέσως μόλις η δύση κινητοποίησε το αυθεντικό πλαίσιο, οι αφηγηματικές δομές που κινητοποιήθηκαν 

έπληξαν την αξιοπιστία της πηγής (Ρωσία) με αποτέλεσμα η αναπλαισίωση να καταρρεύσει και να εκπυρσοκροτήσει 

κατά της Ρωσίας.  

Η Στρατηγική Πλαισίωση χρησιμοποιήθηκε και από τις δύο πλευρές προκειμένου να νοηματοδοτήσει καταστάσεις, να 

αποδώσει ευθύνες, να κατασκευάσει αφηγηματικές δομές και να δημιουργήσει πεποιθήσεις. Η πλαισίωση υπήρξε κύριο 

χαρακτηριστικό της σύγκρουσης αυτής καθώς κινητοποίησε την κοινή γνώμη προς τις επιθυμητές κατευθύνσεις. Τον 

διαγωνισμό πλαισιώσεων κέρδισε η πλευρά που χρησιμοποίησε πλαίσια τα οποία έχτισαν την αξιοπιστία της πηγής, 

βασίστηκαν στις κοινές πολιτιστικές αναφορές του κοινού και στις κοινές ιστορικές αναφορές που μέσα από την ανάδυση 

δημιουργούν συγκεκριμένες εικόνες. Το πλαίσιο της Προπαγάνδας ήταν το τελικό κυρίαρχο πλαίσιο το οποίο έδωσε 

τέλος στον διαγωνισμό αλλά και καθάρισε το επικοινωνιακό παίγνιο.  

Το πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε το ισχυρότερο πλαίσιο διότι αποδόμησε κάθε περαιτέρω προσπάθεια επηρεασμού της  

κοινής γνώμης από την ρωσική πληροφοριακή εκστρατεία. Σε συνάρτηση με το πλαίσιο του Ψυχρού πολέμου 

κατασκεύασε την ταυτότητα της πηγής, δημιούργησε την ετερότητα και την πόλωση και απονομιμοποίησε τις ενέργειες 

της Ρωσίας στα μάτια της κοινής γνώμης επιτρέποντας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ να προχωρήσουν στις ενέργειες αποτροπής 

της σε επίπεδο κοινής γνώμης και σε επίπεδο σκληρής ισχύος. 

Η εικόνα της Ρωσίας στην δύση μετατράπηκε σε αρνητική παρά τις προσδοκίες του Προέδρου Πούτιν πως οι ενέργειες 

του στην Ουκρανία θα βελτίωναν την διεθνή φήμη της χώρας του (Pew, 2014). Σε έρευνα εκείνης της περιόδου που 

πραγματοποιήθηκε από το Pew Research Center η Ρωσία παρουσιάζεται να έχει αρνητική εικόνα ανάμεσα στις δυτικές 

χώρες στο 60% της κοινής γνώμης274.  

Κατά συνέπεια, η στρατηγική της σύγκρουσης που οικοδομήθηκε από την Ρωσία προκειμένου να επικρατήσει και να 

αποτρέψει την Δύση από την επέκταση στην Ουκρανία μπορεί να είχε κάποιο αποτέλεσμα ως προς τις γεωπολιτικές της 

επιδιώξεις (Προσάρτηση Κριμαίας) και την συσπείρωση της εσωτερική κοινής γνώμης αλλά δεν κατάφερε να 

επικρατήσει στην διεθνή κοινή γνώμη. Η δύση κατάφερε να στρέψει το παιχνίδι των εντυπώσεων υπέρ της και να κερδίσει 

την επικοινωνιακή σύγκρουση.  
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Περίληψη 

Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων, το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον 

εστιάστηκε στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, ενώ παράλληλα η συνεχής αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας 

οδήγησε σε μεγάλες ανισότητες μεταξύ κρατών και πολιτών, επαναθέτοντας και πάλι το ζήτημα της «ενεργειακής 

φτώχειας», δηλαδή της έλλειψης πρόσβασης σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες και πηγές. Η «ενεργειακή φτώχεια», 

αφορά έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων, που έχουν δυσκολία να πληρώνουν για την ενέργεια ή έχουν περιορισμένη 

πρόσβαση στην ενέργεια, λόγω χαμηλού εισοδήματος, ανεπαρκούς θερμομόνωσης, υψηλού κόστους της ενέργειας, κ.λπ. 

Αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να αλλάξουν από μια χώρα στην άλλη, αλλά πάντα το φυσικό μέγεθος της κατοικίας, η 

κλιματική ζώνη, τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του κτιρίου, το επίπεδο του εισοδήματος του νοικοκυριού και η 

διαθέσιμη ενεργειακή υποδομή αποτελούν βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την κατανάλωση ενέργειας σε 

κατοικίες. 

Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι να αναλύσει το πρόβλημα (περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, πολιτικές και 

οικονομικές αιτίες  εμφάνισης) της «ενεργειακής ένδειας», λαμβάνοντας όμως υπόψη και άλλους βασικούς παράγοντες 

όπως: i) εξελικτική πορεία και ιστορικά δεδομένα της ενεργειακής κατανάλωσης, ii) ενεργειακές τάσεις, καθώς και iii) 

στρατηγικές ενεργειακής πολιτικής οικονομίας  και νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και στην Ελλάδα. Τέλος, 

στα πλαίσια της εργασίας θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισης της «ενεργειακής φτώχειας», από τα κράτη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ενεργειακή Ένδεια, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ενεργειακή Πολιτική Οικονομία, Ε.Ε., Ελλάδα.  

 

Εισαγωγή  

Το τέλος του Ψυχρού Πόλεμου (Cold War), στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

νέου συστήματος Διεθνών Σχέσεων (International Relations). Το νέο αυτό σύστημα, είχε ως βασικά χαρακτηριστικά την 

σταδιακή απομάκρυνση μιας πιθανής πυρηνική σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ και των αντίστοιχων συμμάχων τους, 

την πλήρη επικράτηση των ΗΠΑ σε διεθνές οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, την πτώση και τον κατακερματισμό της 

ΕΣΣΔ και τέλος την έναρξη ενός νέου είδους παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών. Ο ανταγωνισμός αυτός 

μεταξύ των κρατών, δεν στηριζόταν τόσο στην απειλή πολέμου ή στην συστηματική – περιστασιακή χρήση βίας και 

όπλων, αλλά είχε ως βασικό χαρακτηριστικό την προσπάθεια πλέον των κρατών να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη με 

παράλληλη κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. 

Η διεύρυνση του παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, 

χαρακτηρίστηκε από την μετατροπή των πυρηνικών όπλων σε εμπορικά και χρηματοοικονομικά όπλα (τραπεζικά 

προϊόντα – υπηρεσίες), ενώ οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούσαν πια τα κύρια όπλα για την αύξηση πολιτικών 

πιέσεων, με σκοπό την επίτευξη εθνικών στόχων με την χρήση της «Οικονομικής Διπλωματίας». 

Παράλληλα, η χρήση της τεχνολογίας διευρύνθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα σε διεθνές επίπεδο λόγω της 

παγκοσμιοποίησης, καθώς η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια διαδικασία (Globalization process), που προωθεί την 

ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και εμπόδια [1], ενώ ως αποτέλεσμα 

έχει την σταδιακή ενοποίηση των εθνικών οικονομιών και την αυξανόμενη παγκόσμια γεωγραφική διεύρυνση της 

αλληλεξάρτησης μεταξύ κρατών [2]. 

Η παγκοσμιοποίηση όμως, δεν έχει επιφέρει μόνο την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά έχει 

δημιουργήσει και μια έντονη ανασφάλεια των κρατών προκειμένου να επιτύχουν οικονομική αυτονομία, εθνική 

ανεξαρτησία και κοινωνική σταθερότητα. Στην προσπάθειά για οικονομική ανάπτυξη και εθνική ανεξαρτησία, τα κράτη 
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στηρίζονται και προσπαθούν να εκμεταλλευθούν στο έπακρο βασικούς συντελεστές ανάπτυξης (ποσοτικούς και 

ποιοτικούς) [3], τους επονομαζόμενους και «Συντελεστές Ισχύος των Κρατών» (power indicators) [4]. 

Οι βασικότεροι συντελεστές ισχύος (αλλά όχι και οι μοναδικοί), που προσδιορίζουν τη δύναμη των κρατών είναι οι εξής 

[5]:  

 Οικονομικός,  

 Δημογραφικός,  

 Τεχνολογικός και 

 Στρατιωτικός.  

Οι συντελεστές ισχύος, αλληλοεπηρεάζονται και συμπληρώνονται μεταξύ τους, π.χ. η οικονομική πολιτική επηρεάζει 

άμεσα την επέκταση και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας μέσα σε ένα κράτος, ενώ παράλληλα η τεχνολογία με την 

σειρά της επηρεάζει τόσο την βιομηχανική παραγωγή όσο και την οικονομική ανάπτυξη, όπως και την υγεία των πολιτών 

λόγω μόλυνσης περιβάλλοντος (περιβαλλοντική τεχνολογία).  

Η ενέργεια και η «Ενεργειακή Τεχνολογία», αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς παραγωγικούς συντελεστές ισχύος 

που έχει ως σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κράτους σε ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να 

παραστεί ενεργειακά αυτόνομο στη παραγωγική του λειτουργία, ενώ παράλληλα ο ενεργειακός τομέας δημιουργεί και 

νέες θέσεις εργασίας. 

Παράλληλα όμως, κάθε κράτος θα πρέπει να έχει και ως βασικό σκοπό πέρα της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 

του, και τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια κατασκευής υδροηλεκτρικών εργοστασίων, 

αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και ειδικά την ασφάλεια όσο αφορά την κατασκευή και λειτουργία πυρηνικών 

εργοστασίων, ειδικά στα κράτη της κεντρικής Ευρώπης. 

 

Ελλάδα, Ενέργεια και Ενεργειακή Κρίση 

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα εισήλθε σε μία κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς οι οικονομικές 

πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών την έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Στα μέσα του 2010, και μετά τις 

αποκαλύψεις ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα 

καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις 

αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος δημοσιονομικού ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του χρέους. 

Αποτέλεσμα ήταν ο άμεσος κίνδυνος στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου.  

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και να πετύχει μείωση των 

επιτοκίων οδήγησε σε λήψη μέτρων μείωσης των δαπανών, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα. 

Επομένως, προέβη σε χρηματοδότηση από τον μηχανισμό στήριξης με ορούς δημοσιονομικών μέτρων  με στόχο την 

εξυγίανση. Έτσι, αποφεύχθηκε ο άμεσος κίνδυνος στάσης πληρωμών της Ελλάδας, που θα είχε πιθανές ανεξέλεγκτες 

συνέπειες και για όλη τη ζώνη του ευρώ. Τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό τον Μάιο του 2010. Η 

Ελληνική Οικονομία συνέχισε και συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση δημοσιονομικής ανισορροπίας με την 

κυβέρνηση να καταφεύγει σε νέα προγράμματα λιτότητας και περικοπές.  

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η κρίση να γίνει αισθητή σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και να επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των ανθρώπων. Συγκεκριμένα ένα από τα μετρά που λήφθηκαν αλλά δεν 

λειτούργησαν όπως το προσδοκώμενο ήταν η αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά 

τη χειμερινή περίοδος 2012 – 2013. Η περίοδος αυτή ήταν μία από τις δυσχερέστερες για τα ελληνικά νοικοκυριά τα 

οποία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την αλλαγή. Ειδικότερα, ο φόρος αυτός αυξήθηκε από τα 0,06€/lt στα 

0,33€/lt και εξισώθηκε με τον φόρο του πετρελαίου κίνησης. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου 

θέρμανσης κατά 71% [1]. Οι καταναλωτές κατά την περίοδο αυτή, εξαναγκάστηκαν τόσο να μειώσουν την θέρμανσή 

τους όσο και να χρησιμοποιήσουν σε πολλές περιπτώσεις πιο ρυπογόνες μορφές καυσίμων, όπως είναι τα καυσόξυλα. Η 

καύση αυτή είχε ως συνέπεια την πολύ μεγάλη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλες τις ελληνικές πόλεις και 

την εμφάνιση αιθαλομίχλης ακόμα και στις πιο μικρές πόλεις, εκτός από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη [7]. 

Ωστόσο, η δημοσιονομική πολιτική συνεχίστηκε με τις τιμές ενέργειας να επιβαρύνονται με πολλούς φόρους με 

αποτέλεσμα την περιοδική μείωση της τιμής της πρωτογενούς ενέργειας. Αυτό συνέβη καθώς το διαθέσιμο εισόδημα 

των καταναλωτών συνεχίζει να συρρικνώνεται από τις συνεχόμενες μειώσεις μισθών και τα απανωτά χαράτσια. 

Επομένως, οι καταναλωτικές προτεραιότητες των πολιτών αλλάζουν δραματικά. 

Αυτό οδήγησε σε ένα νέο φαινόμενο ένδειας, την ενεργειακή ένδεια. Η ενεργειακή φτώχεια αφορά έναν αυξανόμενο 

αριθμό ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν περισσότερο από 10% του μηνιαίου μισθού για την πρόσβαση στις βασικές 

ενεργειακές υπηρεσίες για να πετύχουν την καθημερινή του διαβίωση. Καθώς το φαινόμενο αυτό αφορά πλέον την 

Ελλάδα, η συγκεκριμένη εργασία αναλύει τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πληγέντων αλλά και εντοπίζει 

τους τρόπους αντιμετώπισής της. Αποτελεί, δηλαδή, μία πρώτη προσέγγιση μια πρώτη προσέγγιση ανάδειξης και 
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αντιμετώπισης του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως: i) εξελικτική πορεία και 

ιστορικά δεδομένα της ενεργειακής κατανάλωσης, ii) ενεργειακές τάσεις, καθώς και iii) στρατηγικές ενεργειακής 

πολιτική και νομοθεσίας. 

 

Ενεργειακή φτώχεια 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (ΒPIE) [8] επιχείρησε να παρουσιάσει μια συνολική  ανάλυση των 

ευρωπαϊκών δεδομένων σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, ενώ παράλληλα παρουσίασε τις κυριότερες αιτίες που την 

προκαλούν καθώς και οι πιθανές λύσεις και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή της. 

Ο ορισμός που δόθηκε από το BPIE βασίστηκε στον πλέον συνηθισμένο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1984 

«φτωχοί είναι εκείνα τα άτομα, οι οικογένειες ή οι ομάδες των οποίων οι υλικοί, πολιτισμικοί και κοινωνικοί πόροι είναι 

τόσο ανεπαρκείς ώστε να τους αποκλείουν από το ελάχιστα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας που ζουν». Ενώ, ως 

ενεργειακή φτώχεια ορίστηκε η κατάσταση του νοικοκυριού να πληρώνει παραπάνω από το 10% του οικογενειακού 

εισοδήματος για να έχει ένα σπίτι σε αποδεκτό επίπεδο θερμοκρασίας.   

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας όμως επιδεινώνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των 

ενεργειακών τιμών χωρίς αντίστοιχη αύξηση στα καθαρά εισοδήματα των νοικοκυριών. Από τον Ιούλιο του 2012 η τιμή 

του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί 15 φορές με συνολική αύξηση 44%. Αυτό οδήγησε στο 20-30% των ελληνικών 

νοικοκυριών να καθυστερεί στην πληρωμή των πάγιων λογαριασμών [9].  

Πρόσθετης σημασίας στην περίπτωση της ενεργειακής φτώχειας είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα της κατοικίας αλλά 

και η απόδοση του συστήματος θέρμανσης καθώς που αποτελούν και την πιο βιώσιμη λύση εξοικονόμησης ενέργειας 

[10], [11].  Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η ελληνική κυβέρνηση επιδοτώντας μέτρα  αύξησης της ενεργειακής 

απόδοσης στα κτίρια. Οι Ν.4122/ 19.02.2013 περί της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [10] – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις [13], επιβάλλαν την ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτιρίων, την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε υφιστάμενα κτίρια και την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των ενοίκων.   

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκων» είχε ως στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το 2030, με μείωση 

τουλάχιστον 27% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω του προγράμματος επιδοτήθηκαν 50.000 νοικοκυριά μέσω 

του «με αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας κατά 41%. Ενώ, εκδόθηκαν αιτήσεις με συνολικό στόχο τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ [10]. Παρόλα αυτά 

το τίποτα δεν λειτούργησε αποδοτικά καθώς προτάσσοντας μεμονωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισής αντί για 

συνολικές, σε επίπεδο πολυκατοικίας, απομονώσαν ακόμα περισσότερα τους ασθενείς καταναλωτές. Ενώ πληθώρα 

καταναλωτών δεν κατάφερε να καλύψει το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του προγράμματος.  

Δεδομένου ότι 40% του οικογενειακού εισοδήματος διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης τα περισσότερα 

νοικοκυριά δεν μπορούσαν να καταβάλουν την ίδια συμμετοχή με αποτέλεσμα να απαιτούνται άμεσα μέτρα για την 

υλοποίηση ενός μακρόχρονου πλάνου κτιριακής ενεργειακής αναβάθμισης [15].  Με βάση τα δεδομένα αυτά και με 

έρευνα του Σανταμούρη [16] η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα στην Ελλάδα αγγίζει το 36%, ενώ στην ΕΕ φτάνει το 

11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού βιώνει την ενεργειακή φτώχεια [15].  

Η κατάσταση του χρηματοοικονομικού ελλείματος οδήγησε σε κάποιες περιπτώσεις τη μη θέρμανση της κατοικίας. Το 

2012 καταγράφηκε για πρώτη φορά ποσοστό νοικοκυριών 3% που δεν χρησιμοποίησε κανένα σύστημα θέρμανσης [16]. 

Όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες εντός της κατοικίας έχουν  συχνά ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού της 

εποχιακής νοσηρότητας και θνησιμότητας [17]. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Μετά το τέλος του «Ψυχρού Πολέμου», η ενέργεια σήμερα αποτελεί ένα από τους πιο βασικούς συντελεστές ισχύος των 

κρατών και ένα βασικό εργαλείο για ανάπτυξη, μέσα σε ένα συνεχώς και περισσότερο ανταγωνιστικό και 

παγκοσμιοποιημένο πεδίο διεθνών σχέσεων. 

Με βάση τον ορισμό της ενεργειακής φτώχειας οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι:  (1) το εισόδημα του 

νοικοκυριού, (2) το κόστος της θέρμανσης, (3) η ευκολία ή η δυσκολία υποκατάστασης των διαφόρων μορφών 

θέρμανσης, (4) η αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης, (5) η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να 

ανταποκρίνεται στις μεταβολές των τιμών καυσίμων και ιδιαίτερα του ηλεκτρισμού και (6) η δυνατότητα που έχει ο 

καταναλωτής να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες.    

Τα παραπάνω δεδομένα είναι αυτά που πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να ασκηθεί πολιτική προς την αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Παρ ’όλα αυτά οι προοπτικές για μια νέα βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα μπορούσε να προκύψει από την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν στο ασταθές περιβάλλον της εποχής, δεν 

είναι εύκολη υπόθεση.  



 

358 

 

Σαφώς, η ενεργειακή φτώχεια είναι διογκούμενο πρόβλημα στην Ευρώπη, και είναι πιθανό να επεκταθεί στα επόμενα 

χρόνια ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικές 

ευκαιρίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος τα οποία μπορεί να είναι:   

1. Οικονομικές ενισχύσεις για τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση των ευάλωτων καταναλωτών μέσω της κοινωνικής 

πρόνοιας. 

2. Επιπλέον προστασία των ευάλωτων καταναλωτών κατά τις συναλλαγές τους με τις εταιρίες παροχής ενέργειας 

και ενεργειακών προϊόντων όπως διευκόλυνση αποπληρωμής των τιμολογίων που σχετίζονται με την ενέργεια κ.λπ. 

3. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω της ενεργειακής αναβάθμισής τους, ιδιαίτερα για 

ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρηματικών ενισχύσεων για την ενεργειακή 

ανακατασκευή των κτιρίων και χορήγηση διαφόρων κινήτρων για τον σκοπό αυτό. 

4. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια και τους τρόπους 

αντιμετώπισης της όπως τοποθέτηση έξυπνων μετρητών στα σπίτια, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια στη 

τιμολόγηση της ενέργειας. Θα μπορούσαν επίσης να προσφερθούν δωρεάν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κατοικίες 

ενεργειακά φτωχών καταναλωτών. 

5. Ορισμός με περισσότερη σαφήνεια του όρου ενεργειακή φτώχεια και καταγραφή των επιτυχημένων μέτρων 

αντιμετώπισής της σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. 

6. Διευκόλυνση της στροφής των καταναλωτών σε φθηνότερα καύσιμα.   

Όλα τα παραπάνω είναι σαφείς λύσεις win-win στην περίπτωση της ενεργειακής φτώχειας.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή φτώχεια αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα η πολιτική που θα πρέπει να 

ασκηθεί πρέπει να μπορεί να υποστηριχθεί σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ. Μια πιθανή προσέγγιση για την 

επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού επιπέδου-δείκτης της ενεργειακής 

φτώχειας. Δεδομένης της έλλειψης και του κατακερματισμού των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τη δυναμική του 

φαινομένου ενεργειακής φτώχειας απαιτείται μία κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης της από την ίδια την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και επικαιροποίηση των στατιστικών δεδομένων ώστε να καταστεί σαφής η σύνδεση μεταξύ 

των συνθηκών διαβίωσης, της ενεργειακής φτώχειας και των άλλων δεικτών. 
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Κρίση και ευκαιρίες 

 

Ζαχαρίου Δημήτρης, Φιλολόγου MSc 

 

Περίληψη 
 

Τα τελευταία χρόνια η καταθλιπτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που καλλιεργείται εν πολλοίς από τα ΜΜΕ, επηρεάζει 

βαθύτατα τη ψυχολογία των νέων και τις επιλογές τους για ορθή προετοιμασία και αναζήτηση ευκαιριών για την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη. Με σκοπό την όσο το δυνατόν αντικειμενική ενημέρωση και την 

ενθάρρυνση των νέων η παρούσα εισήγηση, έπειτα από έρευνα στην αγορά εργασίας, παρουσιάζει περιπτώσεις, όπου οι 

πρωτότυπες ιδέες, η κατανόηση των αναγκών της αγοράς και το θάρρος του επιχειρείν οδήγησαν σε επαγγελματική 

επιτυχία. Παράλληλα συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς, που συστήθηκαν 

με σκοπό την ενημέρωση, τον προσανατολισμό και την υποστήριξη, σε επιχειρηματικό επίπεδο, των νέων 

επαγγελματιών.   

 

 

Εισήγηση  

 Κυρίες και κύριοι, 

Τα τελευταία χρόνια η καταθλιπτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που καλλιεργείται εν πολλοίς από τα ΜΜΕ, επηρεάζει 

βαθύτατα τη ψυχολογία των νέων και τις επιλογές τους για ορθή προετοιμασία και αναζήτηση ευκαιριών για την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη. Με σκοπό την όσο το δυνατόν αντικειμενική ενημέρωση και την 

ενθάρρυνση των νέων η παρούσα εισήγηση, έπειτα από έρευνα στην αγορά εργασίας, παρουσιάζει περιπτώσεις, όπου οι 

πρωτότυπες ιδέες, η κατανόηση των αναγκών της αγοράς και το θάρρος του επιχειρείν οδήγησαν σε επαγγελματική 

επιτυχία. Παράλληλα συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς, που συστήθηκαν 

με σκοπό την ενημέρωση, τον προσανατολισμό και την υποστήριξη, σε επιχειρηματικό επίπεδο, των νέων 

επαγγελματιών.   

Ξεκινώ με φορείς  στους οποίους μπορείτε να έχετε άμεσα πρόσβαση: 

1. Σε όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια και στο ΠΑΜΑΚ αναπτύχθηκε ο φορέας «Δομή απασχόλησης και 

σταδιοδρομίας». Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στόχος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα 

να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες απαραίτητες στον επαγγελματικό στίβο.   

2. επίσης το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ:  Στόχοι του γραφείου είναι η υποστήριξη των φοιτητών και νέων 

αποφοίτων στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, η καθημερινή ενημέρωση για τις προσφερόμενες θέσεις 

εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και η πληροφόρηση για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια  

3. Σε κάποια Πανεπιστήμια υπάρχει ακόμα «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» με σκοπό την επικοινωνία του 

Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας  

4. Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ, η «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  αποτελεί πρόγραμμα 

μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:  

• την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού  

• τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

• τη δια βίου μάθηση και 

• την έρευνα. 

5. Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας  του ΣΕΒ, αναπτύσσει δράσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των 

ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη όπως: 

- πληροφόρηση για τις τεχνολογικές εξελίξεις  

- εκθέσεις για τις επενδυτικές τάσεις και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες  

- αναλύσεις για τις ανάγκες των επιχειρήσεων  
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- προτάσεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις       

6. Η Στρατηγική Πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!» εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων  (Θα δούμε αναλυτικές πληροφορίες στη 

συνέχεια) 

7. Το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας: αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης που συλλέγει, καταγράφει, 

επεξεργάζεται στοιχεία και αναδεικνύει τις τάσεις της νεανικής επιχειρηματικότητας. Υπουργείο Παιδείας 

8. Η Πρωτοβουλία Startup Greece: είναι ένα κίνημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη 

δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και την ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με κοινότητες νέων επιχειρηματιών.  

9. Ο ιστότοπος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ενημερώνει σχετικά με νέους 

επενδυτικούς νόμους και χρηματοδοτικά προγράμματα. 

10.   Το ίδιο Υπουργείο διαθέτει τον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων 

σχετικά με τις ενισχύσεις προς επενδυτικά σχέδια που διαχειρίζεται το Υπουργείο, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

υποβολής και διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων, παρέχει σε κωδικοποιημένη μορφή την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 

με την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. 

11. Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, για την προσέλκυση επενδύσεων στην 

Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. 

12. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, με σκοπό να συνδράμει στην απλοποίηση και 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

13. Το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη 

επιχειρήσεων που παρέχουν εθελοντικά και δωρεάν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους σε κοινωνικούς 

φορείς, μικρές επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες 

14. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό 

περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού 

15. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας. Παράλληλα αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα Προγράμματα «Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και 

για το «Horizon 2020» αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής.  

16. Το ιδιωτικό project OpenFund διενεργεί διαγωνισμούς για πρωτότυπες ίντερνετ-επιχειρήσεις και στη συνέχεια 

εξασφαλίζει στους νικητές χρηματοδότηση.  

17. Με το πρόγραμμα «μπορούμε ΕΔΩ!» η Nescafι και ο ΣΕΒ προσφέρουν σε νέους 18-35 ετών προγράμματα 

κατάρτισης και εξειδίκευσης, σε επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Εθνικής οικονομίας, 

ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και δυνατότητές τους στη χώρα μας. 

18.  Τέλος ο γνωστός μας Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την 

ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση.  

 

Αναλυτικά η πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» 

 Η πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, σχεδιάστηκε σε συνεργασία με 

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υλοποιείται με τη συμμετοχή πολλών ακόμη 

Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.  

 Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους επιστήμονες 

– επίδοξους επιχειρηματίες, προκειμένου να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε εμπεριστατωμένα και 

αξιοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια. 

http://www.ependyseis.gr/
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 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, νέοι απόφοιτοι, ερευνητές και γενικότερα 

επιστήμονες ανεξαρτήτως ηλικίας που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά την ερευνητική και εν γένει 

επιστημονική τους δραστηριότητα. 

 Προτεραιότητα ένταξης στο πρόγραµµα δίνεται σε αιτήσεις επιστημόνων οι οποίες διαθέτουν τα παρακάτω 

στοιχεία: 

 Καινοτόμο χαρακτήρα 

 Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης 

 Σαφήνεια στη διατύπωση στόχων και αναγκαίων μέσων 

 Ωριμότητα επιχειρηματικής ιδέας 

 Δυνατότητες επιχειρηματικής ομάδας 

 

 Η πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!», προσφέρει στους επιστήμονες – υποψήφιους επιχειρηματίες, το 

υπόβαθρο που χρειάζονται τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικτυώσεων, μέσω τεσσάρων βασικών 

δράσεων: 

 Φιλοξενία σε ειδικά επιλεγμένους και εξοπλισμένους χώρους, οι οποίοι λειτουργούν ως κοιτίδες 

επιχειρηματικότητας. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη έτσι ώστε, οι υποψήφιοι να διαθέτουν ένα τεκμηριωμένο και καλά 

μελετημένο πλάνο πριν την ίδρυση της επιχείρησής τους. 

 Επιμόρφωση με στόχο, να αποκτήσουν οι υποψήφιοι επιχειρηματίες τα απαραίτητα εφόδια γνώσεων 

για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. 

 Δικτύωση με επιχειρήσεις, φορείς χρηματοδότησης και λοιπούς κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής 

διαδικασίας (πελάτες, προμηθευτές, κλπ). 

 

 Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις επιχειρηματικές προτάσεις από ισάριθμες πανεπιστημιακές 

ομάδες που στηρίχθηκαν στα πλαίσια του Α΄ κύκλου της πρωτοβουλίας σε Αθήνα και Βόλο (Ιούλιος 2013 έως Απρίλιος 

2014)  

1. NATUREPLUS Παραγωγή φυσικών βιοενεργών συστατικών. Κατασκευή και προμήθεια 

βιοδραστικών ενώσεων από μικροφύκη, σε εταιρίες τροφίμων. Τα προϊόντα αυτά θα περιέχουν φυσικά 

συστατικά υψηλής ποιότητας και καθαρότητας σε τιμές που μπορούν να ανταγωνιστούν τα φθηνά συνθετικά 

συστατικά που χρησιμοποιούνται σήμερα 

2. Wave Winch. Κυματικό Βαρούλκο για την παραγωγή ενέργειας. Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού 

προϊόντων και συστημάτων και εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας που αφορά σε ειδικό βαρούλκο για την 

παραγωγή ενέργειας από τον κυματισμό σκαφών ή πλωτών σωμάτων. 

3. Reneseng - Βιοενέργεια & Βιοπροϊόντα. Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την παραγωγή βιοενέργειας και 

βιοπροϊόντων. 

4. Προώθηση Ελληνικού ελαιολάδου ανώτερης ποιότητας σε καινοτόμο συσκευασία. 

5. Λογισμικό υποστήριξης των διαιτητών αγώνων πολεμικών τεχνών. βελτιώνει τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και ενστάσεων. 

6. Streaminyou.gr. Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης εικόνας και ήχου μέσω του διαδικτύου (live streaming 

και web TV) σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. 

7. My personal trainer. Εφαρμογή για smart phones, i-phones και tablets, η οποία θα παρέχει πληροφορίες 

και προγράμματα προπόνησης για ποδόσφαιρο στοχευμένα για συγκεκριμένες κατηγορίες - επίπεδα 

αθλητισμού (π.χ. ανάλογα με την ηλικία).  

8. DIETICIUS! Εξειδικευμένη εφαρμογή για διαιτολόγους λαμβάνει εξατομικευμένες πληροφορίες για 

τις καθημερινές δραστηριότητες των πελατών, επιτρέποντας έτσι στο διαιτολόγο να προσαρμόζει 

αποτελεσματικότερα το προτεινόμενο διατροφολόγιο. 

9. Talk2me! Υπηρεσία αναγνώρισης φωνητικών εντολών.  

10. eGipedo.. Ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ερασιτέχνες παίκτες ποδοσφαίρου μπορούν να κάνουν 

ηλεκτρονική κράτηση του γηπέδου που τους ενδιαφέρει καθώς και να αναζητήσουν παίκτες αν η ομάδα-παρέα 

τους δεν επαρκεί για τις ανάγκες του παιχνιδιού. 

 

Ο Β΄ κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 σε Αθήνα, Βόλο και Κρήτη και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί στον Ιούνιο του 2015. 
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ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

 Μολονότι αυτή την περίοδο το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας μοιάζει άγονο, υπάρχουν νέοι 

επιχειρηματίες που κάνουν την οικονομική κρίση ευκαιρία. Όπως λένε όσοι γνωρίζουν καλά τον χώρο της αγοράς, το 

οικονομικό κλίμα στην παρούσα φάση δεν είναι και το καλύτερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να 

αρχίσει κάτι δικό του. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που μπορεί κανείς 

να εκμεταλλευτεί. Αυτό που χρειάζεται να έχει κάθε νέος επιχειρηματίας είναι μεράκι, επιμονή, πρωτότυπες ιδέες και 

όρεξη για δουλειά. 

 Κάποιοι, λοιπόν, νέοι πόνταραν στις ιδέες τους και νίκησαν την κρίση. Με φρέσκιες αντιλήψεις, μεράκι, επιμονή 

και όρεξη για δουλειά, όχι μόνο δεν φοβήθηκαν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά κατάφεραν να δημιουργήσουν 

επιχειρήσεις επιτυχημένες στον τομέα τους.  

1. Η επιχείρηση Orama-Group του Ορέστης Ματσούκας δραστηριοποιείται ήδη σε πολλούς τομείς. Στην ανάπτυξη 

επιχειρήσεων, το σχεδιασμό ιστοσελίδων, την παραγωγή βίντεο κινουμένων σχεδίων ενώ τελευταία, έχει επικεντρωθεί 

σε τέσσερις νέες επιχειρηματικές ιδέες που θα βγουν τον Οκτώβριο και είναι ιστοσελίδες με αντίστοιχες εφαρμογές για 

facebook και κινητά android, όπου οι χρήστες είτε προσφέρουν είτε αναλαμβάνουν κάποια project ή υπηρεσία ή ακόμα 

και προϊόντα, ηλεκτρονικά. 

 «Μου αρέσει να βλέπω τις δυσκολίες ως ευκαιρίες! Και κάτι που για μένα είναι σημαντικό, ότι και οι τέσσερις 

πλατφόρμες ετοιμάζονται και για την πορτογαλική, τη σερβική και τη ρουμάνικη αγορά. Επίσης, χώρες με μεγάλη 

οικονομική κρίση».  

2.  Η Επιχείρηση Φυσικά, σπιτικά καλλυντικά προϊόντα «Thank You Cosmetics» 

της Ελευθερίας Μιχαηλίδη παράγει καλλυντικά προϊόντα που βασίζονται σε φυτικά και αιθέρια έλαια. Ξεκίνησε πριν 

από δύο χρόνια με ένα κεφάλαιο της τάξεως των 15.000 ευρώ που κάλυπτε την πρώτη παραγωγή των προϊόντων και τα 

πρώτα έξοδα της εταιρείας και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα: Να εξάγει τα προϊόντα και στις 

αγορές του εξωτερικού. 

 Στην ερώτηση αν είναι απαραίτητη μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας απαντά: 

«Όχι. Μπορείς να ασχοληθείς ακόμη και με κάτι τετριμμένο και να του δώσεις μια νέα οπτική. Αυτό που χρειάζεται είναι 

όραμα, δημιουργική σκέψη και πολλή αγάπη γι' αυτό που κάνεις. Από τη δική μου εμπειρία, αυτό που πρέπει να προσέχει 

κανείς είναι να κρατά πάντα ζωντανούς μέσα στο μυαλό του τους λόγους που είχε όταν πήρε την απόφαση να ξεκινήσει. 

Και το δεύτερο, να είναι πάντα νοικοκύρης στα οικονομικά...». 

3.  Ο Σπύρος Δοξιάδης και ο Δημήτρης Σπανός πριν από ένα χρόνο αποφάσισαν να επενδύσουν στον κυβερνοχώρο, 

δημιουργώντας μια online κοινότητα, την  ιστοσελίδα ask4food.gr που έχει ως αντικείμενο κριτικές εστιατορίων από 

τους ίδιους τους πελάτες των καταστημάτων. Γι’ αυτό και ο εμπνευσμένος υπότιτλος της ιστοσελίδας: «μεταξύ 

καλοφαγάδων… ειλικρίνεια». 

 «Οι λόγοι που παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της επιχείρησης είναι ότι εισπράττουμε όλο και 

μεγαλύτερη αποδοχή, τόσο από τους χρήστες της υπηρεσίας όσο και από τους επιχειρηματίες της εστίασης… Το μόνο 

που μπορούμε να προτείνουμε είναι η επιμονή στην ποιοτική δουλειά και η επιφυλακτικότητα σε κάθε οικονομικό 

άνοιγμα πριν υπάρξουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης». 

4.  Οι Θεσσαλονικείς Ευαγγελία και Δημήτρης Βαμβατήρας, δυο αδέρφια που κατάφεραν να συνδυάσουν τις σπουδές 

με το αντικείμενο της οικογενειακής επιχείρησης ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. και να της προσδώσουν εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Η εταιρεία έχει ως πεδίο δράσης την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για ταξί (ταξίμετρα) 

και ανελκυστήρες. Σήμερα, η εταιρεία εξάγει προϊόντα σε Ελβετία, Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Κύπρο. 

 «Η μειωμένη ρευστότητα, η αβεβαιότητα και η ''φήμη'' της χώρας μας στο εξωτερικό αποτελούν κύρια 

προβλήματα στην ανάπτυξη μιας εταιρείας σε άλλες χώρες όμως ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πρόκληση για 

καινοτομία και ανάπτυξη. Η κρίση μας επηρέασε όλους. Ωστόσο, αυτό που κατάφερε στη δική μας περίπτωση είναι να 

μας πεισμώσει και να μας κάνει πιο δυνατούς». 

ΑΛΛΕΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ 

(πολλές από τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν από το σπίτι) 

 vanakias.gr:  μεταφορά των τάπερ με το φαγητό της μαμάς από το σπίτι των γονιών στο σπίτι του 

παιδιού που βρίσκεται μακρυά κυρίως για σπουδές. 

 FIDUSA: χειροποίητα ποδήλατα του Γιώργου Βογιατζή από τη Ρόδο 

 deliveras.gr.: στον τομέα του έτοιμου φαγητού  
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 Pinnatta: υπηρεσία διαθέσιμη για κινητά iPhone και Android με την οποία ο χρήστης μπορεί να στείλει 

διαδραστικές κάρτες και μηνύματα. 

 taxibeat.com: η επανάσταση στην αγορά των ταξί δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να εντοπίζει όλα 

τα ελεύθερα ταξί που βρίσκονται κοντά του, να βλέπει μια σειρά πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά, ώστε να 

καλεί αυτό που επιθυμεί. 

 skroutz.gr: μία από τις πρώτες (2005) και πιο επιτυχημένες διαδικτυακές επιχειρήσεις, η οποία ξεκίνησε 

από ένα δωμάτιο και ένα λάπτοπ, και σήμερα απασχολεί περισσότερα από 20 άτομα. 

 weddings.heliotopos.net: διοργανώνει περισσότερους από εκατό γάμους αλλοδαπών σε ελληνικά νησιά 

κάθε χρόνο και δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσω Ιnternet. 

  «Τotal eclipse games» (www. totaleclipsegames. com) κατόρθωσε να συγκεντρώσει χρηματοδότηση 

εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από μεγάλους αμερικανικούς εκδοτικούς οίκους γιατί τα παιχνίδια τους δεν 

ανήκουν στα παραδοσιακά βιντεογκέιμ, ούτε περιέχουν εικόνες βίας, αλλά βασίζονται στη δημιουργική σκέψη 

και στη φαντασία των παικτών. 

 Μegaventory (www.megaventory.com), μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τη διαχείριση των 

εμπορικών λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού εξ αποστάσεως και αποκλειστικά μέσω Ιnternet. 

«Μέσω του Μegaventory μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός μπορεί να διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο 

κινήσεις, διαθεσιμότητες, πωλήσεις και παραγγελίες προϊόντων σε όλες τις εγκαταστάσεις της, όσο 

απομακρυσμένες και αν είναι αυτές μεταξύ τους. 

 Το εκ Θεσσαλονίκης ξύλινο ποδήλατο: η ενασχόληση των αδερφών Λεκοβίτση με την ξυλουργική 

τέχνη και η οικονομική κρίση τους ενέπνευσαν την κατασκευή ενός νέου ποδήλατου. Έχει δοκιμαστεί από 

αθλητές της ομάδας ποδηλασίας του ΠΑΟΚ και οι επαγγελματικές προτάσεις που δέχτηκαν οι δύο επιπλοποιοί 

είναι ήδη πολλές.  

 www.epiplonet.com: ενώ το φυσικό κατάστημα εμπορίας επίπλων στη Χαλκίδα δραστηριοποιείται για 

πάνω από 20 χρόνια, το online κατάστημα φέρνει στον ιδιοκτήτη του, σε 2,5 μόλις χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος 

των σημερινών του εσόδων. 

 

Για να φανεί πιο καθαρά, τώρα, πως οι ιδέες δεν είναι το παν, σας παρουσιάζω: ΕΝΝΕΑ ΗΛΙΘΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ 

ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ. Επιχειρηματικές ιδέες που οι πιο πολλοί θα τις απέρριπταν χωρίς δεύτερη 

σκέψη. Κι όμως αυτές οι ιδέες δημιούργησαν εκατομμυριούχους. 

1.  The Million Dollar Homepage: 1.000.000 pixels, 1 δολάριο χρέωση ανά pixel – Είναι ίσως η πιο ηλίθια ιδέα για online 

επιχείρηση που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Και όμως, ο Alex Tew, είναι τώρα εκατομμυριούχος. Η ιδέα ήταν 

απλή: ήθελε να συγκεντρώσει χρήματα για τις σπουδές του και σκέφτηκε να πουλήσει 1.000.000 pixels μιας ιστοσελίδας 

προς 1$ το καθένα. Όποιος αγοράζει κάποια pixels μπορεί να εμφανίζει μια εικόνα ή διαφήμιση ή λογότυπο της επιλογής 

του στην “The Million Dollar Homepage”.  

2.  Santa mail: O Byron Reese αγόρασε μια ταχυδρομική διεύθυνση στον Βόρειο Πόλο και χρεώνει τους γονείς 10 ευρώ 

για κάθε γράμμα που στέλνει στα παιδιά τους ως Άγιος Βασίλης. Από την έναρξη της επιχείρησης του το 2001 έστειλε 

πάνω από 200.000 γράμματα.  

3.  Doggles: Κατασκεύασε γυαλιά για σκύλους και πούλησέ τα online. Αυτό κι αν είναι χαζή ιδέα για επιχείρηση. Οι 

ιδιοκτήτες όμως έγιναν εκατομμυριούχοι, άνοιξαν παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και συνεχίζουν με είδη για γάτες.  

4.  LaserMonks  

Πραγματικοί μοναχοί κοντά στην πόλη Madison, ξαναγεμίζουν τα μελάνια του εκτυπωτή σου. Οι πωλήσεις τους το 2005 

ξεπέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια! Αλληλούια! 

5.  Antennaballs: Mπαλάκια κάθε είδους, διακοσμητικά, για κεραίες αυτοκινήτων. Αμερικάνικα γούστα!  

6.  FitDeck Ο πρώην καταδρομέας και νυν εκπαιδευτής Phil Black, δήλωσε πέρυσι πωλήσεις 4,7 εκατομμυρίων 

δολαρίων. Πουλά τράπουλες με καθημερινές ασκήσεις γυμναστικής προς 18,95 δολάρια.  

7.  Designer Diaper Baggs: Η 34χρονη Christie Rein ως μητέρα τριών παιδιών, βαρέθηκε να κουβαλάει συνεχώς μαζί 

της πάνες σε σακούλες και σχεδίασε μια τσάντα ειδική για πάνες που την πουλά για 14,99 $. Είναι διαθέσιμες online και 

σε 120 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.  

8.  PickyDomains: Υπάρχει περίπτωση να πληρώσει κανείς ώστε να σκεφτούν για λογαριασμό του ένα «domain»; Το 

PickyDomains έχει σήμερα λίστα αναμονής από άτομα που θέλουν να πληρώσουν για να τους βρει ένα "πιασάρικο" και 

αξέχαστο όνομα για site. 50$ και πληρώνεις μόνο αν σου αρέσει η δουλειά!   

http://www.piperies.gr/tags/skyloi
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9.  Lucky Wishbone Corporation: Ψεύτικα τυχερά κόκαλα. Το έθιμο της γαλοπούλας και το τυχερό κόκαλό της 

ενέπνευσαν το 1999 τον Ken Ahroni να πουλά ψεύτικα τυχερά κόκαλα, για να έχουν όλοι το τυχερό τους κόκαλο, ακόμα 

και οι vegetarians! Με παραγωγή 30.000 κομματιών καθημερινά και 1.5$ τιμή λιανικής ο ιδρυτής της εταιρείας έφτασε 

το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις το 2006. 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 

 Κάθε επιχείρηση ξεκινάει με μια ιδέα. Η ανεύρεση όμως της “ιδέας” είναι ίσως από τα δυσκολότερα πράγματα 

για πολλούς ανθρώπους και κυρίως τους νέους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον επαγγελματικό χώρο. Οι 

περισσότεροι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Μπερδεύονται και τελικά βαλτώνουν. Έτοιμες λύσεις με εγγύηση 

επιτυχίας δεν υπάρχουν! Υπάρχουν όμως μερικοί τρόποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε μια καλή αρχή: 

 Παρακάτω θα δούμε εφτά σημαντικά βήματα που θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε νέες επιχειρηματικές ιδέες. 

 1. Διαλέξτε κάτι που αγαπάτε πραγματικά.  

 Όσο καλή κι αν είναι η ιδέα σας, δεν θα πετύχει εάν δεν δείξετε όρεξη και διάθεση, πάθος και ενθουσιασμό για 

να πετύχετε.  

 2. Ψάξτε για προβλήματα! 

 Όσο περίεργο και αν ακούγεται, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει και μια λύση, που σημαίνει ότι υπάρχει 

και μια ευκαιρία, για να κάνετε την λύση, επιχείρηση. 

 3. Μπορείτε να μετατρέψετε το χόμπι σας σε επιχείρηση; 

 Έχοντας την τεχνογνωσία σε κάτι που κάνετε για ευχαρίστηση, θα μπορούσε να σας αποδώσει χρήματα.  

 4. Επισκεφθείτε Εμπορικές Εκθέσεις. 

 Ίσως δείτε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που δεν υπάρχει στον τόπο σας και μπορείτε να το φέρετε.  

 5. Εντοπίστε τις νέες τάσεις. 

 Πώς ξοδεύουν τα χρήματα τους; Σε ποιες περιοχές πηγαίνουν να ζήσουν; Ποιες υπηρεσίες απαιτούν; Ποια 

προϊόντα θα χρειαστούν; Τι άλλο θα ήθελαν και δεν το έχουν; Παρακολουθήστε τα νέα σε εφημερίδες, περιοδικά και 

web sites εφημερίδων άλλων χωρών. 

 6. Αντιγράψτε μια ιδέα ! 

 Ελάχιστες επιχειρήσεις είναι βασισμένες σε νέες ιδέες. Ποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά σε άλλες χώρες και 

εμείς ακόμα δεν τις έχουμε; 

 7. Κάντε την δική σας επιχείρηση σας μέσω franchising 

 Το franchising είναι μια συνεχώς αυξανόμενη μέθοδος για την δημιουργία μιας επιχείρησης. Λειτουργούν 

εκθέσεις franchising που θα σας δώσουν πολλές νέες ιδέες.  

 

Κλείνω με ιδέες για το πώς μπορεί μια startup ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ  

 Υπάρχουν άραγε «μυστικά» επιτυχίας για μια νεοφυή επιχείρηση; Η απάντηση είναι όχι, κι αυτό γιατί 9 στις 10 

νέες επιχειρήσεις, παρά τα φιλόδοξα αρχικά τους σχέδια, δεν καταφέρνουν τελικά να επιβιώσουν και να κερδίσουν την 

αγορά στην οποία απευθύνονται. 

 Τι είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το 10% των επιχειρηματικών ιδεών που μετατρέπονται σε κερδοφόρες και 

ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις;  Σύμφωνα με τους ειδικούς, όπως η Inbal Arieli (αντιπρόεδρος του 

ισραηλινού οργανισμού Start-up) υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας και να 

περιορίσουν τα λάθη που διαπράττουν οι νέοι επιχειρηματίες.  

 Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία είναι ο ανθρώπινος, το δυναμικό δηλαδή της επιχείρησης, 

και κατά πόσο αυτό έχει διάθεση να συμμετέχει σε συζητήσεις και σεμινάρια για την επιχειρηματικότητα. Οι νέοι 
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επιχειρηματίες που δίνουν σημασία στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση (εσείς δηλ. που είστε εδώ σήμερα), έχουν επτά 

φορές περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν σε σύγκριση με αυτούς που προτιμούν να μείνουν απομονωμένοι. Η 

συζήτηση της ιδέας της επιχείρησης μπορεί μάλιστα να είναι εποικοδομητική, δεδομένου πως η ανταλλαγή απόψεων 

μπορεί να βελτιώσει λάθη και παραλείψεις του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο για την επιβίωση μιας start up είναι το να καταστεί σαφές στους εν δυνάμει 

επενδυτές ποια ανάγκη θα ικανοποιήσει το προϊόν της επιχείρησης. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι πολύ 

συγκεκριμένοι όσον αφορά το προϊόν που θέλουν να παράγουν και να περιγράψουν με σαφήνεια τους λόγους που οι 

χρήστες το έχουν ανάγκη. 

 Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι νέοι επιχειρηματίες την αγορά στην οποία απευθύνονται. Για 

παράδειγμα, όταν κάποιος δημιουργεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, δεν είναι δυνατό να θεωρεί μελλοντικούς 

αγοραστές όλους όσους διαθέτουν smart phones. Αντίθετα, αν αποφασίσουν ότι τους ενδιαφέρουν οι χρήστες μεταξύ 30- 

45 ετών που χρησιμοποιούν το smart phone 3 ώρες την ημέρα, τότε η στόχευση γίνεται πιο συγκεκριμένη και οι 

πιθανότητες επιτυχίας της ιδέας αυξάνονται. 

 Τέλος, η δυνατότητα ευελιξίας της επιχείρησης, η γρήγορη σταθεροποίηση και η ανανέωση είναι σημαντικά 

χαρακτηριστικά των περισσότερων επιτυχημένων νέων επιχειρήσεων.                               

 

Σας ευχαριστώ!   

Ζαχαρίου Δημήτρης 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας ΠΑΜΑΚ https://dasta.uom.gr/ 

 Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΜΑΚ http://career.uom.gr/careerindex/index.html 

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΠΑΜΑΚ http://practice.uom.gr/ 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» http://www.edulll.gr/  

 Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας http://sevstegi.org.gr/  

 Στρατηγική Πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!» 

http://sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita/ 

 Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας: http://www.paratiritirio.gr/ 

 Πρωτοβουλία StartupGreece http://www.startupgreece.gov.gr/ 

 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού http://www.mindev.gov.gr/el/ 

 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης www.ependyseis.gr 

 Enterprise Greece http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

 Ομοσπονδία ελληνικών συνδέσμων νέων επιχειρηματιών http://www.esyne.gr/ 

 Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος http://www.kemel.gr/ 

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/ 

 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ http://help-forward.gr/el/ 

 OpenFund http://theopenfund.com/ 

 Πρόγραμμα «μπορούμε ΕΔΩ!» http://mporoumeedo.gr/ 

 Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr 

 The Million Dollar Homepage http://www.milliondollarhomepage.com/ 

 Santa mail  http://www.santamail.org/closed/ 

 Doggles http://shop.doggles.com/  

 LaserMonks http://www.lasermonks.com/ 

 Antennaballs http://antennaballs.com/ 

 FitDeck http://diapeesandwipees.com/ 

 Designer Diaper Baggs http://diapeesandwipees.com/ 

 PickyDomains http://www.pickydomains.com/ 

 Lucky Wishbone Co.  http://www.luckybreakwishbone.com/ 
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Περίληψη 

 
Η πολιτική αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής που υιοθετήθηκε ως λύση για το ελληνικό πρόβλημα δημοσίου 

χρέους, οδήγησε σε απρόβλεπτες μακροοικονομικές επιπτώσεις. Η  ένταξη της Ελλάδας στον Τριμερή Μηχανισμό 

Στήριξης είχε ως στόχους τη δημοσιονομική εξυγίανση και την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που θα έδιναν ώθηση στην 

οικονομία. Στο παρόν άρθρο, αρχικά, αξιολογείται ο Τριμερής Μηχανισμός Στήριξης πέντε έτη μετά την ένταξη της 

Ελλάδας, το Μάιο του 2010. Στη συνέχεια αναλύονται οι θεσμικές επιπτώσεις του προγράμματος δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Σε αντίθεση με την επιχειρηματολογία των δανειστών η θεσμική απόδοση της ελληνικής οικονομίας δεν 

βελτιώθηκε. Την ίδια στιγμή ορισμένοι δείκτες παρουσίασαν χειροτέρευση. Παράλληλα, αναλύεται η «αναπτυξιακή» 

πορεία της ελληνικής οικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος μετά την επίτευξη της δημοσιονομικής 

προσαρμογής ήταν η υιοθέτηση θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Η μελέτη των θεμελιωδών μακροοικονομικών 

μεγεθών αναδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία πέντε έτη μετά την εφαρμογή του προγράμματος βρίσκεται σε πολύ 

χειρότερη μακροοικονομική θέση συγκριτικά με τον Μάιο του 2010.    

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ελλάδα, Ευρωζώνη, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Λιτότητα,  

JEL Classification: F5, G32, Ο1, 

 

 

 

1. Εισαγωγή 

 
Ο σκοπός του άρθρου είναι η ανάλυση των θεσμικών και μακροοικονομικών επιπτώσεων του Τριμερή Μηχανισμού 

Στήριξης, από το  Μάιο του 2010 που εντάχθηκε η Ελλάδα έως σήμερα (Σεπτέμβριος 2015). Η πολιτική δημοσιονομικής 

προσαρμογής που επέβαλλε ο Μηχανισμός Στήριξης είχε αρνητικές θεσμικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις. Αρχικά, 

επιχειρείται αξιολόγηση του μηχανισμού στήριξης. Επιπλέον, αναλύεται η τρέχουσα αναταραχή και η κατάσταση που 

αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Η τρέχουσα αναταραχή τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια συνθετική 

προσέγγιση, προκειμένου να κατανοηθούν οι επιπτώσεις του Μηχανισμού Στήριξης. Για το λόγο αυτό, μελετώνται οι 

θεσμικές επιπτώσεις της ύφεσης στην ελληνική οικονομία. Η μελέτη των θεσμικών επιπτώσεων περιλαμβάνει 

ορισμένους δείκτες, όπως η μέτρηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, ο 

βαθμός οικονομικής ελευθερίας και οι αντιλήψεις για τη διαφθορά. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να διαπιστωθεί η 

θεσμική εικόνα της Ελλάδας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος διάσωσης. Στη συνέχεια, η μελέτη 

επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του μηχανισμού στήριξης στους μακροοικονομικούς δείκτες. Η μελέτη των 

μακροοικονομικών δεικτών αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ύφεσης στην πραγματική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα 

αναλύονται οι ακόλουθοι μακροοικονομικοί δείκτες, το δημόσιο χρέος, το δημοσιονομικό έλλειμα, ο ρυθμός οικονομικής 

μεγέθυνσης, ο πληθωρισμός, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και το 

ΑΕΠ. Επιπλέον, διερευνάται το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδας από την εκδήλωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης 

μέχρι σήμερα. Επίσης, αναλύονται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το εμπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών, οι 

εισαγωγές αγαθών και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, μελετώνται οι επιδράσεις του μηχανισμού στήριξης στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα και για το λόγο αυτό εξετάζονται οι καταθέσεις και repos στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

των εγχώριων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και τα μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια προς το σύνολο των 

χορηγήσεων. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης. 

mailto:g_galatsidas@yahoo.gr
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2. Αξιολόγηση Τριμερή Μηχανισμού Στήριξης 

 
Η Ελλάδα εισήλθε σε μια σοβαρή κρίση δημόσιου χρέους το 2010, μετά την εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης 

το 2007, με χρέος που το 2009 ήταν πάνω από 129,7% του ΑΕΠ και ταυτόχρονα με δημοσιονομικό έλλειμμα που 

προσέγγιζε το 15,7% του ΑΕΠ και αρκετά υψηλότερα από το όριο 3% της Ευρωζώνης (Eurostat, 2015α και Eurostat, 

2015β). Το ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα εντάθηκε και βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων της παγκόσμιας 

οικονομίας. Η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας είχε άμεση επίδραση στην Ευρωζώνη μέσω της αύξησης των 

επιτοκίων δανεισμού ιδιαίτερα για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Kotios και Roukanas, 2013). Μετά τις εθνικές 

εκλογές τον Οκτώβριο του 2009, η θέση της Ελλάδας στις χρηματοπιστωτικές αγορές άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία, 

με διαδοχικές υποβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας 

εκτοξεύθηκε για την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 (Trading Economics, 2014). 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Απόδοση 10ετών ελληνικών ομολόγων 

 
Πηγή: (Tradingeconomics, 2014) 

 

 Η δημόσια συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα μπορούσε ή έπρεπε να βγει από την 

Ευρωζώνη. Το «Grexit», δηλαδή η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική 

για την ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία (Koutsoukis και Roukanas, 2014). Η τοποθέτηση αυτή λάμβανε επίσης 

υπόψη το γεγονός ότι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες είχαν εξίσου μεγάλο χρέος ή έλλειμμα, 

χειροτέρευσαν τη δημοσιονομική τους θέση από τις οικονομικές εξελίξεις της περιόδου 2007-2008. Τελικά, η Ελλάδα 

εντάχθηκε στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πρώτο πακέτο διάσωσης προέβλεπε διμερή δάνεια από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ύψους €80 δισεκατομμυρίων και επιπλέον €30 δισεκατομμύρια από το ΔΝΤ (European Commission, 2015). 

Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα έπρεπε να πραγματοποιήσει δημοσιονομική εξυγίανση και εσωτερική υποτίμηση προκειμένου 

να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό της και να γίνει ανταγωνιστική οικονομία. Στο Πίνακα 1, αποτυπώνεται η 

επισκόπηση της εκταμίευσης στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος. 

 

Πίνακας 1. Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του Δεύτερου Προγράμματος 

Εκταμίευση Ημερομηνία EFSF IMF Σύνολο 

1 Μάρτιος – Ιούνιος 2012 / 1 74 1.6 75.6 

2.1 Δεκέμβριος 2012 / 2 34.3 - 34.3 

2.2 Ιανουάριος 2013 / 3 7.2 - 7.2 

2.3 Ιανουάριος 2013 2.0 3.24 5.24 

2.4 Φεβρουάριος 2013 2.8 - 2.8 

2.5 Μάιος 2013 2.8 - 2.8 

3.1 Μάιος 2013 / 4 4.2 1.74 5.94 

3.2 Ιούνιος 2013 3.3 - 3.3 

4.1 Ιούλιος 2013 / 5 2.5 1.8 4.3 

4.2 Δεκέμβριος 2013 0.5 - 0.5 

5.1 Απρίλιος 2014 / 6 6.3 3.6 9.9 

5.2 Ιούλιος 2014 1.0 - 1.0 

5.3 Αύγουστος 2014 1.0 - 1.0 
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Πηγή: (European Commission, 2015) 

 

Σχήμα 1. Κατανομή Χρηματοδοτικών Πόρων Μηχανισμού Στήριξης 2010-2014 

 
Πηγή: (Τριαντόπουλος, 2015, σ.12) 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σχήματος 1, το 53% της χρηματοδότησης από τον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης 

κατευθύνθηκε στη διαχείριση του υψηλού δημόσιου χρέους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το ελληνικό 

δημόσιο χρέος για το 2014 (174,50%) είναι το τρίτο υψηλότερο παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ, μετά την Ιαπωνία 

(227,70%) και τη Ζιμπάμπουε (181,00%) (CIA World Factbook, 2015). Επιπλέον, το 22% της χρηματοδότησης 

αφορούσε τη στήριξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το στοιχείο αυτό εξηγεί τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 

της ελληνικής οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία. Η έλλειψη κεφαλαίων και η περιορισμένη ρευστότητα 

στην ελληνική οικονομία περιόρισαν δραστικά την επενδυτική δραστηριότητα. Τέλος, είναι προφανές ότι το ελληνικό 

κράτος δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, καθώς το 25% της χρηματοδότησης κατευθύνθηκε για 

την κάλυψη της δημοσιονομικής επίδοσης του ελληνικού κράτους και αυτό το γεγονός αναδεικνύει ότι ο Μηχανισμός 

Στήριξης δεν κατάφερε να αποτρέψει την παρατεταμένη ύφεση και δημιούργησε νέες υποχρεώσεις. 

 Η Ελλάδα εισήλθε σε μια περίοδο αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε αντάλλαγμα για την οικονομική 

βοήθεια υπό την τεχνική επίβλεψη και καθοδήγηση του Τριμερή Μηχανισμού Στήριξης, προκειμένου να ξεπεράσει την 

ύφεση. Όμως, αυτό οδήγησε σε παρατεταμένη ύφεση την ελληνική οικονομία όπως απεικονίζεται στο  Διάγραμμα 2.  

 

 

Διάγραμμα 2. Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην Ελλάδα, 2008-2014 

 

22% Στήριξη Τραπεζικού 
Συστήματος

53% Διαχείριση Δημοσίου Χρέους 
(33% Κάλυψη Χρεολυσίων και 20% 
Αναδιάρθρωση Χρέους)

25% Δημοσιονομική Επίδοση 
Κράτους (16% Δαπάνες για Τόκους, 
8% Ελλειματική Λειτουργία 
Κράτους και 1% Λοιπές 
Προσαρμογές)
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Πηγή: (Eurostat, 2015γ) 

 

 Η προτεινόμενη πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής βασίζεται στο δόγμα της λιτότητας σύμφωνα με το 

οποίο η δημοσιονομική εξυγίανση και η μείωση των μισθών αποτελούν τα κατάλληλα εργαλεία οικονομικής πολιτικής 

για να ξεπεραστεί η ύφεση σε μια εθνική οικονομία. Όμως, η ιστορική μελέτη της οικονομικής πολιτικής της λιτότητας 

αναδεικνύει ότι αποτελεί μια πολιτική που έχει ιδιαίτερα αδύναμες εμπειρικές αποδείξεις για τις θετικές επιπτώσεις της 

στις χώρες όπου εφαρμόστηκε. Ο Mark Blyth στο βιβλίο του με τίτλο: Λιτότητα: Η Ιστορία Μιας Επικίνδυνης Ιδέας, 

ορίζει τη λιτότητα ως εξής: 

 

«Η λιτότητα είναι ένα είδος εθελοντικού αποπληθωρισμού όπου η οικονομία ρυθμίζεται μέσω των περικοπών των 

μισθών, των τιμών και των δημόσιων δαπανών, με στόχο την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, κάτι που 

θεωρητικά τουλάχιστον, επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσω της μείωσης του κρατικού προϋπολογισμού, του 

δημόσιου χρέους και του ελλείμματος. Οι υποστηρικτές αυτής της πολιτικής πιστεύουν ότι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη 

των αγορών, καθώς το κράτος δεν θα απορροφά όλο το διαθέσιμο κεφάλαιο μέσω της έκδοσης χρέους ούτε θα προσθέτει 

στο ήδη «υπέρογκο» δημόσιο χρέος της χώρας.» (Blyth, 2014, σ. 348) 

 

   

 Η Ελλάδα εισήλθε σε ύφεση το 2008 και το 2014 είχε για πρώτη φορά ασθενή οικονομική μεγέθυνση. Όπως 

διαφαίνεται στον Πίνακα 2, η Ελλάδα είχε πολύ πιο αρνητικά αποτελέσματα στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε 

σχέση με τις επίσημες προβλέψεις των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 

 

Πίνακας 2. Επίσημες προβλέψεις του ΑΕΠ και τα αποτελέσματα για την Ελλάδα 

Έτη Πραγματικό ΑΕΠ Ονομαστικό ΑΕΠ 

 Επίσημες 

Προβλέψεις 

Αποτελέσματα Επίσημες 

Προβλέψεις 

Αποτελέσματα 

2010 -4.0 -4.9 -2.8 -3.9 

2011 -3.0 -7.1 -1.5 -6.1 

2012 -3.0 -6.4 -2.8 -7.2 

2013 -4.2 -3.5* -5.4 -5.9* 

2014 0.6 -0.4* 0.2 -2.3 

*OECD Εκτιμήσεις 

 Πηγή: (OECD, 2013, σ. 17) 

 

 Οι λανθασμένες εκτιμήσεις αναδεικνύουν την υποτίμηση των επιπτώσεων, από το ΔΝΤ, της διαδικασίας 

δημοσιονομικής εξυγίανσης στην ελληνική οικονομία. Ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής δεν υπολογίστηκε ορθά. Οι 

Blanchard και Leigh αναφέρουν χαρακτηριστικά: 
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«This paper investigates the relation between growth forecast errors and planned fiscal consolidation during the crisis. 

We find that, in advanced economies, stronger planned fiscal consolidation has been associated with lower growth than 

expected, with the relation being particularly strong, both statistically and economically, early in the crisis. A natural 

interpretation is that fiscal multipliers were substantially higher than implicitly assumed by forecasters. The weaker 

relation in more recent years may reflect in part learning by forecasters and in part smaller multipliers than in the early 

years of the crisis. » (Blanchard και Leigh, 2013, σ. 1). 

 

 

3. Η τρέχουσα αναταραχή 

 
Κατά τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος άρθρου (Σεπτέμβριος 2015), όλα τα επιχειρήματα «υπέρ» και «κατά» του 

προγράμματος διάσωσης που ακολουθείται από την Ελλάδα μεταξύ του 2010 και του 2015, είναι θέμα έντονων 

συζητήσεων σε όλο τον κόσμο, λόγω της αλληλεπίδρασης της πολιτικής και της οικονομίας. Τον Ιανουάριο του 2015 

πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκλογές που έφεραν στην εξουσία μια νέα κυβέρνηση, που εξελέγη, με τις εξής υποσχέσεις: 

α) να αντιστρέψει τις αρνητικές συνέπειες του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, β) επίτευξη αναδιάρθρωσης 

χρέους καθώς και γ) αλλαγή των όρων του προγράμματος διάσωσης. Τελικά στις 19 Αυγούστου του 2015 η ελληνική 

κυβέρνηση συνυπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας, για ένα τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής με δάνειο που φτάνει τα €86 

δισεκατομμύρια για τη χρονική περίοδο 2015-2018. Στις 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η εκταμίευση €13 

δισεκατομμυρίων για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και άμεσα θα διατεθούν ακόμη €10 δις. για 

την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών (European Commission, 2015).  Η ανάγκη ανακεφαλοποίησης των τραπεζών 

προέκυψε κυρίως από την απόσυρση της πίστης των ελληνικών καταθετών προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αμέσως 

μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2015 (Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2015) αλλά και της συρρίκνωσης των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά 

την ένταξη στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 7. Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης 

συμφωνίας δεν αποφασίστηκε η άμεση αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το οποίο λογίζεται ως μη βιώσιμο από το 

ΔΝΤ (IMF, 2015, σ.12). Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η 

Ελλάδα να βγει από το φαύλο κύκλο της ύφεσης καθώς το μη βιώσιμο δημόσιο χρέος ξεπερνά το 170% του ΑΕΠ (Kotios, 

Galanos, Plymakis και Roukanas, 2015).  

 Η κατανόηση των επιπτώσεων του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής περιλαμβάνει πέρα από τους 

μακροοικονομικούς δείκτες και την ανάλυση των θεσμικών επιπτώσεων. Το κύριο επιχείρημα του προγράμματος 

δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ότι θα εξασφαλιστεί η θεσμική 

και μακροοικονομική εξυγίανση της χώρας. Για το σκοπό αυτό στο επόμενο κεφάλαιο αξιολογούνται οι θεσμικές 

επιπτώσεις του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στην ελληνική οικονομία.   

 

 

4. Οι θεσμικές επιπτώσεις της ένταξης στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης 

 
 Στο Πίνακα 3 αναφέρονται τα δεδομένα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα 

της ελληνικής οικονομίας. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις από την Τρόικα είχαν στο επίκεντρο της πολιτικής τους, τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διότι υποστήριζε ότι η  ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας συνδέεται στενά 

με τις εξαγωγικές της δυνατότητες. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται το κόστος εργασίας στην Ελλάδα σε ετήσια βάση. Ο 

δείκτης αυτός υπολογίζει: 

 

“Average hourly labor costs which are defined as total labor costs divided by the corresponding number of hours worked 

by the yearly average number of employees, expressed in full-time units” (Eurostat, 2015δ) 

 

Πίνακας 3. Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικότητα της Ελληνικής Οικονομίας 

Έτη Κόστος εργασίας ετήσια βάση Πραγματική Παραγωγικότητα Εργασίας ανά 

απασχολούμενο 

2008 16.7 -1.7 

2009 - -3.9 

2010 - -2.8 

2011 -  -2.1* 

2012 15.7 1.4* 

2013 14.6 -0.1* 

2014 14.6 0.0* 

2015 - - 

*Προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: (Eurostat, 2015δ και Eurostat, 2015ε) 
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Διάγραμμα 3. Πραγματική Παραγωγικότητα Εργασίας ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα, 2008-2014 

 
Πηγή: (Eurostat, 2015ε) 

 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχει πολύ αργή μείωση του κόστους εργασίας σε ετήσια βάση. Το 2008 

το κόστος εργασίας στην Ελλάδα ήταν 16.7 και το 2014 ήταν 14.6. Ωστόσο, το κόστος εργασίας της ελληνικής οικονομίας 

δεν ήταν τόσο υψηλό πριν από την είσοδο στο μηχανισμό στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 ο μέσος όρος κόστους 

εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 ήταν 21.5 και το 2014 ήταν 24.6. Έτσι, η Ελλάδα έχει χαμηλότερο κόστος 

εργασίας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28. Δεύτερον, δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη η 

Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική όσον αφορά το κόστος εργασίας, καθώς είχε χαμηλό κόστος εργασίας πριν από την 

εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης και την είσοδο στο μηχανισμό στήριξης. 

 Στη δεύτερη στήλη και το Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας ανά 

απασχολούμενο. Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το ΑΕΠ διαιρούμενο με τη συνολική απασχόληση. Μετά την εκδήλωση της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας επιδεινώθηκε, από -1.7 το 2008 σε -2.8 το 

2010, το έτος ένταξης στο μηχανισμό στήριξης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, η 

παραγωγικότητα είχε ασθενής βελτίωση και εκτός από το 2012 είναι αρνητική για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 

 Στο Πίνακα 4, συνοψίζεται η απόδοση του ελληνικού κράτους από Διεθνή Συστήματα Αξιολόγησης Χωρών 

που μετρούν την οικονομική δραστηριότητα και καταλήγουν σε ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Πρώτον, 

αναλύεται η εικόνα της Ελλάδας σχετικά με το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας από το 2008 μέχρι το 2015. Ο κύριος 

στόχος αυτού του δείκτη είναι να ποσοτικοποιηθεί η οικονομική ελευθερία, η οποία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη 

μείωση της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία. Η αξιολόγηση είναι από μηδέν που σημαίνει λιγότερο ελεύθερη 

οικονομία και 100 που σημαίνει πιο ελεύθερη. Το επιχείρημα είναι ότι μόνο η οικονομική ελευθερία δημιουργεί την 

ευκαιρία της ευημερίας σε κάθε χώρα. Οι βασικοί πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας σύμφωνα με το δείκτη είναι οι 

εξής: α) κράτος δικαίου, β) περιορισμένη κυβέρνηση, γ) ρυθμιστική αποδοτικότητα και δ) ανοικτές αγορές (Index of 

Economic Freedom, 2015). Η εικόνα των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας είναι αντίθετη, από την αναμενόμενη. Το 

κύριο επιχείρημα του Μηχανισμού Στήριξης ήταν ότι η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων θα δημιουργήσει πιο ευέλικτους 

και αποδοτικούς θεσμούς. Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδο στο μηχανισμό στήριξης είναι 

επιβαρυντικές και πιο συγκεκριμένα για το 2015 Ελλάδα: 

α) είναι 130η πιο ελεύθερη οικονομία παγκοσμίως 

β) έχει το χαμηλότερο βαθμό οικονομικής ελευθερίας από τη δημιουργία του δείκτη 

γ) κατατάχθηκε 40η από 43 χώρες στην Ευρώπη και 

δ) θεωρείται πλέον «κυρίως μη ελεύθερη». 
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 Παράλληλα, μελετώνται τα αποτελέσματα που αφορούν το Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς. Ο Δείκτης 

Αντίληψης της Διαφθοράς προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει τη διαφθορά που έχει άμεση σχέση με το ιδιωτικό όφελος από 

την κατάχρηση ανατεθείσας εξουσίας (Corruption Perceptions Index, 2015). Η κατάταξη είναι από 100 λιγότερο 

διεφθαρμένη σε 0 πιο διεφθαρμένη.  Η Ελλάδα μετά την ένταξη στο μηχανισμό στήριξης εμφανίζει μια αργή βελτίωση 

της εικόνας της σχετικά με τη διαφθορά. 

 

Πίνακας 4. Απόδοση Ελληνικής Οικονομίας 

Έτη Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 

2008 60.6 4.7 

2009 60.8 3.8 

2010 62.7 3.5 

2011 60.3 3.4 

2012 55.4 36 

2013 55.4 40 

2014 55.7 43 

2015 54.0 - 

Πηγή: (Index of Economic Freedom, 2015 και Corruption Perceptions Index, 2015) 

 

 

5. Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις της ένταξης στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης 
 

 Η ένταξη της Ελλάδας στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης ήταν ο μόνος τρόπος για τη συνέχιση εξυπηρέτησης 

των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας μας. Η πρόσβαση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά δανεισμού ήταν ιδιαίτερα 

περιορισμένη εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων. Αρχικά, η Ελλάδα εντάχθηκε στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης που 

αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(European Commision, 2015). Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν η δημοσιονομική 

εξυγίανση και πιο συγκεκριμένα το δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Δεύτερον, το πρόγραμμα 

προσαρμογής είχε ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την πραγματοποίηση βασικών μεταρρυθμίσεων 

στην ελληνική οικονομία. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν φιλόδοξοι κυρίως για ένα λόγο. Η Ελλάδα ως κράτος-μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης δεν είχε επιτύχει τους στόχους της πολιτικής και θεσμικής ανάπτυξης και 

δημοσιονομικής εξυγίανσης μετά από 29 (1981-2010) χρόνια ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εννέα (2001-

2010) ως κράτος-μέλος της Ευρωζώνης, αντίστοιχα. Υπό ποιους όρους η Ελλάδα θα μπορούσε να υιοθετήσει τις αλλαγές 

του Τριμερή Μηχανισμού Στήριξης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα; Ως εκ τούτου το λάθος του μηχανισμού στήριξης 

δεν σχετίζεται μόνο με την αξιολόγηση του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή (Blanchard και Leigh, 2013). Παράλληλα, 

υποτιμήθηκαν οι πολιτικές και θεσμικές πτυχές που αποτελούν βασικούς παράγοντες για την εκδήλωση της ελληνικής 

κρίσης. Οι αρνητικές πτυχές της πολιτικής και θεσμικής υπανάπτυξης επηρεάζουν μέχρι και σήμερα τις προοπτικές της 

ελληνικής οικονομίας, για παράδειγμα η εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, όπως η φοροδιαφυγή που παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα. 

 Στο Πίνακα 5, παρουσιάζονται τα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη. Η περίοδος ανάλυσης είναι από το έτος 

εκδήλωσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μέχρι και το 2014. Όπως διαφαίνεται το δημόσιο χρέος έχει αυξητική 

πορεία από το 2008 μέχρι σήμερα και είναι το τρίτο υψηλότερο παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ (CIA World Factbook, 

2015). Το δημοσιονομικό έλλειμμα μετά από πέντε έτη δημοσιονομικής εξυγίανσης παραμένει αρνητικό, αλλά είναι 

σχεδόν στο όριο του 3% της Ευρωζώνης. Όπως είδαμε πριν, η Ελλάδα εισήλθε σε ύφεση το 2008 και το 2014 είχε ασθενή 

μεγέθυνση 0.8%. Ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία είχε να αντιμετωπίσει 

τις αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης από το 2008. Αλλά μετά το πρόγραμμα προσαρμογής 

εκτυλίσσεται υφεσιακό σπιράλ που δεν έχει προβλεφθεί από τους δανειστές της ελληνικής οικονομίας. 

 Από το 2013 η Ελλάδα αντιμετωπίζει αποπληθωρισμό που έχει άμεση σχέση με την ύφεση. Υφίσταται ένας 

φαύλος κύκλος αποπληθωρισμού και ύφεσης, ή αργής ανάπτυξης που καθηλώνει την ελληνική οικονομία. Το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ έχει αρνητική πορεία μετά την εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 και μετά την 

ένταξη της Ελλάδας στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης το 2010. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 είναι 

100 και υπάρχει απόκλιση 28 μονάδων για την Ελλάδα το 2014. Το γεγονός αυτό φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα της 

οικονομικής ανισότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί αυξητική τάση από 

το 12.7% το έτος ένταξης στο μηχανισμό στήριξης σε 26.5% κατά το 2014 σύμφωνα με την Eurostat (Διάγραμμα 4). Ως 

αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας, ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε από 28.1% το 2008 σε 36% το 2013. Το 

ΑΕΠ ακολούθησε πορεία ταχείας μείωσης και από €242 δισεκατομμύρια το 2008 ήταν στα €179 δισεκατομμύρια το 

2014, η οποία είναι πτώση της τάξης του 26%. 

 

 

Πίνακας 5. Θεμελιώδη Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Πηγή: (Eurostat, 2015α, Eurostat, 2015β, Eurostat 2015γ, Eurostat, 2015ζ, Eurostat, 2015η, Eurostat, 2015θ, Eurostat, 

2015ι και Eurostat, 2015κ) 

 

Διάγραμμα 4. Ποσοστό ανεργίας (% Σύνολο) 

 

 
Πηγή: (Eurostat, 2015θ) 

 

 Στο Πίνακα 6, εξετάζεται η επίδοση της ελληνικής οικονομίας παγκοσμίως. Το ισοζύγιο πληρωμών αποτελεί 

κριτήριο προσδιορισμού της ανταγωνιστικότητας κάθε εθνικής οικονομίας. Από το 2008 μέχρι το 2014 στην Ελλάδα 

περιορίζεται κατ 'αρχάς το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και από το 2013 έχει πλεόνασμα. Το εμπορικό 

ισοζύγιο είναι αρνητικό για το σύνολο της υπό μελέτης περιόδου, αλλά παρατηρήθηκε περιορισμός του ελλείμματος. Η 

ερμηνεία αυτού του περιορισμού σχετίζεται στενά με την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Ο περιορισμός του 

ελλείμματος είναι αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών, όπως διαφαίνεται στον Πίνακα 6 και όχι κυρίως ως 

αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών ακόμη και αν οι εξαγωγές αυξήθηκαν την υπό μελέτη περίοδο. Η πολιτική της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης και μείωσης των μισθών δεν οδήγησε την ελληνική οικονομία σε σημαντική βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, αλλά κυρίως σε υφεσιακές επιπτώσεις. 

 Ένας ακόμη δείκτης που υπογραμμίζει τα πενιχρά αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιονομικής 

προσαρμογής σχετικά με την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Η επιτυχία 

του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι στενά συνδεδεμένη με την προσέλκυση ΑΞΕ. Κάθε κράτος έχει τις 

ακόλουθες πηγές πραγματοποίησης επενδύσεων: 

α) Διεθνής δανεισμός 

β) Δημόσιες επενδύσεις 

γ) Εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις 

δ) Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

Έτη Δημόσιος 

Χρέος 

(% ΑΕΠ) 

Δημοσιονο

μικό 

Έλλειμμα 

(% ΑΕΠ) 

Ρυθμός 

Οικονομικής 

Μεγέθυνσης 

Πλη

θωρι

σμός 

Κατά 

Κεφαλή

ν ΑΕΠ  

(EΕ-

28=100) 

Ανεργία 

(%) 

Πληθυσμός σε 

κίνδυνο 

φτώχειας 

(% του 

συνολικού 

πληθυσμού) 

ΑΕΠ 

(εκατ. 

ευρώ) 

2008 112.9 -9.8 -0.4 4.2 93 7.8 28.1 242,096.1 

2009 129.7 -15.7 -4.4 1.3 94 9.6 27.6 237,431.0 

2010 148.3 -10.9 -5.4 

 

4.7 87 12.7 27.7 226,209.6 

2011 171.3 -10.2 -8.9 3.1 77 17.9 31.0 207,751.9 

2012 156.9 -8.7 -6.6 1.0 74 24.5 34.6 194,203.7 

2013 175.0 -12.3 -3.9 -0.9 73 27.5 35.7 182,438.3 

2014 177.1 -3.5 0.8 -1.4 72 26.5 36.0 179,080.6 

2015 - - - - - - - - 
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 Η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης αποδυνάμωσε σημαντικά τις τρεις πρώτες πηγές επενδύσεων. 

Έτσι, η Ελλάδα είχε και εξακολουθεί να έχει μόνο μία επιλογή στο παρόν περιοριστικό πλαίσιο, την προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων, προκειμένου να έρθει στην οικονομία της το απαραίτητο κεφάλαιο για την επίτευξη οικονομικής 

ανάπτυξης. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής είχε ως στόχο την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Τα 

αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι η ελληνική οικονομία δεν προσαρμόστηκε  γρήγορα, προκειμένου να προσελκύσει 

εισροές ΑΞΕ όπως αναμενόταν από τους στόχους του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής όπως διαφαίνεται 

στον Πίνακα 6. 

 Για το λόγο αυτό, οι δανειστές της ελληνικής οικονομίας υιοθέτησαν τη διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης. 

Αυτή η διαδικασία περιελάμβανε τη μείωση των μισθών και την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας. Σύμφωνα με 

την άποψή των δανειστών, η υιοθέτηση αυτών των πολιτικών θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας. Όμως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ένταξη της Ελλάδας σε πρόγραμμα δημοσιονομικής 

προσαρμογής, δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εξήγηση αυτή δεν θα πρέπει να αναζητηθεί στους μισθούς, 

αλλά στα θεσμικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα στην πάροδο του χρόνου στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η 

γραφειοκρατία και η έλλειψη φορολογικού συστήματος για την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που παράγουν 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες (Mazzucato, 2015). 

 

 

Πίνακας 6. Ισοζύγιο Πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 

 Ισοζύγιο 

Τρεχουσών 

Συναλλαγών 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 

 

Εξαγωγές 

Αγαθών 

Εισαγωγές 

Αγαθών 

Άμεσες Επενδύσεις 

(+) καθαρή εισροή 

 (-) καθαρή εκροή. 

2008 -34.797,6 -44.048,8 19.812,9 63.861,7 1.420,7 

2009 -25.818,7 -30.767,3 15.318,0 46.085,3 274,5 

2010 -22.975,6 -28.279,6 17.081,5 45.361,0 -927,0 

2011 -20.633,5 -27.229,1 20.230,6 47.459,6 -452,6 

2012 -4.615,0 -19.619,0 22.020,6 41.639,7 827,1 

2013 1.088,5 -17.229,4 22.534,8 39.764,2 2.713,6 

2014 1,656,7 -17.976,1 23.647,5 41.623,6 991,8 

2015 - - - - - 

Πηγή: (Τράπεζα Ελλάδος, 2015α) 

 

Πίνακας 7. Ανάλυση καταθέσεων και repos στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα των εγχώριων επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών (Εκατομμύρια ευρώ) 

Ιούνιος 2008 218.843 

Δεκέμβριος 2008 235.878 

Ιούνιος 2009 245.590 

Δεκέμβριος 2009 245.470 

Ιούνιος 2010 228.826 

Δεκέμβριος 2010 222.874 

Ιούνιος 2011 197.281 

Δεκέμβριος 2011 182.790 

Ιούνιος 2012 158.580 

Δεκέμβριος 2012 173.347 

Ιούνιος 2013 175.889 

Δεκέμβριος 2013 177.018 

Ιούνιος 2014 177.634 

Δεκέμβριος 2014 173.220 

Ιούλιος 2015 129.049 

Πηγή: (Τράπεζα Ελλάδος, 2015β) 
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Διάγραμμα 5. Ανάλυση καταθέσεων και repos στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα των εγχώριων επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών (Εκατομμύρια ευρώ)  

 

 
  

 

 

 

Στο Πίνακα 7 και Διάγραμμα 5, αναλύονται οι καταθέσεις και  τα repos στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα των εγχώριων 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Ιούλιο του 2015. Μετά, το πρόγραμμα δημοσιονομικής 

προσαρμογής, στις ελληνικές τράπεζες άρχισε εκροή καταθέσεων. Οι εκροές δημιούργησαν έλλειμμα ρευστότητας στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που ενισχύθηκε μετά την εφαρμογή της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα το 2012. Το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αποκαλυπτικό σχετικά με τα αποτελέσματα του PSI στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: 

 

«το PSI χρησίμευσε για την απομείωση των κεφαλαίων των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε μεγάλο βαθμό 

εκτεθειμένες σε ελληνικά κρατικά ομόλογα με λογιστική αξία περίπου 40 δις € (μετά από κάποιες αρχικές απώλειες  τον 

Ιούνιο του 2011). Αντίθετα, το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών ήταν €22 δισεκατομμύρια, ή περίπου το ίδιο μέγεθος 

με τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από το PSI. Μόνο € 1.5 δις. προήλθαν από το ΕΤΧΣ κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών στη συνέχεια 

επισκίασαν την προοπτική του ΕΤΧΣ. Μετά την τέταρτη αναθεώρηση, ο σκοπός του ΤΧΣ άλλαξε από ένα μέσο 

ενίσχυσης με κεφαλαία για τις τράπεζες που είχαν προσπαθήσει και αποτύχει να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια σε ένα 

μέσο ενίσχυσης με δημόσιο χρήμα των τραπεζών που είχαν πληγεί σοβαρά από το PSI και τη βαθιά ύφεση: το ποσό που 

απαιτείται για το ΕΤΧΣ στο πλαίσιο του EFF εκτιμήθηκε στα €50 δισεκατομμύρια » (IMF Country Report, 2013β: 19-

20). 

 

 Είναι προφανές από την παραπάνω ανάλυση ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής προκάλεσε κρίση 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μετά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα η μείωση των καταθέσεων συνεχίστηκε. 

Είναι απολύτως ξεκάθαρο από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι το PSI δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τη μείωση των καταθέσεων, 

αλλά, αντίθετα, συνεχίστηκε η διαδικασία αυτή. 

 

Πίνακας 8. Μη εξυπηρετούμενες τραπεζικές χορηγήσεις στο σύνολο των χορηγήσεων, 

 (%) - Ελλάδα 2008-2014 

Έτη Παγκοσμίως Ελλάδα 

2008 3.0 4.7 

2009 4.2 7.0 

2010 4.1 9.1 

2011 4.0 14.4 

2012 3.8 23.3 

2013 4.2 31.9 

2014 4.2 34.3 

Πηγή: (World Bank, 2015) 
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 Επιπλέον, οι επιπτώσεις του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης είχαν αρνητικές συνέπειες για τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό του συνόλου των δανείων, όπως διαπιστώνεται στον Πίνακα 8. Πριν από την 

εκδήλωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης ο μέσος όρος ήταν 4.7 σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο που ήταν 3.0. 

Κατά το 2014, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν  στο 34.3 και ο παγκόσμιος μέσος όρος για το 2014 ήταν 4.2. Η αύξηση 

των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών χορηγήσεων είχε αρνητικές επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά 

και στη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και είναι σχεδόν αδύνατη, σε αυτό το περιβάλλον, η χρηματοδότηση των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, διότι οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

 Η παραπάνω μακροοικονομική ανάλυση υπογραμμίζει την αποτυχία του προγράμματος δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Ταυτόχρονα, η αποτυχία αυτή έχει γίνει δεκτή από τον πρώην επικεφαλή οικονομολόγο στο Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, το οποίο αποτελεί ένα μέρος της τριμερούς συμφωνίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον Olivier Blanchard ήταν ξεκάθαρο για την Ελλάδα ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και ακόμα 

περισσότερο η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θα έρθει σύντομα, χωρίς την εφαρμογή μιας διαδικασίας μείωσης του δημόσιου 

χρέους (Blanchard, 2012). Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τώρα τις αρνητικές συνέπειες της αποτυχίας του προγράμματος 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα έχει πολλά βήματα να κάνει μέχρι την 

αποκατάσταση των μακροοικονομικών μεγεθών της, όπως η ανεργία. Για το λόγο αυτό, αποτελεί αναγκαιότητα η άμεση 

αλλαγή του μείγματος πολιτικής. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την τριετή λήξη του Τρίτου Μνημονίου τον Αύγουστο 

του 2018 η Τρόικα θα ανακοινώσει την αδυναμία να συνεχίσει να χρηματοδοτεί ένα αποτυχημένο πρόγραμμα 

δημοσιονομικής προσαρμογής. 

 

6. Συμπεράσματα 

 
 Η μελέτη της θεσμικής και «αναπτυξιακής πορείας» της ελληνικής οικονομίας μετά την ένταξη στον μηχανισμό 

στήριξης αναδεικνύει ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αρχικά, 

αξιολογήθηκε ο Τριμερής Μηχανισμός Στήριξης. Επισημάνθηκε ότι το πακέτο διάσωσης δόθηκε στην Ελλάδα υπό 

καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις του  Τριμερή Μηχανισμού Στήριξης, οι αρνητικές 

επιπτώσεις στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και η υποτίμηση της διαδικασίας δημοσιονομικής εξυγίανσης 

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της επιλογής Grexit. Επιπλέον, η περιγραφή της τρέχουσας 

αναταραχής αποκάλυψε τις οριακές συνθήκες που βρέθηκε αντιμέτωπη η ελληνική οικονομία τον Ιούλιο του 2015 και 

την ανάγκη υιοθέτησης μιας συνθετικής προσέγγισης για την πλήρη κατανόηση των προοπτικών της ελληνικής 

οικονομίας. 

 Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε η μελέτη της θεσμικής εικόνας της ελληνικής οικονομίας πέντε έτη μετά την 

ένταξη του Τριμερή Μηχανισμού Στήριξης και όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της μακροοικονομικής ανάλυσης. Η μελέτη 

της θεσμικής πορείας της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ότι η Ελλάδα δεν έχει βελτιώσει τη θεσμική εικόνα της ακόμη 

και αν αυτό ήταν αναμενόμενο από το στόχο του πακέτου διάσωσης. Αντίθετα, η θεσμική πορεία της Ελλάδας έχει 

επιδεινωθεί μετά την ένταξη στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης ανατρέποντας το βασικό επιχείρημα των δανειστών ότι 

το πρόγραμμα θα συμβάλει στην υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη θεσμική λειτουργία της ελληνικής 

οικονομίας.  

 Την ίδια στιγμή η «αναπτυξιακή» πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για 

άλλα κράτη που αναζητούν χρηματοδοτική στήριξη από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς αλλά και για τους ίδιους 

τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς λόγω των συσσωρευμένων αστοχιών και προχειρότητας στη σύλληψη και 

εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Η αποτύπωση των θεμελιωδών μακροοικονομικών 

μεγεθών ανέδειξε την λανθασμένη οικονομική πολιτική της λιτότητας ως το μέσο για την έξοδο από την ύφεση και τη 

διόγκωση του δημόσιου χρέους. Η λιτότητα έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αρχικά είχαν 

διακηρύξει οι εισηγητές της. Η Ελλάδα με την υιοθέτηση του Τρίτου Μνημονίου Συνεργασίας αποσκοπεί να ξεπεράσει 

τις αιτίες που οδήγησαν σε ύφεση και διόγκωση του δημόσιου χρέους υιοθετώντας όμως το ίδιο μίγμα οικονομικής 

πολιτικής, τη λιτότητα. Αντίθετα, η ελληνική οικονομία χρειάζεται να ξεπεράσει τις θεσμικές αδυναμίες που δείχνουν 

πιο ισχυρές μετά την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και την ίδια στιγμή να πάψει να 

υιοθετείται η οικονομική πολιτική της λιτότητας. Διαφορετικά η ελληνική οικονομία, μετά τη λήξη και του Τρίτου 

Μνημονίου θα εμφανίζει χειρότερες θεσμικές και μακροοικονομικές επιδόσεις και θα έχει διευρυνθεί το αναπτυξιακό 

χάσμα συγκριτικά με τον πυρήνα των οικονομιών της Ευρωζώνης.  
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Επιχειρηματικότητα & Τραπεζικός Δανεισμός μέσα στην ελληνική οικονομική 

κρίση 
 

Καφτεράνης Χαρίσιος275 

 

Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων την 

περίοδο Ιανουαρίου 2001 με Ιανουάριο 2016 και να αναδείξει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην πρόσβαση των 

επιχειρήσεων σε εξωτερική χρηματοδότηση. 

Το μοντέλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τραπεζικό δανεισµό. 

Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος μετά και από τα capital controls έχει περιορισμένη πρόσβαση στη διατραπεζική 

αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στην πλειονότητά τους οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες και λόγω του μεγέθους τους δεν έχουν εύκολη 

πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης.  

  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για την ορθή ολοκλήρωση της έρευνας χρησιμοποιηθήκαν και αντλήθηκαν δεδομένα από την Τράπεζα της Ελλάδος (για 

τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) ), και 

για την σκιαγράφηση της επιχειρηματικότητας από το «Εργάνη» και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

(ΚΕΕΕ). 

Ο συγγραφέας πραγματοποιεί περιγραφική ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με βάση τους πίνακες για 

τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) ).  

 

Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: η πρώτη ενότητα παρουσιάζει την πορεία και το ρυθμό μεταβολής της 

χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος, ενώ η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει συνοψίζοντας τα βασικά 

χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  

Η διαχρονική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι πολύ σημαντική για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

καθώς και για το σύνολο της οικονομίας. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς 

ανάπτυξης σε μια οικονομία. 

Αρχικά, η παρατεταμένη οικονομική κρίση και στη συνέχεια οι λάθος πολιτικοί χειρισμοί της κυβέρνησης είχαν ως 

αποτέλεσμα τα capital controls τα οποία  αποσυντόνισαν και αποσταθεροποίησαν το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα 

σε τέτοιο βαθμό που να καταστεί αδύνατη η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση της τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ, 2014) οι συνέπειες της κρίσης στη χρηματοδότηση προέρχονται 

σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.  

Επίσης, οι Lerner (2010) και Mason (2009) αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο.  

Η ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση για μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, τόσο στη φάση της 

ίδρυσης, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που η ύφεση δεν έχει ακόμη 

οριστικά κοπάσει. 

 

1. Τραπεζικός δανεισμός  

Εν μέσω οικονομικής κρίσης το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα έχει αποσυντονιστεί, ενώ προσπάθησε να 

σταθεροποιηθεί μέσω των συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κλάδο και μέσω της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης, με σκοπό να αποκτήσει την κεφαλαιακή επάρκεια και σταθερότητα ώστε να μπορέσει εκ νέου να 

στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την οικονομία. 

Ο δανεισμός μέσω του τραπεζικού συστήματος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εύρεσης χρηματοδότησης των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων εν αντιθέσει με τις νέες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται στην εύρεση χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Bain & Company, Inc. and the Institute of International Finance (2013), οι τραπεζίτες 

επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη για τις τράπεζες η αξιολόγηση των υποψηφίων δανειοληπτών.  

Οι τράπεζες προσφέρουν διάφορα τραπεζικά προϊόντα που χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

Τα μακροπρόθεσμα αφορούν την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, όπως την αγορά εξοπλισμού και την ανέγερση ή 

                                                             
275275 Msc Σύμβουλος Επιχειρήσεων. 
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ανακαίνιση της επαγγελματικής στέγης, ενώ τα βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης) ενισχύουν την ρευστότητα 

της επιχείρησης και καλύπτουν έκτακτες ή εποχικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ, 2013β) τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αναζητούν κυρίως δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και όχι για επενδύσεις.  (European Central Bank, 2013β) 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, το μοντέλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον 

τραπεζικό δανεισµό (Τράπεζα της Ελλάδος, 2014). 

1.1 Κατάσταση τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα   

Η πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών μετά και τα capital controls έχει εξασθενήσει σημαντικά καθώς έχει 

περιορισμένη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρηματοδότησης προς 

τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. 

Πλέον οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προκλήσεις προκειμένου να προσδιορίσουν εάν έχουν να κάνουν με την καλή ή την 

κακή πιστωτική ζήτηση για το λόγο ότι η κατάσταση στο σύνολο των επιχειρήσεων και των ιδιωτών είναι απρόβλεπτη 

με εγγυήσεις που πλέον δεν καλύπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα.  

«Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων (European Central 

Bank, 2013α), η Ελλάδα, µαζί µε την Ιταλία και την Κύπρο, ανήκει στις χώρες µε το µεγαλύτερο ποσοστό τραπεζικής 

χρηµατοδότησης (ως προς το σύνολο της χρηµατοδότησης) τόσο κατά την περίοδο προ της κρίσης όσο και στη διάρκεια 

της κρίσης. Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος του ποσοστού του τραπεζικού δανεισµού ως προς τη συνολική χρηµατοδότηση 

για την περίοδο 2003-2008 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 70,6% έναντι 49,1% για το σύνολο της ευρωζώνης, ενώ το 

ποσοστό παραµένει ιδιαίτερα υψηλό και κατά τη διάρκεια της κρίσης (την περίοδο 2009- 2012), καθώς ανέρχεται σε 

72,9% (έναντι 49,9% για την ευρωζώνη)» (ΤτΕ 2014). 

Στο γράφημα που ακολουθεί θα δούμε πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στήριξαν τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα την 

περίοδο Ιανουαρίου 2001 έως Ιανουάριο 2016. 

Γράφημα  1: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τα εγχώρια νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (νχι)276 εκτός της 

τράπεζας της Ελλάδος 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία δεδομένων του συγγραφέα 

Από το Γράφημα 1., διακρίνουμε σε βάθος δεκαέξι ετών την πορεία στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας277 

μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 278  Είναι εμφανείς οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο τραπεζικό 

σύστημα και προκύπτει από τη ραγδαία μείωση του δανεισµού που παρατηρείται την περίοδο της κρίσης. Βλέπουμε ότι 

από το έτος 2001 έως και το 2009 υπάρχει μια συνεχή αυξητική ενίσχυση και στήριξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας η οποία σωρευτικά φτάνει τα €132,9δις ευρώ, ενώ μετά το 2009 περιορίζεται αισθητά η χρηματοδότηση 

των επιχειρήσεων καθώς άρχισαν να διαφαίνονται τα σημάδια της κρίσης στην ελληνική οικονομία. 

                                                             
276 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx  

277 Στην χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνονται οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
278Εκτός της τράπεζας της Ελλάδος. «Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται τόσο τα 

τιτλοποιημένα δάνεια όσο και τα τιτλοποιημένα εταιρικά ομόλογα, παρόλο που τα στοιχεία που έχουν τιτλοποιηθεί δεν 

περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ.» 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx 
 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx
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Το έτος 2010 παρατηρείται η πρώτη μείωση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις μετά από μια δεκαετία συνεχούς 

στήριξης από το τραπεζικό σύστημα. 

Ακολουθεί μια δύσκολη περίοδος από το 2010 μέχρι το 2014 όπου το τραπεζικό σύστημα σωρευτικά κατρακυλά από τα 

€130,6δις τον Ιανουάριο του 2010 στα €102,9δις τον Ιανουάριο του 2014. 

Η πτωτική πορεία φαίνεται να ανακόπτεται τον Ιανουάριο του 2015 (€102,8δις), ενώ σωρευτικά βρίσκεται σχεδόν στο 

ίδιο επίπεδο με τον Ιανουάριο του 2014 (€102,9δις). 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι λάθος κυβερνητικές πολιτικές με αποτέλεσμα τα capital controls και την αρνητική 

χρηματοδότηση των ΝΧΙ προς τις επιχειρήσεις, με μειωμένη χρηματοδότηση που έφτασε σωρευτικά στα €96δις. Στο 

γράφημα 3 θα δούμε το ρυθμό μεταβολής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε ποσοστό (%).  

Γράφημα  2: Ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης σε ποσοστό (%) των επιχειρήσεων από τα εγχώρια νομισματικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (νχι)279 εκτός της τράπεζας της Ελλάδος  

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία δεδομένων του συγγραφέαΣύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος ο ρυθµός μεταβολής των τραπεζικών δανείων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις περιορίζεται αισθητά µετά το 

2009, ενώ το 2010 γίνεται για πρώτη φορά αρνητικός. Αρχικά, γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση επηρέασε 

σηµαντικά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 

Διακρίνουμε μια αντίδραση του ρυθμού από το -5,91% τον Ιανουάριο του 2011 βελτιώνεται σε -1,43% τον Ιανουάριο 

του 2012. Οι βουλευτικές εκλογές αρχικά του Μαΐου και στη συνέχεια του Ιουνίου του ίδιου έτους 2012, προκάλεσαν 

πολιτική αστάθεια με αποτέλεσμα έξι μήνες μετά Ιανουάριος του 2013, την κατακόρυφη μεταβολή του ρυθμού 

χρηματοδότησης από το -1,43% να φτάνει στο -12,10%. 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε μια θετική εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής με αποκορύφωμα τον Ιανουάριο του 2015 όπου 

για πρώτη φορά την περίοδο της οικονομικής κρίσης δείχνει να ανακόπτεται ο αρνητικός ρυθμός σκαρφαλώνοντας στο 

-0,05%. 

Οι εκλογές του Ιανουαρίου και στη συνέχεια το δημοψήφισμα του Ιουλίου του ίδιου έτους προκάλεσαν εκ νέου πολιτική 

και οικονομική αστάθεια με συνέπεια τα capital controls και την κατακόρυφη πτώση του ρυθμού μεταβολής 

χρηματοδότησης στο -6,61% τον Ιανουάριο του 2016. 

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει πρόβλημα ρευστότητας, καθώς 

παρατηρείται μεγάλη μείωση του τζίρου, λόγω της  συρρίκνωσης στο εισόδημα των καταναλωτών, και σε συνδυασμό με 

την μείωση της χρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, γίνεται κατανοητό το πρόβλημα και οι μεγάλες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις ανέβαλαν τα επενδυτικά σχέδια και περιόρισαν τις 

λειτουργικές δραστηριότητες τους.   

Η διαχρονική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω των χρηματοδοτήσεων είναι πολύ σημαντική για την 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθώς και για το σύνολο της οικονομίας, ενώ τέλος να τονίσουμε ότι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας σε μια χώρα. 

2. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

Η επιχειρηματική ικανότητα σε μια οικονομία αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης 

της παραγωγικότητας. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση με αποτέλεσμα πολλές παραγωγικές 

επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους, ενώ 

                                                             
279 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx
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κάποιες από αυτές έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Η 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ασκείται κυρίως από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Στο γράφημα που ακολουθεί θα διακρίνουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό εργαζομένων που 

απασχολούν. 

 

Γράφημα  3: Αριθμός επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν 

 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Πληροφοριακό Σύστημα «εργανη» 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ασκείται κυρίως από πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις υπερτερούν κατά πολύ έναντι των μικρών και των μεσαίων. Οι επιχειρήσεις 

που απασχολούν από 1 - 10 εργαζόμενους είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και η ποσοστιαία κατανομή με βάση τον αριθμό 

εργαζομένων που απασχολούν όπως θα δούμε στο παρακάτω γράφημα καταλαμβάνει το 89,24%. 

Γράφημα  4: Ποσοστιαία κατανομή επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν 

 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Αξιολογώντας τα στοιχεία των γραφημάτων 3 και 4 διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

Επίσης, θα δούμε και στον παρακάτω πίνακα ότι το πλήθος των προσωπικών επιχειρήσεων υπερτερεί σημαντικά των 

κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, με τις ατομικές επιχειρήσεις να καταλαμβάνουν το 67,50%, και τις ομόρρυθμες (Ο.Ε.) 
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το 14,24%. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες με την Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) στο 5,68% και η Εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στο 5,26%. 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στην Ελλάδα  

Νομική Μορφή Πλήθος Ενεργών Ποσοστό (%) 

Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. 47247 5,68% 

Ατομική 561624 67,50% 

Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. 555 0,07% 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 35857 4,31% 

Ένωση προσώπων 11 0,001% 

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 43799 5,26% 

Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE) 4 0,0005% 

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) 1 0,0001% 

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 4 0,0005% 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. 9466 1,14% 

Κοινοπραξία 307 0,04% 

Κοινωνία 1973 0,24% 

Κοινοπραξία  307 0,04% 

Λοιπών υπόχρεων 2416 0,29% 

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 118476 14,24% 

Συν ΠΕ 795 0,10% 

Συνεταιρισμός 101 0,01% 

Φυσικό Πρόσωπο 9048 1,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 831991 100,00% 

Πηγή: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Στοιχεία 23/6/2015) 

Συμπεράσματα 

Αρχικά, η κρίση προκάλεσε μια αποσταθεροποίηση στο τραπεζικό σύστημα. Στη συνέχεια, η πολιτική αστάθεια και οι 

λάθος πολιτικοί χειρισμοί της κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα τα capital controls με δυσμενείς συνέπειες στο ρυθμό 

μεταβολής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, ενώ είχε διαφανεί μια σταθεροποίηση του ρυθμού μεταβολής 

χρηματοδότησης το 2014 και αρχές του 2015. Η κυβέρνηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγορών 

επιχειρηματικών κεφαλαίων.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας το μοντέλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον 

τραπεζικό δανεισµό και η εξάρτηση των εταιρειών από τραπεζικό δανεισμό την περίοδο 2009-2012 κυμάνθηκε στο 

72,9%. 

Η πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών μετά και τα capital controls έχει εξασθενήσει σημαντικά καθώς έχει 

περιορισμένη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά, ενώ οι τραπεζίτες επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη για 

τις τράπεζες η αξιολόγηση των υποψηφίων δανειοληπτών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτό επηρέασε ιδιαίτερα 

αρνητικά την πρόσβασή τους στην εξωτερική χρηματοδότηση.  
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Παίγνια αποφάσεων στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις. 

Φωτεινή-Φαίδρα Τερεκίδου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

“You may not be interested in strategy, but strategy is interested in you.” ~LeonTrotsky 

Εισαγωγή 

Η θεωρία παιγνίων αποτελεί κλάδο των  εφαρμοσμένων μαθηματικών  και η έννοια της είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. 

Ανεξαρτήτως των αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, τα οποία κάνουν τη μέθοδο ακόμα πιο δημοφιλή, οι 

προεκτάσεις της είναι ασύλληπτες.  

Οι εφαρμογές της  Θεωρίας Παιγνίων  δεν περιορίζονται μόνο στο επιστημονικό επίπεδο, σε επιστήμες όπως η 

οικονομία, οι διεθνείς σχέσεις, η πληροφορική, η πολιτική, η ενέργεια,κ.α.  Η Θεωρία Παιγνίων εφαρμόζεται ακόμα και 

στην καθημερινότητα μας.  Όλοι μας ενσυνείδητα ή μη χρησιμοποιούμε  κομμάτια της Θεωρίας Παιγνίων στη 

καθημερινότητα μας. Αυτό γίνεται ευκολότερα αντιληπτό αν σκεφτούμε πως καθένας από εμάς αντιμετωπίζει 

καθημερινά διλήμματα ως προς την λήψη αποφάσεων αλληλεπιδρώντας με άλλες οντότητες (παίκτες).  Στόχος είναι να 

αποδοθεί η καλύτερη δυνατή λύση, δηλαδή μεγιστοποίηση της ικανοποίησης,  μέσω της μαθηματικής περιγραφής. Ο 

κάθε συμμετέχοντας ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να είναι άτομο, ενδέχεται να είναι κράτος, πολιτικό κόμμα, κα. 

Όσον αφορά την ενέργεια, ζώντας σε μία συγκυρία μεγάλων δυσκολιών, είναι αυτονόητη η σημασία της καθώς 

αποτελεί θεμέλιο ανάπτυξης.  Γεγονός είναι πως  οι προηγμένες χώρες έχοντας λυμένα τα προβλήματα διαβίωσης, 

αποζητούν  τόσο την αύξηση της ισχύος τους μέσω ενεργειακής υπεροχής όσο και την λύση περιβαλλοντικών 

και  ενεργειακών προβλημάτων τους μέσω διακρατικών διαπραγματεύσεων. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει πως 

τα μικρότερα ή αναπτυσσόμενα κράτη μένουν θεατές των ενεργειακών διαπραγματεύσεων. Αναλύοντας  το θέμα 

από την πλευρά του ρεαλισμού, σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να γίνει ευνόητο  πως σε ένα άναρχο και 

ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα η μεγιστοποίηση της ενεργειακής ισχύος για  τα κράτη είναι ένας τρόπος επίτευξης 

του βασικού στόχου, μεγιστοποίηση του οφέλους(payoff) . Συνεπώς τα κράτη, τα πολιτικά κόμματα και οι κοινωνίες 

δρουν σε μία κατάσταση  συνεργατικού ανταγωνισμού (coopetition) για την επίτευξη της ισορροπίας (equilibrium) 

στο διεθνές σύστημα. 

 Στα πλαίσια της μελέτης, στο αρχικό κομμάτι θα παρουσιασθούν οι βασικές έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων  και το 

θεωρητικό υπόβαθρο των ενεργειακών διαπραγματαεύσεων.  Στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό κομμάτι στο οποίο 

αναλύονται υπό το πρίσμα της Θεωρίας Παιγνίων δύο περιπτώσεις ενεργειακών διαπραγματεύσεων ( η κρίση της Κούβας 

και η κρίση της Κριμαίας) . Τέλος, γίνεται η διεξαγωγή των καίρεων συμπερασμάτων μέσω των οποίων καταδεικνείεται  

η σημασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ  κρατών ως προς την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και ενεργειακών 

κρίσεων με χρήση παιγνιοθεωρητικών όρων.  

 

Βασικές έννοιες για τη Θεωρία παιγνίων 

Τη θεωρία Παιγνίων με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε στρατηγική αλληλεπίδρασης, καθώς μπορούμε 

να διακρίνουμετα παρακάτω280: 

Παίκτης: Ένας συμμετέχοντας σε ένα παιχνίδι 

Στρατηγική/ Σετ στρατηγικών: Το πλάνο δράσης ενός παίκτη για το παιχνίδι. 

Απόδοση( Pay-off):  Μετράει το πόσο καλά επιβραβεύεται ο παίκτης σε κάθε δυνατό αποτέλεσμα. Η απόδοση μπορεί 

να μετρηθεί είτε σε υλικά αγαθά, όπως τα χρήματα είτε σε όρους χρησιμότητας. 

Χρησιμότητα(Utility):  Μία υποκειμενική μέτρηση της ικανοποίησης του παίκτη, ευχαρίστηση ή αξία, οι οποίες 

προκύπτουν από το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού.  

                                                             
280Gintis, Herbert, GameTheoryEvolving, 2nd ed., PrincetonUniversityPress, 2009 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/l/leontrotsk384270.html?src=t_strategy
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/leon_trotsky.html
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Ορθολογικότητα(Rationality): Ο παίκτης διαλέγει τη στρατηγική του με στόχο της μεγιστοποίησης των αποδόσεων 

του.281 

Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ιαπωνία και στη Μέση Ανατολή, ακόμη και το όχι τόσο μακρινό ατύχημα στην εξέδρα 

εξόρυξης πετρελαίου της ΒP στον Κόλπο του Μεξικού, έχουν φέρει την ενέργεια στο προσκήνιο με βίαιο τρόπο. 

Στη Λιβύη με τον Λιβυκό Εμφύλιο Πόλεμο του 2011, καθ’ όλη τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, η 

παραγωγή πετρελαίου είχε μειωθεί κατά 80% (από το 1,6 εκατ. Βαρέλια που παρήγε τη μέρα, το 2011 και περίπου 

για ένα χρόνο παρήγε μόλις 250.000 με 300.000), με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να φτάσει τη συγκεκριμένη χρονιά 

στην υψηλότερη τιμή των τελευταίων 2-3 χρόνων. 282 Αντίστοιχα, καθώς η Ουκρανική κρίση ακόμα μένει άλυτη, 

,βλέπουμε πως η πτώση της τιμής του πετρελαίου και του ρουβλιού επηρεάζουν το διεθνές σύστημα. Το ρούβλι 

ακολουθεί ελεύθερη πτώση, το οποίο έχασε 50% περίπου της αξίας του. Αυτό οφείλεται στην πτώση της τιμής του 

πετρελαίου κατά 50% περίπου. Από 115 δολάρια το βαρέλι έχει πέσει ακόμη και στα 54 δολάρια. Και συμβαίνει 

αυτό διότι αφενός έχει αυξηθεί η παραγωγή περισσότερο απ' ό,τι έχει αυξηθεί η ζήτηση. Και όταν αφετέρου 

διαπιστώθηκε η αναντιστοιχία, δεν μειώθηκε η παραγωγή.283 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 53% της ενέργειας που καταναλώνει και αυτό την κάνει ευάλωτη στους 

προμηθευτές της, όπως είναι η Ρωσία.  Το 90% αυτών των εισαγωγών είναι αργό πετρέλαιο, το 66% φυσικό αέριο 

και το 42% στερεά καύσιμα, όπως ο άνθρακας.284 Τέτοια νούμερα καταδεικνύουν πως η εξάρτησή μας από το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο  μας έχει καταστήσει  ευάλωτους  απέναντι σε όλους τους διεθνοπολιτικούς 

αστάθμητους παράγοντες, παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικούς τριγμούς στην ήδη ευάλωτη 

διεθνή οικονομία. Έτσι προκύπτει ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  να περιορίσει αυτή 

την εξάρτηση και να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια διαφοροποιώντας τις ενεργειακές της πηγές και τους 

προμηθευτές. Επιδιώκει επίσης να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, να αυξήσει την παραγωγή αλλά και τη 

συνεργασία της με τρίτες  χώρες.Τέλος, προωθεί την επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έτσι ώστε να 

διαδραματίζει κι αυτή έναν πιο σθεναρό ρόλο στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις . Σήμερα  η υιοθέτηση ενός 

μοντέλου που θα στηρίζεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην αξιοποίηση 

του εθνικού ορυκτού πλούτου με σεβασμό στο περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι καν επιλογή. Είναι 

μονόδρομος για τη μετάβαση σε μία οικονομία βιώσιμη, που δεν κινδυνεύει να μπει σε ύφεση κάθε φορά που οι 

τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν. 

Ενεργειακές διαπραγματεύσεις 

Όπως ήδη έχει αναφεθεί στο κομμάτι της εισαγωγής, στο παιχνίδι των ενεργειακών διαπραγματεύσεων κύριοι 

δρώντες είναι τα μεγάλα και ανεπτυγμένα κράτη. Ο λόγος  είναι πως τέτοια κράτη έχοντας λυμμένα τα προβλήματα 

διαβίωσης,  λειτουργούν με στόχο  την μεγιστοποίηση της ισχύος τους και κατ’ επέκταση της επιρροής τους.285  

Όποιο κράτος   πετύχει ενεργειακή υπεροχή απέναντι στους  αντιπάλους του ουσιαστικά καθίσταται μεγάλη δύναμη  

στο διεθνές σύστημα, κι αυτό γιατί το πλεονέκτημα ισχύος που διαθέτει αυτό το κράτος είναι τεράστιο.  

Βασικό αντικείμενο των διεθνών διαπραγματεύσεων είναι η σπάταλη κοινών φυσικών πόρων, όπως των ωκεανών, 

της ατμόσφαιρας, της βιοποικιλότητας, κ.α. Η υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων, φαινόμενο που ονομάστηκε 

από τον Hardin “Τραγωδία των Κοινών” (Tragedy of the Commons), γίνεται αντιληπτή με το παιγνιακό πρότυπο 

του διλήμματος των φυλακισμένων.286Η τραγωδία των κοινών είναι μια αναλογία για την σύγκρουση των ιδιωτικών 

συμφερόντων και του κοινού καλού στην διεκδίκηση πόρων.  Όπως οι φυλακισμένοι  έτσι και οι «λαθρεπιβάτες» 

στη Τραγωδία των Κοινών δεν δρουν με βάση το «κοινό συμφέρον», αλλά με βάση την προσδοκώμενη βέλτιστη 

επιλογή. Παρόλα αυτά οι επιλογές τους μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιά για όλους τους εμπλεκόμενους. 287 

Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις ο Susskind 288  αναλύει τα πέντε βασικά παίγνια αντιπαράθεσης τα οποία 

δυσχεραίνουν την χάραξη  μιας ενιαίας παγκόσμιας περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής. Διακρίνει τις εξής 

κατηγορίες : 

                                                             
281Carmichael, Fiona, A GuidetoGameTheory, FT PrenticeHall, 2005 
282 Ενέργεια και ορυκτός πλούτος: εθνικοί πυλώνες ανάπτυξης, Μανιάτης Γιάνης 
283 http://www.sigmalive.com/ 
284http://www.europarl.europa.eu/ 
285 Η τραγωδια της πολιτικης των μεγαλωνδυναμεων, John J. Marsheimer 
286 Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική, Φαραντούρης Ν.Ε. (επιμ.) 
287 www.wikipedia.com 
288Susskind, L.E 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://www.europarl.europa.eu/
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1. Πλούσιος Βορράς εναντίον φτωχού Νότου.  Η αντιπαράθεση προκαλείται από την αντίληψη του 

νότου πως, ο ισχυρός και πλούσιος Βορράς στερεί το όνειρο της οικονομικής ανάπτυξης από τις χώρες 

του φτωχού νότου.289 

 

2.  Άσυλα  ρύπανσης εναντίον του αναπτυγμένου κόσμου. Μερικές αναπτυσσόμενες χώρες 

θεσμοθετούν χαλαρά  περιβαλλοντικά πρότυπα με σκοπό να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις. Έτσι, οι 

χώρες αυτές αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των χωρών που εμφανίζουν αυστηρές αρχές 

προστασίας του περιβάλλοντος290 

 

3. Ιδεαλιστές εναντίον ρεαλιστών. 

 

4. Αισιόδοξοι εναντίον απαισιόδοξων 

 

5. Μεταρρυθμιστές εναντίον συντηρητικών. Mε τους δεύτερους να προτάσσουν ενστάσεις ως προς τη 

σκοπιμότητα αναδιάρθρωσης των Ηνωμένων Εθνών και του συστήματος των πολυμερών θεσμικών 

οργάνων τους. 291  

 Άξιο σημασίας είναι πως τα παίγνια των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθώς  κύριοι δρώντες είναι οι αρχηγοί 

κρατών, οι ομάδες διαπραγματεύσεων και οι ομάδες συμφερόντων,  δεν ακολουθούν εξ’ ολοκλήρου  τις κλασσικές 

μορφές και υποθέσεις των παιγνίων που έχουν επεξηγηθεί  παραπάνω. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε παρεκκλίσεις 

στην ορθολογικότητα των παικτών και ασυμμετρία (ελλιπή) πληροφόρηση, που συχνά οδηγούν τους δρώντες σε 

ανταμοιβές που δεν είναι βέλτιστες (suboptimal).Τέτοιου είδους παίγνια επηρεάζονται από μηχανισμούς σαν την 

ταχύτατη ασυνείδητη λήψη αποφάσεων, την πειθώ  και των πρακτικών διαμεσολάβησης.  Στην επικοινωνία 

εμφανίζονται πρόσθετες επιρροές στα παίγνια , όπως  η εμπλοκή μετά- μηνυμάτων (metamessages), η ένταση μιας 

συνομιλίας ή τα μηνύματα  που προέρχονται από τη γλώσσα του σώματος.292 

Η Kρίση της Κούβας ως παίγνιο293 

Η κρίση των πυραύλων στην Κούβα (Cuban missile crisis) διήρκεσε μόλις 13 μέρες, 14-28 Οκτωβρίου το  1962, μεταξύ 

των Η.Π.Α και στις Σοβετικής  Ένωσης και είναι ίσως η διεθνής κρίση που αναλύθηκε περισσότερο μέσω της Θεωρίας 

Παιγνίων.  Η σημασία της έγκειται όχι μόνο στο γεγονός πως έφερε τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής πιο κοντά από ποτέ 

σε έναν πυρηνικό πόλεμο, αλλά και στο ότι μπορεί να παρομοιαστεί σχεδόν άριστα με το ευρέως γνωστό  παίγνιο του 

δειλού( chicken game).  

To όνομα του παιχνιδιού προέρχεται από ένα παίγνιο το οποίο περιγράφει μία μετωπική σύγκρουση δύο οδηγών, στην 

οποία κάθε παίκτης έχει την επιλογή να επιζήσει και να αποφύγει την σύγκρουση ή να συνεχίσει να οδηγεί μέχρι που η 

σύγκρουση να επιφέρει τον θάνατο και στους δύο. Στη περίπτωση που μόνο ένας επιζήσει αποφεύγοντας τη σύγκρουση, 

αυτός θα ονομάζεται chicken( δειλός). Ο κανόνας του παιχνιδιού υποδεικνύει πως δύο πάικτες σε μία διαμάχη προτιμούν 

να μην παραδοθούν ο ένας στον άλλον, ωστόσο το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα προκύπτει όταν κανείς τους δεν 

παραδοθεί(στην περιπτωσή μας πυρινηκός πόλεμος). 294  Σε αυτό τον τύπο του παιγνίου υπάρχουν τόσο περιθώρια 

συνεργασίας όσο και περιθώρια σύγκρουσης καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπου ένα κράτος «επιτίθεται» 

σε ένα άλλο με σκοπό να μεταβάλει το “status quo” του αντίπαλου κράτους, την ίδια στιγμή που το δεύτερο «παλεύει» 

για την διατήρησή του. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα λοιπόν μιας τέτοιας διακρατικής διαμάχης-διαπραγμάτευσης μεταξύ κρατών αποτελεί 

η κρίση πυραύλων της Κούβας. Μπορούμε να διακρίνουμε τα παρακάτω: 

Παίκτες: Η.Π..Α και Σοβιετική Ένωση 

Στρατηγικές: Οι επιλογές των στρατηγικών των δύο κρατών ήταν πολυάριθμες. Παρ΄όλα αυτά για να απλοποιήσουμε 

τους πίνακες θα χρησιμοποιήσουμε μόνο δύο ανά κράτος.  

 Για την ΕΣΣΔ, είτε να «αποσύρει τους πυραύλους» είτε να «συνεχίσει την εγκατάσταση» 

Για τις ΗΠΑ, είτε  «παραίτηση» είτε  «εισβολή». 

                                                             
289 Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική, Φαραντούρης Ν.Ε. (επιμ.) 
290Eνέργεια: Δίκαιο, Οικονομία και πολιτική, Ν. Φαραντούρης 
291Eνέργεια: Δίκαιο, Οικονομία και πολιτική, Ν. Φαραντούρης 
292Eνέργεια: Δίκαιο, Οικονομία και πολιτική, Ν. Φαραντούρης 
293ApplyingGameTheorytoBargainingandArbitration, Steven J. Brams 
294Binmore, Ken, Playingforreal, Oxford UP, 2007 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82
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EΣΣΔ 

 

 

 

 

ΗΠΑ 

 

 

 

 

Σε πρώτη φάση 

παρουσιάζεται το παίγνιο με τη μορφή ενός στατικού παιγνίου. Στατικά(normal form games)295 ονομάζουμε 

τα παίγνια τα οποία αναπαριστώνται σε πίνακες και οι παίκτες αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα. Έτσι,  μπορούμε 

να διακρίνουμε πως έχουμε 2 ισορροπίες Νash(Νash equilibria)296. Δηλαδή κανένας από τους παίκτες δεν 

πρόκειται να έχει μεγαλύτερο όφελος αν αφήσει τον «δρόμο» της ισορροπίας. Aυτές οι δύο ισορροπίες με 

τη σειρά τους αποτελούν βέλτιστα κατά Pareto σημεία, όπου το κατά Pareto κριτήριο δηλώνει μια κατάσταση 

στην οποία το όφελος ενός παίκτη δεν μπορεί να αυξηθεί αν δεν ζημειώσει κάποιον ή κάποιους από τους 

υπόλοιπους παίκτες. 297 

Ακόμα υπάρχει και μία ισορροπία μεικτών στρατηγικών298, την οποία εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε 

κατανέμοντας πιθανότητες στις αμιγείς στρατηγικές των παικτών. Θα ακολουθήσουμε τρία βήματα: 

1. Αρχικά ελέγχουμε τις καλύτερες αποδόσεις (best responses) ετσι ώστε να συμπεριλάβουμε μόνο 

αυτά στη μεικτή στρατηγική. Προκύπτει πως όλες οι στρατηγικές αποτελούν best responses. 

 

2. Κατανέμουμε τις πιθανότητες έτσι ώστε για τις ΗΠΑ η στρατηγική “παραίτηση” να ισούται με την 

πιθανότητα p και η στρατηγική “εισβολή” να ισούται με πιθανότητα 1-p. Αντίστοιχα, στη περίπτωση 

της ΕΣΣΔ, η στρατηγική «απόσυρση πυραύλων» ισούται με πιθανότητα q και η στρατηγική «διατήρηση 

πυραύλων» ισούται με 1-q. 

 

3. Για τις ΗΠΑ αν επιλέξει “παραίτηση” προκύπτει: 0*q+ (-1)*(1-q) (1), ενώ αν επιλέξει “εισβολή” 

προκύπτει: 1*q+(-100)*(1-q) (2) 

 

Σύμφωνα με το Fundamental Lemma θα πρέπει να ισχύει (1)=(2)για να είναι αδιάφορες οι ΗΠΑ μεταξύ 

των στρατηγικών τους. Άρα θα έχουμε q=0,99 και 1- q= 0,01 

 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και για την ΕΣΣΔ. Kατά συνέπεια, στην περίπτωση της ΕΣΣΔ 

έχουμε p=0,99και 1-p= 0,01 

 

Τελικά, η μεικτή στρατηγική ισορροπίας(mixed equilibrium)είναι : [(1,-1; (-1,1)] 

 

Τώρα μπορούμε να αναπαραστήσουμε το παίγνιο χρησιμοποιώντας δυναμική 299μορφή(extensive form) 

και υποθέτοντας πως παρέχεται στους παίκτες η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους ,υπάρχει δηλαδή 

τέλεια πληροφόρηση (perfect information). Θα πρέπει να σημειωθεί πως στα δυναμικά παίγνια οι 

παίκτες δρουν διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον έχοντας την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξή τους και 

γι αυτόν τον λόγο η αναπαράσταση τους γίνεται χρησιμοποιώντας μορφή δέντρου (game trees).300 

                                                             
295 Θεωρία παιγνίων : για οικονομολόγους ,  Σολδάτος, Γεράσιμος Θ. 
296 Gintis, Herbert, GameTheoryEvolving, 2nd ed., PrincetonUniversityPress, 2009 
297 http://www.gametheory.net 
298 Carmichael, Fiona, A GuidetoGameTheory, FT PrenticeHall, 2005. 
299 Θεωρία παιγνίων : για οικονομολόγους ,  Σολδάτος, Γεράσιμος Θ 
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(-1,1) 

ΝΙΚΗ ΕΣΣΔ 

Εισβολή (1,-1) 

ΝΙΚΗ ΗΠΑ 

(-100,-100)  

ΠΥΡΙΝΗΚΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ 
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Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιούμε οπισθογενή επαγωγή (backward induction)301.  Ξεκινώντας από 

τον παίκτη που αποφασίζει τελευταίος στο τελευταίο  σημείο απόφασης (decision note), θα μελετήσουμε 

για τον καθένα, από το τέλος του «δέντρου» προς την αρχή, ποια είναι η καλύτερη κίνηση που θα του 

αποφέρει τη καλύτερη δυνατή ωφέλεια, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει απαλειφή όλων των άλλων 

στρατηγικών.  

 

 Για την ΕΣΣΔ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ θα παραδοθούν, η ΕΣΣΔ επιλέγει να διατηρήσει τους πυραύλους 

καθώς  1>0. Στο δεύτερο σημείο απόφασης η ΕΣΣΔ ξέρει πως οι ΗΠΑ θα εισβάλουν και έτσι το 

ορθολογικό είναι να αποσύρει τους πυραύλους (-1> -100). Τέλος, για τις ΗΠΑ η ορθολογικότερη 

επιλογή είναι να εισβάλουν ξέροντας πως 1>-1. Καταλήγουμε πως το Subgame Perfect Nash 

Equilibrium302(ισορροπία στα υποπαίγνια)είναι [Εισβολή, (Διατήρηση, Απόσυρση)] 

H κρίση στη Κριμαία υπό το πρίσμα της Θεωρίας Παιγνίων 

 

                                                             
 
301 Carmichael, Fiona, A Guide to Game Theory, FT Prentice Hall, 2005. 
302 http://www.gametheory.net/dictionary/SubgamePerfect.html 
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Το δεύτερο case study που επηλέχθηκε να αναλυθεί είναι η κρίση της Κριμαίας , καθώς διακρίνεται εύκολα η 

αλληλεπίδραση των παικτών-κρατών που συμμετέχουν στο παίγνιο διαπραγμάτευσης λόγω της ενέργειακής τους 

εξάρτησης. Η ενέργεια λοιπόν, αποτελεί µια κεντρική μεταβλητή στις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας αλλά και Ρωσίας-

Ουκρανίας, που αποτελεί τη βασική διαμετακομιστική οδό μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Έτσι, 

είναι ευνόητο πως το φυσικό αέριο αποτελεί βασικό εργαλείο άσκησης πιέσεων της Ρωσίας προς την Ουκρανία, καθώς 

η Ουκρανία εξαρτάται ενεργειακά από τη Μόσχα. Την ίδια στιγμή όπου, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, η Ευρώπη 

και οι ΗΠΑ καθίστανται σχεδόν ανίκανες εφόσον  δεν έχουν τρόπους ουσιαστικής αντίδρασης διότι η οικονομική και 

ενεργειακή αλληλεξάρτηση µε τη Ρωσία μειώνει σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών. 

Στην προκείμενη κρίση, το διακύβευμα ακόμα και για τη Ρωσία είναι πολύ σημαντικό, καθώς για τη Μόσχα η Ουκρανία 

είναι περιοχή κεντρικής σημασίας .Στο μυαλό της ρωσικής ελίτ, η απώλεια του «ελέγχου» επί της Ουκρανίας  µε τη 

σημαντική ναυτική βάση της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, τη μεγάλη αγροτική παραγωγή και το ρόλο του διαδρόμου 

για το ρωσικό φυσικό αέριο θα σήµαινε το τέλος της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης.  

O Tyler Cowen303  ένα χρόνο πριν γράφει στην New York Times για την κρίση στη Κριμαία και αναγνωρίζει πως η 

διαμάχη συμπεριλαμβάνει ως παίκτες της τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι οποίοι δεν είναι 

συμμετρικοί παίκτες και αντιλαμβάνονται τους όρους «νίκης» και «ζημίας» με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι 

ΗΠΑ και η Ρωσία δεν φαίνονται να ασπάζονται με τον ίδιο τρόπο την  αξία της αποφυγής  της σύγκρουσης.  Από την 

μία μεριά, παρατηρούμε πως οι ΗΠΑ και η Ευρωπαική Ένωση αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση της κρίσης και πάση 

θυσία θέλουν να αποτρέψουν την ένοπλη σύρραξη.  Από την άλλη μεριά, η Ρωσία κρατάει εντελώς αντίθετη στάση.  

Αναλύει τη κρίση υπό το πρίσμα της θεωρίας παιγνίων και διακρίνει πολλαπλές οπτικές γωνίες της κρίσης.304 Αρχικά 

αναφέρει πως η κατάσταση της Κριμαίας μπορεί να ερμηνευτεί ως μία κατάσταση case study πυρηνικής αποτροπής. 

Αυτό γιατί μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1990, μία νέα ανεξάρτητη Ουκρανία εγκατέλειψε το τμήμα της 

από το παλιό σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Παρόλα αυτά σήμερα αν η Ουκρανία κατείχε πυρηνική δύναμη θα 

μπορούσε να αντεπεξέλθει καλύτερα στις διαπραγματεύσεις και στην στρατιωτική επίθεση των Ρώσων. Στη συνέχεια, 

δίνει έμφαση στα σημεία ανατροπής, τα οποία συχνά παρατηρούνται σε ενδοκρατικές  διαπραγματεύσεις . Σε αυτό το 

σημείο η Θεωρία Παιγνίων μας λέει πως μπορούμε να διακρίνουμε πολλαπλές ισορροπίες στο παίγνιο μας (ειρηνικές 

προσδοκίες έναντι προσδοκιών διαμάχης) και κάθε γεγονός σε μία αντιπαράθεση μπορεί να ταράξει την κατάσταση 

ειρήνης- ισορροπίας (σημεία ανατροπής).  Στο τέλος διατυπώνεται από τον Tyler η σημασία της αξιοπιστίας για την 

Θεωρία Παιγνίων. Στη περίπτωση των διαπραγματεύσεων για τη Κριμαία αναφέρει πως η αξιοπιστία των ΗΠΑ θα 

καταστεί αμφιλεγόμενη για τον υπόλοιπο κόσμο  εάν δεν αντιδράσει δυναμικά στις κινήσεις των Ρώσων . 

Σε άρθρο του economist 305  η κρίση στη Κριμαία αναλύεται μέσα από δύο καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να 

δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Η πρώτη περιγράφει  έναν παίκτη που προσπαθεί να προκαλέσει μια 

σύγκρουση η οποία θα αποφέρει κέρδη , τα οποία δεν θα μπορούσαν να κερδηθούν μέσω της διαπραγμάτευσης. Ενώ ο 

δεύτερος  λόγος προκύπτει όταν για έναν παίκτη η σύγκρουση γίνεται αυτοσκοπός, χωρίς να υπολογίζει τη ζημία ή το 

κέρδος. Στο Κρεμλίνο ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε καθαρά ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν μια 

ανοιχτή διαμάχη με τον Δυτικό κόσμο. Ακόμα, δεν είναι λίγοι αυτοί που παρομοιάζουν τη δυσκολία της συνεργασίας με 

τη Ρωσία ως μία παρτίδα σκακιού. Την ίδια στιγμή όμως που ο Πούτιν παίζει τα πιόνια του στο σκάκι,  η Δύση παίζει το 

παιχνίδι του  μονοπωλίου. Στη πραγματικότητα, σε όρους της Θεωρίας Παιγνίων, το σκάκι είναι αρκετά απλό: Είναι ένα 

παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος(zero-sum game)306 μεταξύ δύο ατόμων, στη περίπτωση μας κρατών, όπου η μία πλευρά 

κερδίζει αυτά που χάνει η άλλη και κατά συνέπεια το συνολικό κέρδος όλων των παικτών είναι μηδέν. Όσον αφορά το  

μονοπώλιο, τα χρήματα και η επικράτεια δεν είναι το ίδιο, οι παίκτες έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν συμμαχίες 

και να αλλάξουν "στρατόπεδα" με σκοπό να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό τους όφελος. Στο τέλος, φυσικά ένας μόνο 

παίκτης κερδίζει και σταδιακά αποκτά όλο το πλούτο, οπτική που μάλλον αντιλαμβάνονται οι Ρώσοι για τους δυτικούς. 

Έτσι,  οι δύο στρατηγικές γίνονται πιο απλές αν υποθέσουμε πως ο Πούτιν παίζει μία παρτίδα σκακιού ενώ η Δύση ένα 

παιχνίδι μονοπωλίου μη μηδενικού αθροίσματος(non zero- sum game). 

Τέλος, τη κατάσταση στη Κριμαία μπορούμε εύκολα κι αυτήν να τη παρομοιάσουμε με ένα chicken game (παίγνιο του 

δειλού)307 , καθώς και στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρούμε πως κανένας από τους παίκτες δεν θα παρεκκλίνει από 

την αρχική του πορεία. Σε ένα παίγνιο του δειλού υπάρχει μόνο ένας τρόπος νίκης. Να πείσεις τον αντίπαλο ή τους 

αντιπάλους ότι δεν θα παρεκκλίνει σε καμία περίπτωση. 

                                                             
303 http://en.wikipedia.org/wiki/Tyler_Cowen 
304http://www.nytimes.com/2014/03/16/business/crimea-through-a-game-theory-lens.html 
305 http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2014/03/game-theory-ukraine 
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Συμπεράσματα 

Η Θεωρία Παιγνίων είναι  ένα πολύ ενδιαφέρον και συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο μελέτης.  Στη παρούσα εργασία έγινε 

παρουσίαση κάποιων βασικών τύπων παιγνίων, στρατηγικών και τεχνικών επίλυσης έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή η ουσία 

και οι βασικές έννοιες της σε θεωρητικό επίπεδο.   Η παρουσίαση τόσο του θεωρητικού μέρους όσο και του πρακτικού 

κομματιού με την παρουσίαση των  δύο  ενεργειακών κρίσεων υπό το πρίσμα της Θεωρίας παιγνίων και με υπόβαθρο 

τον ρεαλισμό, έγινε απλοποιώντας στο βαθμό που ήταν εφικτό τις στρατηγικές διαπραγμάτευσεις των παικτών. Έτσι, με 

βάση την απλούστευση των συνθηκών της αλληλεπίδρασης έγινε η ανάλυση τριών καίρεων για την ενεργειακή επιστήμη 

κρίσεων. Διαπιστώθηκε λοιπόν, πως  η συνεισφορά της παιγνιοθεωρητικής προσέγγισης στις ενεργιακές 

διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών είναι καθοριστική. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, πως μία μέθοδος των 

εφαρμοσμένων μαθηματικών εμπλέκεται με το πλήρως θεωρητικό κομμάτι των διεθνών σχέσεων και ενεργειακών 

διαπραγματεύσεων και τελικά είναι ικανή να ερμηνεύσει άριστα την αλληλεπίδραση των παικτών(κρατών, ομάδων 

συμφερόντων, κλπ).  

Συγκεκριμένα,  παρομοιάζοντας τη βασική για την διεθνή σκηνή ενεργειακή κρίση της Κούβας  με το παίγνιο του δειλού 

μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την προσκόλληση των παικτών-κρατών στις βασικές παραδοχές της Θεωρία Παιγνίων. 

Συγχρόνως, μέσω της ανάλυσης των σχέσεων Ρωσίας- Ουκρανίας και Ρωσίας- Ευρώπης καταδεικνείεται ξεκάθαρα το 

μέγεθος της επιρροής που έχει η κίνηση του κάθε παίκτη έναντι των υπολοίπων, δηλαδή ο βαθμός της αλληλεπίδρασης 

των παικτών εντός του παιγνίου.  

Το πεδίο που μπορεί να αναλύσει η Θεωρία παιγνίων στα πλαίσια των ενεργειακών διαπραγματεύσεων  είναι αρκετά 

ευρύ και σίγουρα υπάρχουν κρίσεις και διαπραγματεύσεις,  οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιλυθεί ή εκ των πραγμάτων είναι 

πολύ δύσκολο να επιλυθούν, λόγω των παρεκκλίσεων που αναφέρθηκαν. Ως μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να 

αναλυθούν τόσο οι ενεργειακές διαπργματεύσεις μεταξύ των ΒRICS και της Ευρωπαικής Ένωσης όσο και οι σχέσεις 

Ιαπωνίας-Κατάρ σχετικά με το ζήτημα του φυσικού αερίου και πετρελαίου στο Κατάρ. Ειδικότερα, για την Ευρωπαίκή 

Ένωση θα ήταν σκόπιμο να αναλυθούν οι τρόποι μείωσης της ενεργειακής της εξάρτησης, οι πρακτικές ανάπτυξης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εντός της γεωργαφικής της επικράτειας και οι προοπτικές της για εύρεση νέων 

προμηθευτών.  
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Abstract 

The advent of “knowledge and innovation economy” feeds into a peculiar war between countries and enterprises 

concerning the attraction and retaining of “talents”. Despite the financial crisis, enterprises are looking for qualified and  

specialized personnel and don’t hesitate to invest for this purpose. Meanwhile, developed countries implement a variety 

of policies in order to attract talents from developing countries and regions. The cynic phrase “give us your best and 

brightest” is linked to the “brain drain” phenomenon observed in developing countries and regions affected by the 

economic crisis, austerity measures or war. Nevertheless, the global talent pool is shifting from the west to the east and 

new players enter into this unusual war. The aim of this paper is to launch a discussion on the impact of this phenomenon 

in Europe and Greece and to highlight the need for taking measures in order to eliminate the consequences of the global 

and intra-European competition.  

Key-Words: war for talents, brain drain, European Union, Greece 

Περίληψη 

Η έλευση της «οικονομίας της γνώσης και της καινοτομίας» τροφοδοτεί έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ κρατών και 

επιχειρήσεων, που αφορά την προσέλκυση και την διατήρηση των «ταλέντων». Παρά την οικονομική κρίση, οι 

επιχειρήσεις αναζητούν άτομα καταρτισμένα, με εξειδίκευση και δεν διστάζουν να επενδύσουν σε αυτά. Παράλληλα, 

αναπτύσσονται μια σειρά πολιτικών προσέλκυσης ταλέντων από αναπτυγμένα κράτη, που, μεταξύ άλλων, 

περιλαμβάνουν «άγρα» ταλέντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες. Η κυνική φράση «δώστε μας τους 

καλύτερους κι εξυπνότερους» συνδέεται με τη «διαρροή εγκεφάλων» και την αποψίλωση από το υψηλά καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και των χωρών που βρίσκονται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 

λιτότητας ή πολέμου. Ωστόσο, η παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων μετατοπίζεται ανατολικά και σε αυτόν τον ιδιότυπο 

πόλεμο εισέρχονται νέοι παίκτες. Η παρούσα εργασία εγκαινιάζει μια συζήτηση για τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού 

στην Ευρώπη και την Ελλάδα και αναδεικνύει την ανάγκη ανάληψης μέτρων για τη μείωση των επιπτώσεων από τον 

παγκόσμιο αλλά και τον ενδο-ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. 

Λέξεις κλειδιά: πόλεμος ταλέντων, διαρροή εγκεφάλων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα 
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1. Εισαγωγή 
 

Στις μέρες μας διεξάγεται ένας ιδιότυπος πόλεμος μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων που αφορά την προσέλκυση και την 

διατήρηση των «ταλέντων». Καθώς η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, ενισχύοντας την 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών και των οικονομιών, κράτη και επιχειρήσεις επιδιώκουν την δημιουργία ενός 

ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο ανταποκρίνεται ευέλικτα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον, ενισχύει την καινοτομία, την ευρωστία και τη διεθνή τους θέση. Η φράση «πόλεμος ταλέντων» προβάλλεται 

στον τίτλο της μελέτης των Michaels, Handfield-Jones και Axelrod για λογαριασμό της συμβουλευτικής εταιρίας 

McKinsey & Company των Η.Π.Α το 1997 (Chambers et al.,1998:45). Σύμφωνα με την επανέκδοση της μελέτης το 2001 

διαπιστώνεται μία μεγάλη έλλειψη στα ταλέντα-διαχειριστές (managers), στην εποχή της πληροφορίας (Information 

Age), όπου οι «εργάτες της γνώσης» (knowledge workers) και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει 

τρομακτικά την ανάπτυξη μιας επιχείρησης (Michaels et al., 2001:3).  

Η οικονομική κρίση, αντί να επιβραδύνει ή να αποτρέπει την αναζήτηση ταλέντων στην αγορά εργασίας, δημιουργεί 

έναν ισχυρό ανταγωνισμό, κάνοντας τον «πόλεμο ταλέντων» πιο έντονο από ποτέ (Beechler and Woodward, 2009). Έτσι, 

σήμερα παρά την ύφεση, οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς άτομα καταρτισμένα, με εξειδίκευση και δεν διστάζουν να 

επενδύσουν σε αυτά. Παράλληλα, αναπτύσσονται μια σειρά πολιτικών προσέλκυσης ταλέντων από περιφέρειες, κράτη 

και φυσικά τις επιχειρήσεις. Οι πολιτικές αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν «άγρα» ταλέντων από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες. Η κυνική φράση «δώστε μας τους καλύτερους κι εξυπνότερους» (“give us the 

best and the brightest”) συνδέεται με τη «διαρροή εγκεφάλων» και την αποψίλωση από το υψηλά καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και των χωρών που βρίσκονται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 

λιτότητας ή πολέμου και αποτελούν «τις δεξαμενές προμήθειας των ταλέντων» (pools of talents) (Kapur and Mchale, 

2005). 

Δύο σχεδόν δεκαετίες μετά την πρώτη εισαγωγή του όρου, η βιβλιογραφία έχει εμπλουτιστεί με πληθώρα από έρευνες 

και άρθρα, ενώ η έννοια του «ταλέντου» έχει διευρυνθεί. Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια 

Τράπεζα (Leipziger, Danny, 2008, Kuznetsov, 2010, 2012) και ο ΟΟΣΑ παρακολουθούν τις διάφορες πτυχές του 

θέματος, όπως τη μετανάστευση ή τη διεθνή κινητικότητα των ταλέντων καθώς και την σημαντική συμβολή των 

ταλαντούχων γυναικών και των ατόμων από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα (OECD, 2008a,b 2012a, 2015, ILO, 

2015, European Commission, 2010). Το 2014 ο ΟΟΣΑ μάλιστα διοργάνωσε ένα φόρουμ συζήτησης για το τεράστιο 

κόστος που υπάρχει από την έλλειψη των ταλέντων παγκοσμίως ("The one-trillion dollar global talent gap"). Είναι βέβαιο 

ότι η ύπαρξη «ταλέντων» σε μία οικονομία ή επιχείρηση βασισμένη στη γνώση (OECD, 1996) συνδέεται άμεσα με την 

ικανότητά της να καινοτομεί και να μεγεθύνεται, όπως περιγράφεται και στη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης (Romer, 

1994, Barro et al., 2004). Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν πρόσφατα εργαλεία μέτρησης ταλέντων, όπως o Παγκόσμιος 

Δείκτης Ανταγωνιστικότητας για τα Ταλέντα (the Global Talent Competitiveness Index) (Econimist Inteligence Unit, 

2015), που σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (The Global Innovation Index) (GGI, 2015) γίνονται 

αντικείμενα συζήτησης σε παγκόσμια οικονομικά φόρα, όπως αυτό του Davos. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ενίσχυση της δεξαμενής των ταλέντων μιας οικονομίας. Αφενός, η χώρα να θέσει τις 

πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα στο επίκεντρο μιας στρατηγικής για την καινοτομία (GGI, 

2015:xxi). Αφετέρου να συνδέεται ενεργά με την επιστημονική της διασπορά  (Kuznetsov, 2010) ενώ παράλληλα να 

αναπτύξει πολιτικές επιστροφής ταλέντων ή αντίστοιχα, πολιτικές προσέλκυσης (π..χ  “The Recruitment Program for 

Innovative Talents” της Κίνας). Επιπλέον, η διεθνής δικτύωση και οι διεθνείς συνεργασίες των ταλέντων κινείται σε αυτή 

τη λογική.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στη συζήτηση και την καταγραφή του φαινομένου, την αναφορά στους 

παράγοντες που το επηρεάζουν αλλά και των προβλημάτων που δημιουργεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα ταλέντα 

στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Είναι φανερό ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη αντίστοιχων πολιτικών προσέλκυσης 

νέων ταλέντων ή συντονισμού πολιτικών για τη συγκράτηση της εκροής των ταλέντων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Στην εργασία γίνεται μια κατ’ αρχήν αποτίμηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών, όμως το ζήτημα αυτό πρέπει να μελετηθεί 

σε βάθος από όσους διαμορφώνουν τις πολιτικές αυτές, έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις από τον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό. Ένα σημείο που χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής είναι η ρύθμιση του ενδοευρωπαϊκού ανταγωνισμού για τα 

ταλέντα. Στην Ελλάδα, κάποιες μελέτες αναφέρονται στο φαινόμενο της διαρροής νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό 

((Labrianidis, 2014, Labrianidis and Vogiatzis, 2013, Ασδεράκη, 2013), ωστόσο, πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η 

διάσταση όχι μόνο της απώλειας ενός δυναμικού μέρους του ελληνικού ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά και οι επιπτώσεις 

από τα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης και αποχώρησης από την εργασία έμπειρων και ταλαντούχων ατόμων 

άνω των 50 ετών.   

Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης έγινε έρευνα και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και περιεχόμενο από εκθέσεις διεθνών 

οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, Ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, εκθέσεις και κείμενα ευρωπαϊκών οργάνων, φορέων και 

ερευνητικών κέντρων, συμβουλευτικών επιχειρήσεων, κρατικών οργανισμών, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά και 

εφημερίδες και καθώς και εκθέσεις από εταιρείες επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 

ποσοτικά στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και την Eurostat. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: αρχικά 

αναλύεται η έννοια του ταλέντου, οι γενιές και τα χαρακτηριστικά των ταλέντων, όπως έχουν καταγραφή στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Κατόπιν, παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράγοντες αναζήτησης, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η διεθνής 

κινητικότητα ταλέντων αλλά και η χαρτογράφηση των δεξαμενών άντλησή τους παγκοσμίως. Ακολουθεί μια πολύ 

σύντομη αναφορά στο σύγχρονο τρόπο προσέλκυσης ταλέντων διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ύστερα, 
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γίνεται μία συνοπτική αναφορά στις κυριότερες πολιτικές για τη δημιουργία, διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων στην 

αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αναφερόμαστε στο φαινόμενο της διαρροής των ταλέντων από την 

Ελλάδα και τις μελλοντικές επιπτώσεις που αυτό θα έχει. 

 

2. Ταλέντα, γενιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  
 

Σύμφωνα με τον Dave Urlich, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Michigan και σύμβουλο επιχειρήσεων, ο οποίος έχει 

ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον «πόλεμο ταλέντων», ταλέντα είναι «τα άτομα τα οποία έχουν την γνώση, τις δεξιότητες και 

τις αξίες που απαιτούνται για σήμερα και για αύριο» (Urlich, 2006:32). Τρία βασικά συστατικά συναντώνται σε ένα 

ταλέντο (the talent trifecta), η ικανότητα, η δέσμευση και η συνεισφορά (ibid). Στο ίδιο πνεύμα η McKinsey υποστηρίζει, 

ότι ταλέντο είναι «το άθροισμα των ικανοτήτων ενός ατόμου...τα εγγενή του/της χαρίσματα, οι δεξιότητες, οι γνώσεις, η 

εμπειρία, η ευφυΐα, η κρίση, η στάση, ο χαρακτήρας και το κίνητρο…αλλά και η ικανότητά του/της να μαθαίνει και να 

αναπτύσσεται» (Michaels et al., 2001: xii). Για την McKinsey, η οποία προβλέπει ότι η ζήτηση για ταλέντα θα αυξάνεται 

συνεχώς στα επόμενα χρόνια, «ταλέντο» είναι «ο καλύτερος και πιο έξυπνος», ένα άτομο  «το οποίο όλες οι επιχειρήσεις 

και οι οργανισμοί θεωρούν ότι ανήκει στην κορυφή (top 10%) των εργαζομένων τους (Robertson και Abbey, 2009:263). 

Επιπλέον, «τα ταλέντα αντιπροσωπεύουν μια ελίτ ατόμων με ισχυρή επιρροή, είναι μεγάλης αντοχής άτομα τα οποία 

μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περίπλοκες καταστάσεις, αλλά  τα ίδια είναι ακόμα πιο περίπλοκα» (ibid:262).  

Οι παραπάνω ορισμοί έχουν μια ολιστική προσέγγιση και δίνουν μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα, πέρα από τις γνώσεις και 

στις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες» (soft skills) και ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα ενός εργαζομένου. Ωστόσο, η έννοια 

του «ταλέντου» μεταβάλλεται ή επαναπροσδιορίζεται κι επηρεάζεται από τις ραγδαίες δημογραφικές και τεχνολογικές 

αλλαγές που επιφέρουν αντίστοιχες αλλαγές στις οικονομίες και στις επιχειρήσεις. Έτσι, σε μεγάλο μέρος της 

βιβλιογραφίας αλλά και στα κείμενα του ΟΟΣΑ (2015, 2012a, 2008a) τα «ταλέντα» ταυτίζονται πολλές φορές με τους 

επιστήμονες και ειδικότερα τους επιστήμονες των νέων τεχνολογιών (STEM-Science, Technology, Engineering and 

Mathematics ), αφού αυτές σήμερα συνδέονται άμεσα με την καινοτομία και την ανάπτυξη. Για τις ανάγκες αυτής της 

μελέτης, ακολουθείται αυτή η αντίληψη για τα ταλέντα, δηλαδή των ατόμων με υψηλά προσόντα εξαιτίας των σπουδών 

τους.  

Ταλέντα ικανά να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη μεγέθυνση μιας επιχείρησης και γενικότερα της οικονομίας 

βρίσκονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Σήμερα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής και της 

επιμήκυνσης της παραμονής στην εργασία παρατηρείται η συνύπαρξη διαφορετικών γενιών στον ίδιο χώρο εργασίας. 

Για την κατηγοριοποίησή τους χρησιμοποιείται συχνά αυτή του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (United Nations Joint 

Staff Pension Fund, 2015). 

Η πρώτη γενιά εργαζομένων, είναι οι «παραδοσιακοί» (Traditionals), οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν το 1945 (70 ετών το 

2015) κι έχει σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από την αγορά εργασίας. Για τη γενιά αυτή η εργασία ήταν καθήκον και θυσία 

(Steelcase Inc, 2009). Ακολουθεί η μεταπολεμική γενιά των “Baby Boomers” (1946-1964), η οποία είναι και η 

πολυπληθέστερη, 51-69 ετών το 2015. Οι “Boomers” χαρακτηρίζονται ως οργανωτικοί, έχουν εμπειρία κι αισιοδοξία, 

έχουν αναπτύξει σχέσεις ετών στο εργασιακό τους περιβάλλον, επιδιώκουν την προσωπική επαφή με τους συνεργάτες 

τους και είναι ιδιαίτερα δυναμικοί στην δουλειά τους, η οποία αποτελεί και το μέσον της προσωπικής τους καταξίωσης 

(ibid). Οι Boomers αποχωρούν σταδιακά από την εργασία αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο κενό γνώσης και εμπειρίας. 

Υπολογίζεται ότι μεταξύ 2008-2018, το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εργασίας των Η.Π.Α. θα πρέπει να 

καλυφτούν από μορφωμένους και ειδικευμένους εργαζόμενους εξαιτίας της συνταξιοδότησης των Boomers (Rothwell, 

2011, όπως αναφέρεται στον Williams, 2015). 

H γενιά των “X- Generation” (Xers’, 1965-1980), 35-50 ετών το 2015, αποτελείται από περισσότερο ανεξάρτητα άτομα, 

δημιουργικά, με μεγάλη προσαρμοστικότητα, θέλουν να χτίσουν την δική τους καριέρα και να θεωρούνται χρήσιμοι στην 

εργασία τους (Steelcase Inc, 2009). Στα αρνητικά αυτής της γενιάς είναι η δυσπιστία, η ευκολία για κριτική και η έλλειψη 

διάθεσης για επιπλέον εργασία (ibid), αφού είναι η γενιά που δεν χρειάστηκε να προσπαθήσει όσο οι υπόλοιπες, ενώ, σε 

κάποιες περιοχές του κόσμου, εργάστηκε προστατευμένη από νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι Xers προτιμούν μια 

ισορροπημένη ζωή παρά χρήματα και αναγνώριση (Sibarani et al., 2015). 

Aκολουθούν οι “Millenials ή Generation Y’’ (1981-1995), 20-34 ετών to 2015, η πρώτη γενιά που μεγαλώνει με Η/Υ και 

είναι η πιο εξοικειωμένη με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Η γενιά αυτή είναι περισσότερο ανοικτή (“global-minded”), 

προσαρμόζεται εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, την τεχνολογία και γενικότερα στις 

εξελίξεις γύρω της. Οι Millenials είναι πολύπλευρα, με ποίκιλλες δεξιότητες άτομα, που επεξεργάζονται συνεχώς τις 

πληροφορίες και δίνουν μεγάλη έμφαση στις γνωριμίες τους. Μάλιστα, επενδύουν σημαντικό χρόνο στο να φτιάξουν το 

δικό τους δίκτυο γνωριμιών και συνεργασίας (networking) και χρησιμοποιούν συχνά τα δίκτυα επαγγελματικής 

δικτύωσης, όπως το Linkedin. Έχουν μεγάλη θέληση να εργαστούν, ωστόσο εξαιτίας των σπουδών τους μπαίνουν σε 

σχετικά μεγάλη ηλικία στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να μην έχουν μεγάλη εμπειρία στην πράξη και γι’ αυτό 

πολλές φορές οι εταιρίες θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη καθοδήγησης από τους Boomers. Επίσης, η γενιά αυτή 

προβλέπεται να αλλάξει πολλά εργασιακά περιβάλλοντα, ακόμη και καριέρα (United Nations Joint Staff Pension Fund, 

2015). Τα άτομα αυτής της γενιάς μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών και 

γι’ αυτό θεωρούνται περιζήτητοι στις μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς.  

Όμως, στην ΕE-28, οι Millenials αντιπροσωπεύουν μόνο το 24%  του ποσοστού των ενηλίκων το 2013 σε σχέση με το 

27% των Η.Π.Α. (Stokes, 2015). Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Pew Research Center, οι Millenials 

αντιπροσώπευαν μια μειονότητα του πληθυσμού των ενηλίκων, που κυμαίνονται από 28% του πολωνικού πληθυσμού 
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στο 20% του ελληνικού και σε μόλις 19% του ιταλικού πληθυσμού (ibid). Αντίστοιχα, τα άτομα άνω των 50 ετών 

αναλογούν στο 52% του πληθυσμού στη Γερμανία, και στο 51% στην Ιταλία (στην Ελλάδα στο 38% με την απογραφή 

του 2011).  

Τέλος, η γενιά των “Z” (“Ζ-Generation”), η οποία αποτελείται από άτομα γεννημένα από το 1996 έως σήμερα (το 2015 

19 ετών) και εισέρχονται τώρα στην αγορά εργασίας, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα των “Y” και είναι 

ακόμη πιο εξοικειωμένη με την τεχνολογία, αφού αποτελεί πλέον τρόπο ζωής ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες (Steelcase 

Inc, 2009). Η διαφορά είναι ότι η γενιά αυτή προβλέπεται να εισαχθεί σε ένα ακόμα πιο ασταθές, ευμετάβλητο και 

ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Η γενιά αυτή θα χτίσει πολλές καριέρες, οι οποίες μπορεί να παράλληλες, καθώς 

τα ίδια άτομα μπορεί να έχουν ταυτόχρονα δυο ή περισσότερες εργασίες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς κλάδους. 

Οι γενιές των εργαζομένων έχουν διαφορετικές στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες και η επίδρασή τους στην 

ανάπτυξη μια επιχείρησης έχει απασχολήσει τους ερευνητές (Sibarani et al 2015,  Bennett et al, 2012, Helyer and Lee, 

2012, Kuyken, 2012). Ένα άλλο ζήτημα που έχει επίσης απασχολήσει τους ερευνητές είναι οι σχέσεις, η μεταφορά 

(transfer) και η διαχείριση της γνώσης (knowledge management) ανάμεσα σε αυτό το πολυγενεολογικό εργατικό 

δυναμικό σε μία περίοδο που παρατηρείται έλλειψη ειδικευμένων και ταλαντούχων εργαζομένων (Williams, 2015, 

Gordon, 2014). Επίσης, καθώς η πολυπληθέστερη γενιά των Boomers σταδιακά αποσύρεται ενώ η γενιά που ακολουθεί 

έχει μεν περισσότερα προσόντα και δεξιότητες, είναι όμως σαφώς πολύ μικρότερη στην Ευρώπη και στις χώρες του 

ΟΟΣΑ εξαιτίας της υπογεννητικότητας, η ανάγκη των επιχειρήσεων και των οργανισμών για ταλέντα με υψηλά 

προσόντα, εξειδίκευση και προσδοκίες, είναι πιο έντονη από ποτέ.    

 

3. Παράγοντες αναζήτησης, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η διεθνής κινητικότητα 

ταλέντων 
 

Στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης και της καινοτομίας, το ανθρώπινο δυναμικό τείνει να γίνει το βασικότερο 

συστατικό της κάθε εταιρίας και γι’ αυτό τον λόγο, οι εταιρίες αναζητούν άτομα μορφωμένα, έξυπνα και ευέλικτα. Οι 

Michaels et al (2001:6) αναφέρουν ότι σύμφωνα με την «παλιά πραγματικότητα», οι άνθρωποι χρειάζονται τις εταιρείες, 

σήμερα όμως, στη «νέα πραγματικότητα», οι εταιρείες χρειάζονται τα άτομα καθώς οι άνθρωποι και όχι μηχανές, το 

κεφάλαιο ή η γεωγραφία τείνει να γίνει το νέο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

καταγράφονται διάφοροι παράγοντες και αιτίες για τις οποίες κράτη και εταιρείες έχουν επιδοθεί στο «κυνήγι» ταλέντων. 

Στις κυριότερες από αυτές περιλαμβάνονται ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας και οι πιέσεις για αλλαγές 

στο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι διεθνείς δημογραφικές τάσεις και η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων, η 

ψηφιοποίηση και η τεχνολογία και η  ποικιλομορφία του διεθνούς περιβάλλοντος (Beechler και Woodward, 2009). 

Η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε συνθήκες μέσα στις οποίες οικονομίες, οι οποίες δεν ήταν πλήρως βιομηχανοποιημένες 

και κατείχαν σχετικά  μικρό μερίδιο συμμετοχής στην παγκόσμια οικονομία, σήμερα να ενσωματώνονται μέσα σε αυτή 

και να έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Dollars, 2015). Η παγκοσμιοποίηση ενίσχυσε επίσης, 

σε σημαντικό βαθμό τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, τον πολλαπλασιασμό των θυγατρικών επιχειρήσεων  στο εξωτερικό, 

ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πολιτιστική και εθνική ποικιλομορφία, τις ωθεί να αναζητούν ταλέντα που 

προέρχονται από την χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται, με τον τρόπο αυτό δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

προσαρμογής και εδραίωσης σε διαφορετική αγορά (OECD, 2008). Επιπλέον, καθώς οι εταιρίες δραστηριοποιούνται σε 

ένα παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον είναι αναγκαίο να στελεχώνονται από άτομα τα οποία προέρχονται από διαφορετικά 

κράτη και πολιτιστικά περιβάλλοντα. 

Η αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων στις χώρες της Δύσης, η μείωση των γεννήσεων, το δυσανάλογο 

μέγεθος της γενιάς των Boomers σε σχέση με τις επόμενες γενιές και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, έχει ως 

αποτέλεσμα η νέα γενιά να είναι εξαρτημένη από την προηγούμενη. Το εργατικό δυναμικό, όμως, της προηγούμενης 

γενιάς διαφέρει κατά πολύ από αυτό της νέας γενιάς ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, τη γνώση ξένων 

γλωσσών, τις στάσεις απέναντι στην εργασία καθώς και ως προς την προσαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες και 

απαιτήσεις. Ωστόσο, στις αναπτυγμένες κοινωνίες, οι Millennials είναι αριθμητικά πολύ λιγότεροι, με αποτέλεσμα ο 

πόλεμος μεταξύ εταιριών για την προσέκλυση νέων ταλέντων της γενιάς αυτής να γίνεται όλο και πιο έντονος. 

Η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών  τις τελευταίες δεκαετίες αύξησε σημαντικά τις θέσεις εργασίας, 

συμβάλλοντας στην ανάγκη διαμόρφωσης καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Χαρακτηριστικά, στην ΕΕ, οι 

υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνόλου των θέσεων εργασίας308 Αντίστοιχα, οι εταιρίες αναζητούν 

άτομα τα οποία διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία θα τις βοηθήσουν να γίνουν περισσότερο 

εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές και καινοτόμες, να προσαρμοστούν στη νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά και στις 

καταναλωτικές συνήθειες. Η ψηφιοποίηση και η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν, 

επίσης, συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομιών και στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Χαρακτηριστικά, οι υπηρεσίες 

αυτού του κλάδου παρέχουν κέρδη περίπου 194$ δις ετησίως στην παγκόσμια οικονομία, ενώ για το 2011 

δημιουργήθηκαν 6 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, ενώ για κάθε θέση εργασίας σε ΤΠΕ  δημιουργούνται τουλάχιστον δύο 

νέες θέσεις σε άλλους τομείς (World Economic Forum, 2014). Η σύνδεση όλων των εργασιών και των δεδομένων με το 

                                                             
308Βλ. Eurostat Newsrelease, (2012), Labour Force Survey. Almost 70% of employed persons in the EU27 worked in 

the service sector in 2011, Eurostat Press Office, διαθέσιμο http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154046/3-

05102012-AP-EN.PDF/f8db5fc5-8cea-47b0-9e6e-055bb4d61057?version=1.0 (ανάκτηση 12.03 2015). 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154046/3-05102012-AP-EN.PDF/f8db5fc5-8cea-47b0-9e6e-055bb4d61057?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154046/3-05102012-AP-EN.PDF/f8db5fc5-8cea-47b0-9e6e-055bb4d61057?version=1.0
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Ιντερνέτ και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ασκεί πιέσεις στις επιχειρήσεις για προσαρμογή. Το κύριο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι ότι υπάρχει έλλειψη καταρτισμένων ατόμων στον κλάδο. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής (2014) το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες ενώ ως  έως 

το 2020 αναμένεται να υπάρχει έλλειψη 1 εκατ. ατόμων με εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες στην ΕΕ. 

Η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων από χώρα σε χώρα, μία τάση που 

αναμένεται να είναι ανοδική κατά πολύ τα επόμενα χρόνια (PWC, 2012). Τα άτομα βρίσκουν λιγότερα εμπόδια στο να 

μεταναστεύσουν σε άλλο κράτος, προκειμένου να εργαστούν με περισσότερα προνόμια και ευκαιρίες. Έτσι, άτομα-

ταλέντα μεταναστεύουν σε κράτη που τους παρέχονται ευκαιρίες, υλικά αγαθά και ασφάλεια. Η  φιλελευθεροποίηση των 

αγορών έχει μετατρέψει τη «διαρροή ταλέντων» σε «εισροή ταλέντων» σε πολλές χώρες της Δύσης, μια θετική εξέλιξη 

για την χώρα που απορροφά και αξιοποιεί τα ταλέντα, αλλά όχι για την χώρα που προέρχονται τα άτομα αυτά (Carr et 

al., 2005). 

Η κινητικότητα των ατόμων δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Τα άτομα ανέκαθεν μετακινούνταν από τόπο σε τόπο 

αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής είτε για οικονομικούς είτε για πολιτικούς είτε για ιδεολογικούς ή άλλους λόγους. 

Σήμερα, όμως, η  κινητικότητα των ατόμων τείνει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς και παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Ενώ κατά το παρελθόν, τα άτομα τα οποία μετανάστευαν, κυρίως σε χώρες της Δύσης, ήταν 

άτομα χωρίς πτυχία και εξειδίκευση και τα κράτη στα οποία μετανάστευαν αναζητούσαν  φθηνό εργατικό δυναμικό, 

σήμερα τα κράτη αναζητούν «ταλέντα», άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εξειδίκευση. Μάλιστα, τα τελευταία 

χρόνια στον «πόλεμο» εισέρχονται νέοι δρώντες και άλλες χώρες, όπως η Κίνα, ο Καναδάς, η Χιλή, η Τουρκία η Ινδία 

και η Σαουδική Αραβία. 

Το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» (brain-drain) συνεχίζει να τελεί υπό παρατήρηση και διερεύνηση. 

Αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και ήπειροι είναι οι μεγάλοι χαμένοι (Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία) ενώ στον αντίποδα 

οι ανεπτυγμένες χώρες (Η.Π.Α., Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία) κερδίζουν υψηλά καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι Η.Π.Α. όπου το 13% του πληθυσμού έχει γεννηθεί σε άλλη 

χώρα. Πιο αναλυτικά, το 2010, το 53% των γεννημένων σε τρίτη χώρα προέρχεται από την Λατινική Αμερική, το 29% 

από την Ασία, το 12% από την Ευρώπη και το 4% από την Αφρική. Πάνω από το 74% με καταγωγή από την Ινδία, το 

50% από την Κίνα και τις Φιλιππίνες έχουν τουλάχιστον πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (U.S. Census Bureau, 

American Community Survey, 2010). Oι αφρικανικοί πληθυσμοί από το 1970 και για κάθε δεκαετία διπλασιάζονται στις 

Η.Π.Α. με χώρες καταγωγής κυρίως τη Νιγηρία, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο και την Γκάνα. Το 41% των πληθυσμών 

αυτών έχει τουλάχιστον πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με το μέσο όρο 28% των μεταναστών, με 

μεγαλύτερο ποσοστό των Αιγυπτίων (64%) (The Foreign-Born Population from Africa: 2008-2012, Gambino et al., 

2014). Αντίθετα, οι μετανάστες που είχαν γεννηθεί στην Ευρώπη έχουν μειωθεί δραματικά από το 75% του πληθυσμού 

που είχαν γεννηθεί σε άλλη χώρα το 1960 στο 12% το 2010 και στο 11%. Το 2014, χάρη στην ΕΕ. Το τελευταίο 

μεταναστευτικό κύμα παρατηρείται από την πρώην Ανατολική Ευρώπη στις αρχές του 1990, ενώ πρόσφατα λόγω της 

οικονομικής κρίσης υπάρχει μια παρόμοια τάση. Οι Ευρωπαίοι μετανάστες έχουν κατά μέσο όρο το υψηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο από τους εγχώρια όσο και από τους γεννημένους σε τρίτη χώρα (40%) και το υψηλότερο 

εισόδημα από όλους (Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, 2014). Οι Η.Π.Α. εφαρμόζουν 

μια σειρά πολιτικών προσέλκυσης ταλέντων που, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό σύστημα υποτροφιών 

καθώς και μία ειδική πολιτική παραμονής για τους υψηλά μορφωμένους μετανάστες (H-1B visa program). 

Στις αναπτυγμένες χώρες, πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους προκειμένου να 

προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ταλέντα κι αναπτύσσουν νέους τρόπους με τους οποίους τα αναζητούν και 

τα προσελκύουν. Τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα Opprtunity, PartnerUp, VisualCV, Meetup, Zerply, 

AngelList, BranchOut, Twitter, Facebook και το Linkedin, αποτελούν την πρώτη πηγή για την εύρεση ταλέντων (Costill, 

2013). Μάλιστα τα τελευταία  τέσσερα χρόνια η χρήση των επαγγελματικών δικτύων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε  

κατά 73% ως η σημαντικότερη πηγή αναζήτησης, εύρεσης πληροφόρησης και πρόσληψης κι αυτή είναι μία σημαντική 

αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες αναζητούν ικανά άτομα για να τις στελεχώσουν (Gager et al., 2015:12). 

Επίσης, καθώς ο πόλεμος ταλέντων σήμερα είναι παγκόσμιος, οι εταιρίες με τα μέσα αυτά έχουν την δυνατότητα να 

προσελκύσουν ταλέντα από όλο τον κόσμο. Περίπου το 46% των αμερικανικών εταιριών δηλώνουν ότι τα επαγγελματικά 

δίκτυα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές πηγές για ποιοτικές προσλήψεις (Cruz, 2014). 

 

4. Η χαρτογράφηση των δεξαμενών των «ταλέντων» παγκοσμίως 
 

Σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήγαγε η ομάδα του Economist (The Global Talent Index Report: The Outlook to 2015) 

οι Η.Π.Α. κατέχουν ηγετική θέση όσον αφορά τα ταλέντα που βρίσκονται εντός της αγοράς εργασίας το 2015. Στα 

πλεονεκτήματα της χώρας καταγράφεται η αριστεία των πανεπιστημίων της, η υψηλή συνολική ποιότητα του υπάρχοντος 

εργατικού δυναμικού της και το αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον, που είναι σχετικά απαλλαγμένο από περιοριστικές 

ρυθμίσεις. Ακολουθούν οι Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, και η Σουηδία που από την 7η θέση το 2011, 

βρίσκεται στην 4η θέση το 2015), οι οποίες έχουν αυξημένες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα. Κατόπιν 

βρίσκονται η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη η μεν πρώτη με πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας και η δεύτερη μετά το 

τεράστιο άνοιγμά της στο διεθνές εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ibid). Ο Καναδάς, η Χιλή και η Τουρκία 

έχουν τη μεγαλύτερη αναλογία κερδισμένων μεταξύ 2011 και 2015 ενώ η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες 

απώλειες (Ibid:5).  
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Μια ανάλογη έκθεση, που γίνεται αντικείμενο συζήτησης στο Davos, αναφέρεται στο Δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας των Ταλέντων (The Global Talent Competitiveness Index, 2015-2016) (INSEAD, 2015). Η έκθεση 

κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση και την διεθνή κινητικότητα των ταλέντων την οποία συνδέει με την 

ευημερία. Τονίζει ότι, σήμερα οι διεθνείς επενδυτές μετακινούνται προς χώρες που διαθέτουν ταλέντα σε λογικό κόστος 

και δεν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης των ταλέντων προς άλλες περιοχές του κόσμου (ibid). Η Κίνα, η Ν. Κορέα, οι 

Φιλιππίνες το Βιετνάμ, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Κύπρος από την Ευρώπη, η Τουρκία, η Ιορδανία και η Τυνησία 

αποτελούν τέτοια παραδείγματα. Η έρευνα PISA του ΟΟΣΑ (2012) τοποθετεί στις πρώτες θέσεις στις δεξιότητες της 

ανάγνωσης, των μαθηματικών και των θετικών επιστημών τη Σαγκάη, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, την Ταιβάν, την 

Κορέα, το Μακάου-Κίνα και την Ιαπωνία, γεγονός που αιτιολογεί την μετακίνηση των επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας 

ανατολικά. Παράλληλα, οι φοιτητές από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ρωσία (BRICs) 

αντιστοιχούν στο  39,1% παγκοσμίως το 2012 (Unesco, 2014). 

Ο Δείκτης μετρά την ικανότητα των κρατών ως προς την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα ταλέντα, βασισμένη σε έξι 

πυλώνες και σε δείκτες για διάφορα στοιχεία. Στην πρώτη κατηγορία δεικτών (Input sub-index) περιλαμβάνονται 

πολιτικές, πόροι και προσπάθειες που καταβάλει μια συγκεκριμένη χώρα για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 

ταλέντων της σε τέσσερις πυλώνες: α) στο κατά πόσο δίνει τη δυνατότητα (enable) για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού 

κλίματος για τα ταλέντα έτσι ώστε  να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν, κάτι που συνδέεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο 

της αγοράς και το επιχειρηματικό περιβάλλον, β) στο κατά πόσο τραβά το ενδιαφέρον (attract) και αξιοποιεί τα ταλέντα 

είτε μέσω της προσέλκυσης ταλαντούχων μεταναστών είτε μέσω της παροχής ευκαιριών σε άτομα από μειονεκτικές 

ομάδες, γ) στο κατά πόσο καλλιεργεί (grow) τα ταλέντα, που αναφέρεται στις ευκαιρίες που δίνει το επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα, η διά βίου μάθηση, η μαθητεία και γενικά κάθε ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη και δ) στο κατά 

πόσο έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει (retain) ή να συγκρατήσει τα ταλέντα, στα οποία συνήθως προσφέρονται διεθνείς 

ευκαιρίες, που σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής (ibid:31-32). Στη δεύτερη κατηγορία (Output sub-index) 

περιλαμβάνονται δύο πυλώνες, οι οποίοι αφορούν τις δεξιότητες και τη παραγωγικότητα των εργαζομένων σε δύο 

επίπεδα. Το ένα σχετίζεται με τις μεσαίες δεξιότητες (Labour and Vocational skills) και το άλλο με τις υψηλές δεξιότητες 

(Global Knowledge skills), που συνδέονται με ηγετικές θέσεις που απαιτούν δημιουργικότητα, καινοτόμες ιδέες και 

ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων (ibid). Η Ελβετία βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτής της κατάταξης, 

ακολουθούμενη από τη Σιγκαπούρη, το Λουξεμβούργο, τις Η.Π.Α., τη Δανία, τη Σουηδία, το Ην. Βασίλειο, τη Νορβηγία, 

τον Καναδά και την Φιλανδία, ενώ η  Ελλάδα βρίσκεται στη 49η θέση.  

Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2015) η παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων  κατά την τελευταία δεκαετία έχει μεγαλώσει  

σημαντικά καθώς, σε όλον τον κόσμο αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ατόμων που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.309 Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση θα συνεχιστεί έως και το 2030 στις αναπτυγμένες 

και αναπτυσσόμενες οικονομίες που μετασχηματίζονται σε οικονομίες της γνώσης, στις οποίες δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας για υψηλά καταρτισμένο προσωπικό. Αντίστοιχα, εφόσον η ολοκλήρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

συνοδεύεται από περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας και καλύτερους μισθούς, τα άτομα έχουν ισχυρό κίνητρο να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους (ibid).   

Σήμερα, παρατηρούνται  σημαντικές ανακατατάξεις όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των ταλέντων, με τις Η.Π.Α. και 

την Ευρώπη να χάνουν την πρωτοκαθεδρία τους από τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία. Έως και το 

2005 ένας στους έξι κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών προερχόταν από τις Η.Π.Α. Το 

2013, στην κορυφή βρίσκεται η Κίνα με ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) και ακολουθούν οι Η.Π.Α. και η Ινδία, με 

ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) αντίστοιχα, ενώ ως το 2030 υπολογίζεται ότι η Κίνα θα αντιπροσωπεύει σχεδόν 

το ένα τρίτο (27%) της παγκόσμιας δεξαμενής ταλέντων, ακολουθούμενη από την Ινδία (23%), ενώ οι Η.Π.Α. θα 

αντιστοιχούν μόλις στο οκτώ τοις εκατό (8%) (OECD, 2015:2). Επομένως, έως το 2030  από την Ασία και συγκεκριμένα 

από την Κίνα και την Ινδία θα προέρχονται οι μισοί από τα 300 εκατομμύρια νέων ηλικίας 25-34 ετών με σπουδές στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ οι Η.Π.Α. και η ΕΕ μαζί θα μετρούν μόλις το ένα τέταρτο της παγκόσμιας δεξαμενής 

«ταλέντων» (ibid). Κάτω από αυτές τις συνθήκες υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών για να αντιμετωπιστούν οι 

συνέπειες από την παγκόσμια ανακατανομή του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στο εμπόριο και στην οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών (Van Damme, 2015). Ήδη, οι Η.Π.Α. έχουν βάλει ως στόχο μέχρι το 2020 να γίνουν η χώρα με το 

μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών (US Department of Education, 2011). Η 

Κίνα  στοχεύει μέχρι το 2020 να αυξήσει το ποσοστό των αποφοίτων κατά 20% ενώ η Ινδία έχει θέσει ως στόχο ν αυξήσει 

το ποσοστό εισόδου των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% (OECD, 2015:2). Αντίστοιχα, η ΕΕ έχει θέσει ως 

στόχο 40% των εργαζομένων της ηλικιακής ομάδας 30-34 να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Εκτός όμως από τη γεωγραφική διαφοροποίηση της κατανομής των ταλέντων παρατηρείται επίσης αλλαγή στην 

κατανομή των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  αναφορικά και με τους κλάδους σπουδών. Στις χώρες μέλη του 

ΟΟΣΑ και των G20 οι κοινωνικές επιστήμες, η νομική και η εκπαίδευση αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο από τα 

πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), που τροφοδοτούν σήμερα την 

καινοτομία και την ανάπτυξη. Στη Γαλλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. οι απόφοιτοι με πτυχίο 

στους κλάδους της φυσικής, των μαθηματικών, της τεχνολογίας, της μηχανικής αντιπροσωπεύουν  λιγότερο από το ένα 

                                                             
309 Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 25-34 οι οποίοι  ολοκληρώνουν τις σπουδές στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση  στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και G20   αυξήθηκε το διάστημα 2005-2013  κατά 45% . Βλ. 

OECD, 2015. 
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τρίτο της δεξαμενής ταλέντων τους. Το ποσοστό αυτό ίσως μειωθεί αν εξαιρεθούν οι ξένοι φοιτητές οι οποίοι συνεχίζουν 

τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. (OECD, 2015:4). Όπως 

υπολογίζεται μέχρι  το 2030  πάνω από το εξήντα (60%) του εργατικού δυναμικού των χωρών-μελών των G20 με 

εξειδίκευση στα πεδία των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, την επιστήμης των μηχανικών και τα μαθηματικά θα 

προέρχεται από την Κίνα και την Ινδία (OECD, 2015:1). Η μεγαλύτερη αλλαγή  εντοπίζεται στις  χώρες G20 μη μέλη 

του ΟΟΣΑ (Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Ρωσία, Σαουδική  Αραβία και Νότια Αφρική), οι οποίες την 

τελευταία δεκαετία αποτελούν τους κύριους μοχλούς της παγκόσμιας ανάπτυξης. Εάν εξετάσουμε τις χώρες BRIICS 

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Ινδονησία, Κίνα, Νότια Αφρική) ως σύνολο, τότε το 2030 από αυτές θα προέρχονται τα  τρία 

τέταρτα των αποφοίτων των πεδίων STEM, ενώ η Ευρώπη θα αντιπροσωπεύει μόλις το 4% (ibid:4). 

Ωστόσο, υπάρχει μία αβεβαιότητα  σχετικά με την ποιότητα των ικανοτήτων των αποφοίτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς ο χάρτης της παγκόσμιας κατανομής  των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι διαφορετικός από τον χάρτη της ακαδημαϊκής αριστείας, δηλαδή σε ποιες χώρες βρίσκονται τα 

καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, αν και Κίνα και η Ινδία επενδύουν τεράστια ποσά για να δημιουργήσουν 

παγκοσμίου φήμης πανεπιστήμια (Van Damme, 2015). Επίσης, σε αρκετές χώρες οι γνώσεις δεν είναι πάντα ισοδύναμες 

των ικανοτήτων ενός ατόμου, όπως έδειξε η  έρευνα «Survey of Adult Skills» (PIAAC) του ΟΟΣΑ. Για παράδειγμα  οι 

Η.Π.Α., η Ιταλία και η Ισπανία διαθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών 

ωστόσο κατά μέσο όρο, ο  Ιάπωνας και ο Ολλανδός αντίστοιχης ηλικίας που έχει τελειώσει μόνο το λύκειο σημειώνει 

καλύτερη επίδοση από τον Ισπανό και Ιταλό που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο (OECD, 2015:3). 

 

5. Πολιτικές για τη δημιουργία διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων στην αγορά 

εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μελετώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται φανερό ότι υπάρχει ανάγκη  ανάπτυξης πολιτικών στην Ευρώπη και 

στην Ελλάδα α) δημιουργίας ενός υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, με την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 

και ευκαιρίες δια βίου μάθησης, β) προσέλκυσης ταλέντων προς την ΕΕ και γ) αποτροπής διαρροής των ήδη υπαρχόντων 

από τα κράτη μέλη και τις εταιρείες, δ) δημιουργίας θετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ε) ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής για την απασχόληση και την αξιοποίηση των ταλέντων. Επιπλέον, σήμερα, η Ευρώπη έχει μία μοναδική 

ευκαιρία να μετατρέψει την μεταναστευτική κρίση σε ευκαιρία και να αναπτύξει κατάλληλες  πολιτικές  παραμονής, 

αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των νεανικών κυρίως πληθυσμών από τη Συρία. 

Ωστόσο, η ΕΕ δεν είναι μία πολιτική ένωση και οι απαντήσεις στα προβλήματα δε διαμορφώνονται στη βάση ενός 

ευρωπαϊκού συμφέροντος. Πέρα από την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, που στις μέρες μας τίθεται υπό 

αμφισβήτηση ενόψει των Βρετανικών διευθετήσεων, οι παραπάνω πολιτικές καθορίζονται κυρίως στη βάση 

διακυβερνητικών αποφάσεων, στο πλαίσιο των νέων μορφών διακυβέρνησης, ακολουθώντας την Ανοικτή Μέθοδο 

Συντονισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ικανότερα κράτη μέλη και οι δυνατότερες οικονομίες αφενός να καθορίζουν 

τους κανόνες του παιχνιδιού συμμετέχοντας στις δεκάδες επιτροπές εργασίας που απαιτεί η ΑΜΣ αφετέρου να 

επωφελούνται από τις προτεραιότητες που καθορίζουν την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.   

To 2014 o συνολικός πληθυσμός της ΕΕ ήταν 507 εκατ. άνθρωποι από τους οποίους μόλις το 33,3% (169 εκατ.) ήταν 

παιδιά και νέοι. Το ποσοστό των νέων ποικίλει από χώρα σε χώρα με κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία να 

αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα έλλειψης νέων ανθρώπων σε αντίθεση με την Κύπρο και την Ιρλανδία που έχουν 

ποσοστό παιδιών και νέων πάνω από 40% (European Commission 2015a). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 

2014 οι Millenials (20-34 ετών) και οι Χ-res (35-50 ετών) έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά με τάσεις περαιτέρω μείωσης 

στο συνολικό πληθυσμό ενώ αυξητικές είναι οι τάσεις για τους Boomers. Οι αριθμοί αυτοί μεταβάλλονται το 2015 αφού 

ο πληθυσμός αυξάνεται σε 508,2 εκατ., κυρίως εξαιτίας της μαζικής εισροής μεταναστών, ως επί το πλείστον από τη 

Συρία και βασικό χαρακτηριστικό το μεγάλο ποσοστό παιδιών και νέων (Eurostat 2015).  

Η ΕΕ τα τελευταία χρόνια δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Στρατηγική 

Ευρώπη 2020 έχει ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης ατόμων από 20-64 ετών σε όλη την Ένωση σε ποσοστό 75%,  

την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στο 3% του ετήσιου ΑΕΠ των κρατών 

μελών (Council and Commission, 2015). Επιπρόσθετα, έχει θέσει στο επίκεντρο την ενίσχυση των πολιτικών της γνώσης, 

δηλαδή της εκπαίδευσης, κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις παράγονται 

και υλοποιούνται σε Χώρους, με διαφοροποιημένο βαθμό ολοκλήρωσης, όπου ισχύουν οι νέες πολυεπίπεδες μορφές 

διακυβέρνησης με έντονα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά. Έτσι, έχει δημιουργηθεί ο Χώρος για την Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2020, η Διαδικασία της Κοπεγχάγης, που αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ο 

Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), που αναδύθηκε μέσα από τη Διαδικασία της Μπολόνια και ο 

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (Ασδεράκη 2016 υπό έκδοση). Η Επιτροπή θέσπισε επίσης, επτά εμβληματικές 

πρωτοβουλίες, το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», την «Ένωση Καινοτομίας», τη «Νεολαία σε κίνηση», «Μια 

Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 

καταπολέμηση της φτώχειας», που στηρίζουν δράσεις για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και την ενίσχυση της 

απασχόλησης των νέων. 

Στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν τεθεί στόχοι για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο 

όσον αφορά τη βασική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και την τριτοβάθμια και τη δια βίου μάθηση. 

Ο πρώτος στόχος αναφέρεται στη μείωση κάτω από το 10% το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που εγκαταλείπουν 

http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm
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πρόωρα την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση (ISCED-2). Σήμερα τα περισσότερα κράτη της Ένωσης έχουν 

πραγματοποιήσει το στόχο αυτό  (11,1% στο σύνολο της ΕΕ) με εξαίρεση την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αυτοί που έχουν γεννηθεί στην ΕΕ τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα (10,3%) από όσους 

έχουν γεννηθεί εκτός ΕΕ (20,1%) (European Commission, 2015b). Όσον αφορά στη μείωση κάτω από το 15% το ποσοστό 

των παιδιών 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, πολλά πρέπει να 

γίνουν ακόμη αφού τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι ακόμη υψηλά (ανάγνωση 17,8 %, μαθηματικά 22, 1% και 

θετικές επιστήμες 16,6 %) (ibid).  

Ένας άλλος στόχος είναι το 40% τουλάχιστον των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών να έχει ολοκληρώσει κάποιο κύκλο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά καθώς από 23,6% το 2002, το 2014 το 37,9% έχει 

ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη ενώ 

πάνω από τα μισά κράτη μέλη έχουν ήδη πιάσει το στόχο με τις γυναίκες (42,3%) να τα καταφέρνουν καλύτερα από τους 

άντρες (33,6%) (European Commission, 2015b). Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ έχει την καλύτερα μορφωμένη γενιά Millenials 

και μάλιστα όσον αφορά το γυναικείο φύλο. Επιπλέον, ως στόχος έχει τεθεί το 82% των εργαζόμενων, ηλικίας 20-34 

ετών, δηλαδή οι Millenials, να έχουν σχετικά πρόσφατα αποφοιτήσει τουλάχιστον από δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Πράγματι, το 73,3% των αποφοίτων από την επαγγελματική εκπαίδευση, το 59,7% από τη γενική δευτεροβάθμια και το 

80,5% από την τριτοβάθμια βρίσκονται στην αγορά εργασίας (ibid). Όσον αφορά τη δια βίου μάθηση και το 15% 

τουλάχιστον των ενηλίκων που πρέπει να μετέχει σε αυτήν έως το 2014 συμμετέχει το 10,7% (ibid).  

Επιπλέον, οι τομείς προτεραιότητας για την περίοδο 2015-2020 αφορούν, τη πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς καθώς και σε κατάλληλες και υψηλής ποιότητας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω 

της διά βίου μάθησης, στην ανάπτυξη μιας ανοικτής και καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης, πλήρως εντεταγμένες 

στην ψηφιακή εποχή, τη διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων με στόχο τη 

διευκόλυνση της μάθησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και τις βιώσιμες επενδύσεις, σε ποιοτικά και 

αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης310. 

Μια σειρά προγραμμάτων ενισχύουν την κινητικότητα για σπουδές και εργασία εντός ΕΕ (Asderaki and Maragos, 2014). 

Το δημοφιλές πρόγραμμα Erasmus+ δίνει πλέον ευκαιρίες και διεθνούς κινητικότητας προς την ΕΕ (International Credit 

Mobility) ενώ το πρόγραμμα Erasmus Mundus δίνει υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς (Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees) και διδακτορικούς φοιτητές (Erasmus Mundus Joint Doctorates) να σπουδάσουν στην Ευρώπη. H δημιουργία 

του ΕΧΑΕ φαίνεται ότι επηρέασε τη διατήρηση των φοιτητών εντός της Ευρώπης αλλά και την προσέλκυση νέων από 

άλλες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος προορισμός όλων των διεθνών 

φοιτητών (41%) σε σύγκριση με τη Β. Αμερική (21%) (OECD 2012:361). Οι ροές είναι κατά μεγάλο ποσοστό (76%) 

ενδοευρωπαϊκές, αφού οι φοιτητές προέρχονται από τις είκοσι μία ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ (ibid:361). Μια 

μεγέθυνση της τάξης 116% των ξένων φοιτητών εντός του ΕΧΑΕ για την περίοδο 1999-2007 δείχνει η έρευνα των 

CHEPS & INCHER-Kassel & ECOTEC (2010). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο αριθμός των φοιτητών που δεν 

προέρχονται από την ΕΕ έχει διπλασιαστεί κατά την περίοδο 2000-8, ενώ οι φοιτητές από την Ινδία και την Κίνα 

αυξήθηκαν έξι φορές κατά την ίδια περίοδο (European Commission 2011:51-53). Ωστόσο, καίριας σημασίας είναι η 

δυνατότητα η ΕΕ να διατηρεί τους  κορυφαίους ξένους σπουδαστές  που έχουν αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια της. 

Τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για το εργατικό δυναμικό μιας χώρας διότι έχουν αποκτήσει την  τοπική 

εκπαίδευση, τις γλωσσικές δεξιότητες και έχουν  πολιτισμική γνώση της συγκεκριμένης χώρας (Papademetriou, 

2013:11). Πολλές χώρες όπως οι Η.Π.Α.,  η Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο ακολουθούν πολιτικές προκειμένου να διατηρήσουν επιλεγμένους ξένους σπουδαστές (ibid).   

Αντίστοιχα προγράμματα και δράσεις για τη διατήρηση των ταλέντων της Ευρώπης αλλά και προσέλκυσης από τρίτες 

χώρες υπάρχουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Με το πρόγραμμα Horizon 2020 χρηματοδούνται οι 

καλύτερες ερευνητικές προτάσεις και υποστηρίζονται δράσεις για ερευνητές από τρίτες χώρες (π.χ. Global Fellowships, 

Marie Sk³odowska-Curie actions - Research Fellowship Programme). Η ειδική πλατφόρμα, EURAXESS Ερευνητές σε 

Κίνηση, ευνοεί την ενδο-ευρωπαϊκή κινητικότητα αλλά απευθύνεται και σε ερευνητές που θέλουν να εργαστούν στην 

Ευρώπη (EURAXESS Links). Μια σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η 

Οδηγία για τη διευκόλυνση εισόδου σε ερευνητές υπηκόων τρίτων χωρών για επιστημονική έρευνα (‘Scientific Visa”), 

η Οδηγία με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία311 

και η οδηγία για την «Μπλέ Κάρτα» (Blue Card),312 που υιοθετήθηκε κατ’ αντιπαράθεση με την πράσινη visa Η.ΠΑ. με 

σκοπό την απασχόληση ατόμων υψηλής ειδίκευσης. Ωστόσο, το 2012 και το 2013, η ΕΕ χορήγησε λιγότερες από 20.000 

                                                             
310 Βλ. Κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 

στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

(ΕΚ 2020), Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

Κατάρτισης (2015/C 417/04). 
311 Οδηγία 2004/114 ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων 

τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική 

άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία ΕΕ L 375 της 23.12.2004 
312 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων 

τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ΕΕ L 289 της 3.11.2005 και Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 25ης Μαΐου 2009 , σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 

απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ΕΕ L 155, 18.6.2009. 
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visas, αριθμός σχεδόν ασήμαντος σε σχέση με την τάση φυγής ταλέντων από την ήπειρο, κυρίως προς τις Η.Π.Α., λόγω 

της οικονομικής κρίσης αλλά και των ευκαιριών που παρέχει η χώρα αυτή στα κέντρα αριστείας που διαθέτει. 313 

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι αν και η ΕΕ-28 έχει περισσότερους ερευνητές σε απόλυτους αριθμούς, υστερεί ωστόσο, 

όσον αφορά στο ποσοστό των ερευνητών που βρίσκεται στις επιχειρήσεις (46%) σε σχέση με ανταγωνιστικές οικονομίες 

(Η.Π.Α 80%, Ιαπωνία 75%) [DG Research and Innovation, Researchers’ Report 2014]. Έτσι, η Ευρώπη κινδυνεύει να 

χάσει  το πλεονέκτημά της και καθίσταται αβέβαιο το πώς θα καλύψει αυτό το κενό αν τα κράτη  ή οι ίδιοι οι εργοδότες 

δεν αναπτύξουν πολιτικές προσέλκυσης και βέλτιστης αξιοποίησής τους. 

Υπολογίζεται επίσης, ότι έως το 2020, η Ευρώπη θα έχει έλλειψη 900.000 ειδικών στις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ η 

γερμανική οικονομία θα έχει έλλειψη 1 εκατ. εργαζομένων ειδικευμένων στους τομείς STEM.314 Τα άτομα αυτά δέχονται 

συχνά και τις περισσότερες προτάσεις για απασχόληση εκτός ΕΕ. Οι  Η.Π.Α. πρόσφατα έλαβαν μέτρα για να αυξήσουν 

μέχρι το 2022 κατά 1εκατ. τον πληθυσμό με πτυχίο στις STEM. Στην ίδια λογική η ΕE υιοθέτησε το πρόγραμμα  «Science 

with and for Society»  προκειμένου να δομήσει μια εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία 

με στόχο να προσελκύσει νέα ταλέντα στο τομέα της επιστήμης και να συνδυάσει την επιστημονική  αριστεία με την 

κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα (OECD, 2015:4). 

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να έχει μια ιδιαίτερα κλειστή, εσωστρεφή και μάλλον κατακερματισμένη αγορά εργασίας, 

όπου δύσκολα έχει πρόσβαση κάποιος μη Ευρωπαίος πολίτης. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους Ευρωπαίους 

πολίτες, αφού το 2013 περίπου 7 εκατ Ευρωπαίοι πολίτες ζούσαν σε άλλο κράτος μέλος και αντιστοιχούν μόλις στο 3,3% 

της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ (European Commission, 2014). Οι διαφορές στις νομοθεσίες των κρατών αναφορικά 

με το εργασιακό καθεστώς, τους μισθούς και τις συμβάσεις εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τα επιδόματα, το 

συνταξιοδοτικό σύστημα και τους νόμους περί απολύσεων και προστασίας των ατόμων, έχουν ως αποτέλεσμα να μην 

υφίσταται στην πραγματικότητα μια «κοινή» αγορά εργασίας στην ΕΕ και αντίστοιχα να μην μπορεί να αναπτυχθεί μια 

αποτελεσματική «Ευρωπαϊκή» στρατηγική για την απασχόληση (Oonk, 2014).  

Επιπλέον, στην ΕΕ δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα προσλήψεων. Το πώς οι εργοδότες προσεγγίζουν τους υποψήφιους 

εργαζομένους και το αντίστροφο διαφέρει δραματικά από κράτος σε κράτος. Σε χώρες όπως η Γερμανία οι ίδιοι οι 

εργοδότες προσεγγίζουν ταλέντα μέσα από τα πανεπιστήμια, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχεδόν καμία σύνδεση των 

πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Επίσης, οι διαφορετικές αντιλήψεις, οι γλώσσες και ο τρόπος ζωής, οι 

πολιτιστικές διαφορές, και ο τρόπος αντιμετώπισης των εργαζομένων και των εργοδοτών διαφέρει σημαντικά, 

διαμορφώνοντας διαφορετικές συνθήκες στην αγορά εργασίας. Βέβαια, παρατηρούμε ευκολότερα μετακινήσεις σε κράτη 

με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία και το Ην. Βασίλειο ή οι χώρες Benelux. Εργαλεία 

όπως, η πύλη EURES, το κοινό βιογραφικό και το διαβατήριο δεξιοτήτων (Europass), το πακέτο για την κινητικότητα 

της εργασίας (Labour Mobility Package), η Ατζέντα για τις Νέες Δεξιότητες, τα προγράμματα μαθητείας για νέους 

(Erasmus placement) και νέους επιχειρηματίες (Erasmus for young Entrepreneurs) επιδιώκουν να ενισχύσουν την ενδο-

ευρωπαϊκή κινητικότητα των εργαζομένων.  

Η ανεργία παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις εντός της ΕΕ με την Ελλάδα σε αρνητική πρωτιά (25,2%), εξαιτίας της 

ύφεσης και ακολουθείται από την Ισπανία (22,2%), την Κροατία (15,5%) και την Κύπρο με 15,3%, ενώ τις καλύτερες 

επιδόσεις έχουν η Μάλτα (5,1%), η Τσεχία (5%) και η Γερμανία (4,5%). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η νέα 

γενιά δεν φαίνεται να αξιοποιείται σε όλες τις χώρες. Η ανεργία των νέων είναι, μετά το 2008, πολύ υψηλή (ΕΕ-28 20,4%, 

β΄ τρίμηνο του 2015), με υψηλότερα ποσοστά στην Ισπανία (48,8%), την Ελλάδα (48,3%) και την Κροατία (43,5%), ενώ 

τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται στην Γερμανία (7%), την Αυστρία (10,8%) και την Ολλανδία (11,2%). Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα, να παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, μετακινήσεις πληθυσμών προς τις περισσότερο αναπτυγμένες 

οικονομίες του Βορρά, οι οποίες ταυτόχρονα είναι και αποτελεσματικές ως προς την προσέλκυση και την διατήρηση των 

ταλέντων. Όπως παρατηρεί η Επιτροπή, το 41% από τους πολίτες της ΕΕ που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος κι έχει 

μετακινηθεί την περίοδο 2009-13 έχει πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε σχέση  με το 27% της περιόδου 2004-08 

(European Commission, 2014). Έτσι, παρατηρείται για πρώτη φορά σε τόσο έντονο βαθμό το φαινόμενο του “brain-

drain” αλλά και του “brain-gain” εντός της ΕΕ. Οι νεομετανάστες της κρίση έχουν υψηλά προσόντα (Schellinger, ed., 

2015). Σε απόλυτους αριθμούς για το 2012 η Πολωνία, η Ισπανία και η Ρουμανία είναι τα κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη 

διαρροή προς άλλα κράτη μέλη (ibid, 2015:91). Ως ποσοστό επί του πληθυσμού το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία, η 

Ιρλανδία, η Λετονία, η Ελλάδα και η Ρουμανία έρχονται πρώτες (ibid). Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι τα 

κράτη μέλη που κερδίζουν περισσότερο από αυτήν την εξέλιξη.  

 

6. Η διαρροή των ταλέντων από την Ελλάδα 

Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα  χώρας, η οποία  παρουσιάζει εμφανή αδυναμία  αναφορικά με την προσέλκυση και 

τελευταία τη διατήρηση νέων με υψηλά προσόντα. Η χώρα διαθέτει ένα μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό αλλά έχει ένα 

από τα χαμηλότερα ποσοστά επένδυσης στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ευρώπη (2013: 0,80% ΑΕΠ). Το φαινόμενο 

της “διαρροής” ή “εξόδου εγκεφάλων” (brain drain ή exodus), έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα να κατατάσσεται στην 33η θέση σε σύνολο 60 χωρών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη 

                                                             
313 Βλ. «Αποχαιρετούν την Ευρώπη οι... επιστήμονες» διαθέσιμο 

http://www.euro2day.gr/news/world/article/1405612/shkonoyn-pania-oi-evropaioi-episthmones.html (ανάκτηση 

12.03.2016). 
314 Ό.π. 
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Ταλέντων για το 2015, από την 23η θέση που κατείχε το 2011 (The Global Talent Index Report: The Outlook to 2015:5) 

και 81η σε σύνολο 144 χωρών με βάση τις εκτιμήσεις των δεικτών ανταγωνιστικότητας (World Economic Forum) 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2015:76). Η γενιά που εγκαταλείπει τη χώρα επηρεάστηκε από την κρίση και είναι γνωστή ως 

«generation E» (expats)  ή «generation G»  (young, talented and Greek) ή «generation We» (ibid). 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας για το Δ’ τρίμηνο του 2015 

ήταν 4.816,4 εκατ., εκ των οποίων οι απασχολούμενοι ήταν 3.641,7 εκατ. και οι άνεργοι 1.174,7 εκατ, δηλαδή ποσοστό 

24,4%.315  Από το σύνολο των απασχολούμενων οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αριθμούσαν 1.104 εκατ., εκ 

των οποίων, τα άτομα ηλικίας 25-29 ετών ήταν 129.1 χιλιάδες και τα άτομα ηλικίας 30-44 ετών ήταν 532 χιλιάδες.316  

Επιπλέον πολύ υψηλά ήταν τα ποσοστά ανεργίας  στα άτομα αυτών των ηλικιών γεγονός, που δικαιολογεί και την επιλογή 

τους να μεταναστεύσουν. Από το σύνολο των ανέργων οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αριθμούσαν 280.4 

χιλιάδες εκ των οποίων τα άτομα ηλικίας 25-29 ήταν 76 χιλιάδες και τα άτομα ηλικίας 30-44 ετών ήταν 128,8 χιλιάδες.317 

Υπολογίζεται ότι  κατά το διάστημα 2008-2014 εγκατέλειψαν την Ελλάδα 589.767 χιλιάδες Έλληνες με προορισμό πιο 

ανεπτυγμένες χώρες κυρίως της ΕΕ αλλά και ολόκληρου του κόσμου, εκ των οποίων οι 265.051 είναι νέοι ηλικίας 25-

39, δηλαδή στην πιο παραγωγική τους ηλικία.318 Κύριος λόγος της μαζικής φυγής είναι το  πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας 

και η βαθιά ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η καθοδική πορεία  του 

κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών το οποίο μειώθηκε από 93,8% του μέσου όρου της 

ευρωζώνης των 19 το 2008 σε μόλις 68,8% το 2013 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2015:75). Κάποιοι άλλοι παράγοντες που 

λειτούργησαν συνδυαστικά με την κρίση είναι η αναξιοκρατία και η αδιαφάνεια στην επιλογή προσωπικού, η διαφθορά 

και η έλλειψη κινήτρων επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο για φυγή μετά την 

κρίση, καθώς οι νέοι σήμερα παρουσιάζουν αυξημένη θέληση να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα (ibid: 77-78). 

Η Ελλάδα  έχει   βιώσει το φαινόμενο της μετανάστευσης και κατά το παρελθόν. Ωστόσο η τρέχουσα μεταναστευτική 

ροή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα διότι παρουσιάζει ορισμένα διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως 

προκύπτει και από διάφορες μελέτες (Labrianidis, 2014, Labrianidis and Vogiatzis, 2013, Ασδεράκη, 2013, Asderaki, 

2015). Η πλειοψηφία των ατόμων που φεύγει είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό 75%, το 20% 

απόφοιτοι Λυκείου ή τεχνικής μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μόλις 5% απόφοιτοι γυμνασίου, σε αντίθεση με 

προηγούμενες δεκαετίες που ήταν κυρίως  άτομα χαμηλής εκπαίδευσης (Labrianidis ibid). Ένα μεγάλο ποσοστό έχουν 

σπουδάσει επιστήμες αιχμής όπως, Ιατρική, Πληροφορική, διάφορους τομείς Μηχανικής και διαθέτουν μεταπτυχιακούς 

τίτλους σπουδών ή και διδακτορικά (Ασδεράκη 2013, Λακασάς, 2016). 

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εξειδικευμένων ατόμων στο εργατικό δυναμικό της χώρας και 

αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Ελλάδα. Απόφοιτοι σχολών, όπως η Ιατρική ή το Πολυτεχνείο, µε πολυέξοδες 

σπουδές για τα νοικοκυριά και το κράτος, πριµοδοτούν την ανάπτυξη χωρών όπως, το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, τη 

Γερµανία, τη Σουηδία (Ασδεράκη, 2011), ενώ η πλειοψηφία  έχουν την πρόθεση να εγκατασταθούν μόνιμα στο 

εξωτερικό. Αν συνεχιστεί η έξοδος με τους ίδιους ρυθμούς θα έχει ως συνέπεια η Ελλάδα να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό 

έλλειμμα «ταλέντων» και ένα πλεόνασμα ανθρώπινου δυναμικού χαμηλής ποιότητας.  Μια τέτοια εξέλιξη  θα εντείνει 

τα οικονομικά προβλήματα, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την 

Ελλάδα να ανακάμψει την εγκαταλείπει.  

 

7. Συμπεράσματα και παρατηρήσεις 

Από την δεκαετία του 1990, με την ανάπτυξη των «οικονομιών της γνώσης», οι χώρες και οι επιχειρήσεις έχουν στρέψει 

την προσοχή τους στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς η παρουσία ενός ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής 

ποιότητας είναι πολύ σημαντική για την τεχνολογική πρόοδο, την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών και των επιχειρήσεων 

γίνεται όλο και πιο έντονος ωθώντας τες σε ένα συνεχή αγώνα, που προσομοιάζει με έναν «πόλεμο για τα ταλέντα». Στη 

διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται διάφοροι παράγοντες και αιτίες για τις οποίες κράτη και εταιρείες έχουν επιδοθεί 

στο «κυνήγι» ταλέντων. Στις κυριότερες από αυτές περιλαμβάνονται ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας και 

οι πιέσεις για αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι διεθνείς δημογραφικές τάσεις, η αύξηση της κινητικότητας των 

εργαζομένων αλλά και των επενδύσεων, η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία.  

Οι Η.Π.Α. έχουν δεσπόζουσα θέση στην ανάπτυξη αλλά και προσέλκυση των ταλέντων. Έως σήμερα, οι αναπτυσσόμενες 

χώρες αποτελούσαν δεξαμενή ταλέντων για τις αναπτυγμένες οικονομίες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ωστόσο, 

φαίνεται ότι θα σημειωθούν σημαντικές ανακατατάξεις τις επόμενες δεκαετίες όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των 

ταλέντων, με τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη να χάνουν σταδιακά την πρωτοκαθεδρία τους από τις αναδυόμενες οικονομίες, 

όπως η Κίνα και η Ινδία. Παράλληλα, στην περιοχή της ΝΑ Ασίας παρατηρείται αλματώδη αύξηση επιστημόνων στους 

τομείς STEM, γεγονός που συνδέεται με τη μεταφορά επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας στις περιοχές αυτές. Επίσης, 

                                                             
315  ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικές, Απασχολούμενοι 15+ (ομάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο), 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/- 
316 Ό.π. 
317  ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικές,  Ανεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης), 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/- 
318  ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικές,  Εκτιμώμενοι εξερχόμενοι μετανάστες κατά φύλο, και ομάδες ηλικιών (2008 - 2014), 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO15/- 

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=2&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_documentID=168417&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/-
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πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως οι χώρες BRIICS γίνονται πλέον οι νέοι παίκτες σε αυτόν τον ιδιόρρυθμο 

πόλεμο. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αντικείμενα μελέτης από διεθνείς οργανισμούς και διαμορφωτές πολιτικής, ενώ 

σχετικοί δείκτες κατατάσσουν τις χώρες και αντίστοιχα τις οικονομίες ανάλογα με τη δυνατότητά τους να δημιουργούν, 

προσελκύουν και να διατηρούν τα ταλέντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών για να 

αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την παγκόσμια ανακατανομή του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στο εμπόριο 

και στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ανάπτυξη ποιοτικών 

εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης, επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία, μέτρα για την ενίσχυση της παρουσίας ερευνητών στις επιχειρήσεις, και μία ευέλικτη πολιτική 

μετανάστευσης, εμπλουτισμένη με κοινωνικά και οικονομικά μέτρα. 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σύγχρονος “πόλεμος ταλέντων” αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση. Οι έντονες δημογραφικές 

αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και την τάση 

φυγής των νέων προς περιοχές εκτός Ευρώπης που προσφέρουν ευκαιρίες, δημιουργεί την ανάγκη ενίσχυσης και 

καλύτερου συντονισμού των πολιτικών. Η ΕΕ έχει πράγματι αναπτύξει μια σειρά πολιτικών κάτω από την ομπρέλα της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Στρατηγική περιλαμβάνει 

στόχους που συνδέονται άμεσα με τα ζητήματα αυτά, όπως, η ανάπτυξη ποιοτικών συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, οι πρωτοβουλίες για την 

Καινοτόμο και Ψηφιακή Ευρώπη. Παράλληλα, υιοθετούνται διάφορα μέτρα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε 

μια, κατ’ ουσία, κατακερματισμένη αγορά εργασίας. Ωστόσο, η μέθοδος που ακολουθείται για τον συντονισμό των 

πολιτικών, φαίνεται ότι ευνοεί τα ικανότερα και ισχυρότερα οικονομικά κράτη μέλη. Ειδικά εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης παρατηρείται μια μαζική μετανάστευση από τις δοκιμαζόμενες οικονομίες (Ισπανία, Ελλάδα), η οποία ενισχύει 

την ένταση στη συγκέντρωση των νησίδων καινοτομίας  στο Βορρά και θα οδηγήσει το Νότο σε μόνιμη υπανάπτυξη. Η 

κατάσταση αυτή δημιουργεί «κερδισμένους» και «χαμένους», συντελεί στη συγκέντρωση νησίδων καινοτομίας κυρίως 

στον αναπτυγμένο Βορρά, εντείνει τις ανισότητες και κατά συνέπεια τροφοδοτεί περαιτέρω τον ευρωσκεπτικισμό. Όσον 

αφορά τη μεταναστευτική κρίση μετά τον πόλεμο της Συρίας, μόνο ευκαιρία θα μπορούσε να είναι για την ΕΕ. Δεν είναι 

τυχαίο ότι κράτη όπως η Γερμανία και η Σουηδία έσπευσαν να απορροφήσουν ένα μεγάλο ποσοστό υψηλά μορφωμένων 

Σύρων μεταναστών.   

Η διαρροή των ταλέντων αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα με μακροπρόθεσμες συνέπειες και θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της.  Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναδιάρθρωση της οικονομίας και του μοντέλου 

ανάπτυξης της χώρας, με αξιοποίηση του µορφωµένου ανθρώπινου δυναµικού και ενθάρρυνση της νεανικής 

επιχειρηµατικότητας. Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια στρατηγική ανάπτυξης που θα βάζει στο επίκεντρο την καινοτομία, 

την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, με ειδικά κίνητρα στις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις εντάσεως γνώσης, που σε συνεργασία µε τα πανεπιστήμια θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη (Ασδεράκη, 

2011).  
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 

ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. ΚΟΥΝΤΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θα παρουσιασθεί με τη μορφή  Επισκόπησης η εξέλιξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων κυρίως από την σκοπιά της 

αυτοδιοίκησης και αυτονομίας τους έναντι της κεντρικής διοίκησης και θα επισημανθούν οι κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες της κάθε εποχής. Έμφαση θα δοθεί στις αγκυλώσεις τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του πανεπιστημίου  

ενώ  θα παρουσιασθούν και προτάσεις αντιμετώπισής τους. 

Περιγράφεται η ίδρυση του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου και επισημαίνονται τα εκπαιδευτικά προβλήματα του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα αναλύονται οι πολιτικές και  κοινωνικές συνθήκες της εποχής. 

Παρουσιάζονται οι πρώτες σχολές λειτουργίας του, οι αντιδράσεις, οι πρώτοι φοιτητές και καθηγητές.  

Ο πρώτος Οργανισμός του Πανεπιστημίου ψηφίζεται το 1837 και αποτυπώνει τον απόλυτο έλεγχο της Πολιτείας στα 

όργανα διοίκησης και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Η πρώτη συνταγματική ρύθμιση για θέματα παιδείας απαντάται στο Σύνταγμα του 1844, ενώ οι Οργανισμοί του 1911 

και 1922 μειώνουν την παρέμβαση της Πολιτείας στη διοίκηση και λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

Ο νόμος 5343/1932 εκφράζει την μεταρρυθμιστική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και θα καθορίσει την λειτουργία 

των πανεπιστημιακών πραγμάτων της χώρας για πενήντα χρόνια, μέχρι την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964. Η  

φιλοσοφία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 έχει την σφραγίδα του παιδαγωγού και φιλοσόφου 

Ε.Παπανούτσου. 

Την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας αναιρείται κάθε έννοια αυτοδιοίκησης και ακαδημαϊκής ελευθερίας των ΑΕΙ. 

Ο νόμος πλαίσιο 1268/1982 φιλοδόξησε να αλλάξει τη δομή των Πανεπιστημίων και να υλοποιήσει την έννοια της 

πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν ο νόμος δέχθηκε σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων και τροποποιήσεων, ενώ τα 

Πανεπιστήμια αναδείχθηκαν σε χώρο πολιτικών και κομματικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΣΙΟ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης από την επανάσταση του 1821, όταν δημιουργούνται οι πρώτοι θεσμικοί 

πυρήνες για την οργάνωσή της έως σήμερα, συνδέεται άρρηκτα με την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία του ελληνικού 

Πανεπιστημίου,  η δυναμική παρουσία του οποίου επηρέασε τον κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και 

διοικητικό χώρο.  

Tα σπέρματα των πρώτων σύγχρονων πανεπιστημίων ανιχνεύονται στην αρχαία Eλλάδα και κατ' εξοχήν στην Aθήνα. Oι 

σχολές των σοφιστών, η Ακαδημία του Πλάτωνος, το Λύκειον του Aριστοτέλη αποτελούσαν σχολές όχι μόνο φιλοσοφίας 

ή ρητορικής αλλά και γενικής επισκόπησης των ανθρωπίνων γνώσεων. Οι ρίζες  των σύγχρονων πανεπιστημίων 

βρίσκονται στη μοναστική οργάνωση και παράδοση της  Δυτικής Ευρώπης. «Ήταν ένας χώρος κλειστός και πνευματικά 

αυτοδύναμος με βασικά χαρακτηριστικά την απομόνωση από  την τύρβη της καθημερινής ζωής, τον κλειστό χαρακτήρα της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, την αποκλειστική ενασχόληση με την εμβάθυνση στη γνώση και την αναζήτηση της 

αλήθειας...». 319 Εδώ μπορεί να ενταχθούν το «Οικουμενικό Διδασκαλείο» ή «Μαγναύρα» της Κωνσταντινούπολης 

καθώς και η «πρώτη Ανωτάτη Σχολή Νομικών Σπουδών» της Βηρυττού (3ος αιώνας μ.χ.) 

Στην Ευρώπη το πρώτο πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε στην Mπολόνια της Iταλίας στα τέλη του 11ουαιώνα, όπου 

επικράτησε η παράδοση των νομικών σπουδών. Aπό τα πρώτα πανεπιστήμια ήταν επίσης της Oξφόρδης από το οποίο 

αποσχίστηκε το 1209 μια ομάδα και δημιούργησε το Kαίμπριτζ.  Το 1200 υπάρχουν στην Ευρώπη τέσσερα 

αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια με μεγαλύτερο εκείνο του Παρισιού. Τα άλλα ήταν της Μπολόνιας, της Οξφόρδης και του 

                                                             
319.Τσαούσης, Δ., Πανεπιστήμιο και Οικονομία στις αναπτυγμένες χώρες, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1994 σελ. 40. 
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Σαλέρνου. Η εξάπλωση των πανεπιστημίων κατά τον 13ο αιώνα στην Ιταλία και τη Γαλλία θα είναι ταχεία.320 Προς τα 

τέλη του μεσαίωνα είχαν ιδρυθεί τουλάχιστον 80 πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες της Eυρώπης.321 

Τα πανεπιστήμια αρχικά ιδρύονταν δια σιγιλίου (bulla) του Πάπα καθώς το δικαίωμα της διδασκαλίας απέρρεε από την 

Εκκλησία, ενώ αργότερα και η αυτοκρατορική εξουσία  περιεβλήθη ανάλογου δικαιώματος.322Τα πανεπιστήμια στην 

αρχή ονομαζόταν  stadium generale ενώ το όνομα universitas καθιερώθηκε αργότερα. 

Το Πανεπιστήμιο δεν είναι θεσμός αυτοφυής στην Ελλάδα. Έχει μεταφυτευθεί στην χώρα από την Εσπερία όπου 

λειτουργούσε ήδη από πολλούς αιώνες. Είναι γέννημα των μέσων αυτού που αποκαλούμε Μεσαίωνα στην κεντρική και 

δυτική Ευρώπη.323  

H πρώτη ανώτατη σχολή της νεότερης Eλλάδας ήταν η Iόνιος Aκαδημία που ιδρύθηκε το1823 στη Kέρκυρα. H 

πατρότητα της ίδρυσης της Iονίου Aκαδημίας ανήκει στον Iωάννη Kαποδίστρια και η πραγματοποίηση της ίδρυσης στο 

φίλο του και μεγάλο φιλέλληνα Άγγλο Γκίλφορδ. 324  H Iόνιος Aκαδημία λειτούργησε με 4 σχολές (θεολογική, 

φιλοσοφική, ιατρική και νομική) μέχρι το 1864, οπότε τα Iόνια νησιά ενσωματώθηκαν στην Eλλάδα.325 Γενικά οι θέσεις 

του Ι. Καποδίστρια για την εκπαίδευση χαρακτηρίζονται από πολλούς μελετητές ως διαπνεόμενες από πνευματικό 

φιλελευθερισμό και από οραματισμούς για μιας νέας μορφής παιδεία για τους Έλληνες. 326  Ήδη από την 

Β΄Εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823 αναζητούνται τρόποι ίδρυσης Πρυτανειών ή Διδακτηρίων ενώ το 1824 θα 

συνταχθεί «Σχέδιον περί ακαδημαϊκού τινός καταστήματος» και θα υποβληθεί από Ειδική Επιτροπή νομοσχέδιο  «Περί 

Κοινής Παιδείας».327 

H άφιξη του ΌΘωνα στην Eλλάδα στις 18 Iανουαρίου 1833 σηματοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια για τη 

συγκρότηση του Eλληνικού Kράτους και χαιρετίσθηκε από το λαό με ενθουσιασμό.328 Με τα δύο Β.Δ. του 1836 και 

1837 «Περί συστάσεως Πανεπιστημίου» θα ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο.329 

Tο Πανεπιστήμιο άρχισε να λειτουργεί στις 3 Mαϊου 1837 και εκπληρώθηκε έτσι ένας πανελλήνιος πόθος που είχε 

εκδηλωθεί από τα πρώτα χρόνια της επανάστασης. Aναφέρεται ότι ο Θ. Kολοκοτρώνης κατά τη μέρα των εγκαινίων του 

Πανεπιστημίου αναφώνησε: «Nα ένα κτίριο που θα ωφελήσει περισσότερο τη χώρα απ' όλα τα σπαθιά των παλικαριών». 
330H ημέρα της έναρξης πανηγυρίστηκε ως εθνική γιορτή.331 

Tο Πανεπιστήμιο αυτό ονομάστηκε  «Πανεπιστήμιον του Όθωνος» ή «Οθώνειον Πανεπιστήμιον» και μετά τη 

μεταπολίτευση του 1862 μετονομάστηκε σε «Eθνικόν Πανεπιστήμιον». Στεγάστηκε στην οικία Kλεάνθη κάτω από την 

Aκρόπολη, ενώ το κτίριο του πανεπιστημίου άρχισε να κτίζεται αργότερα, τον Iούλιο του 1839, κατά το νεοκλασσικό 

σχέδιο του Δανού αρχιτέκτονα Christian Hansen. Στις 2 Iουλίου 1839 κατετίθετο πανηγυρικώς ο θεμέλιος λίθος της 

οικοδομής, παρισταμένου του βασιλικού ζεύγους. O θεμέλιος λίθος έφερε την επιγραφήν «Eλληνικόν Πανεπιστήμιον 

ανεγερθέν συνδρομή Eλλήνων και φιλελλήνων τω ζ' έτει της βασιλείας Όθωνος του πρώτου την 2α του Iουλίου 1839».332 

Tο Πανεπιστήμιο στην πρώτη του αυτή μορφή λειτούργησε με τέσσερις σχολές: τη σχολή της φιλοσοφίας και της άλλης 

εγκύκλιας παιδείας των γενικών επιστημών, της θεολογίας, των νομικών επιστημών και της ιατρικής. 

 

Oι πρώτοι καθηγητές διορίστηκαν έπειτα από πρόταση της "Eπί των Eκκλησιαστικών και Δημοσίας Eκπαιδεύσεως 

Γραμματείας", σύμφωνα με το Δ. της 22-4-1837(άρθρο 6). Πρώτος Πρύτανης διορίστηκε ο καθηγητής της Iστορίας Kων. 

Σχινάς. Διορίστηκαν και 4  "Σημάντορες", δηλ. κοσμήτορες ένας για κάθε Σχολή. Διορίσθηκαν οι Nεόφ. Bάμβας της 

Φιλοσοφικής, Γεώργ. Pάλλης της Nομικής, Mιχ. Aποστολίδης της Θεολογικής και Aνασ. Λευκίας της Iατρικής. 333 

                                                             
320.Μπουζάκης, Σ., Η πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005) Τεκμήρια Ιστορίας, εκδ.Gutenberg, τόμος 

Α΄, Αθήνα, 2006, σελ.17. 
321 .Σχετικά Eγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Mπριτάνικα, τόμος 48, σελ. 63. 
322. Ό.π. σελ.18. 
323.Ρήγος Δ., Πανεπιστήμιο: Ιδεολογικός Ρόλος και λόγος. Από το Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα, εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα,2000, σελ.27. 
324 .Παπαπάνος, Κ., Xρονικό-Iστορία της Aνωτάτης μας Eκπαιδεύσεως, Aθήνα 1970, σελ. 26-31. 
325 .Iσηγόνη, Α., Iστορία της Παιδείας, Aθήναι, 1964, σελ. 225. 
326 .Woodhouse, M.C.,Capodistria,the founder of Greek independence , Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1973, σελ.235. 

 
327.Αναλυτικά: Μπουζάκης, Σ., Η πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005) Τεκμήρια Ιστορίας,ό.π. σελ.31. 
328 .Δασκαλάκης, Δ.Γ.,  Eλληνική Συνταγματική Iστορία, 1821-1935, Aθήναι 1952, σελ. 49 επ. 
329.Με τα Διατάγματα 14-4-1837 και 22-4-1837 ρυθμίστηκαν ο κανονισμός και η σύσταση του Πανεπιστημίου 

αντίστοιχα.  Αναλυτικά Παπαπάνου,Κ., Xρονικό-Iστορία της Aνώτατης μας Eκπαιδεύσεως, ο.π., σελ.38. 

 
330.Tσουκαλάς,Κ., Eξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα( 

1830-1922),  εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα  1982, σελ. 510. 

 
331 . Mαρκεζίνης,Β.Σπ., Πολιτική Iστορία της Nεωτέρας Eλλάδος, τόμος I, Πάπυρος 1966-1967, σελ. 158. 

 
332.Aπό το Πανελλήνιον Eικονογραφημένον Λεύκωμα "H EΛΛAΣ KATA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ TOY 1896", 

Aθήναι, 1896, εκ του Tυπογραφείου της Eστίας (K.Mάϊσνερ-N.Kαρδαγούρη), Aνατύπωση Aθήνα 1996, εκδόσεις 

Ποντίκι, σελ.197. 
333 .Bακαλόπουλος,Ε.Α., Nέα Eλληνική Iστορία 1204-1985, εκδ. Bάνιας, Θεσσαλονίκη 1988, σελ.231. 
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Συνολικά διορίσθηκαν τριάντα τρεις τακτικοί, έκτακτοι και επίτιμοι καθηγητές. Oι εγγραφέντες κατά το πρώτο έτος της 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου έφθασαν τους 52 φοιτητές (Θεολογία 8, Nομική 22, Iατρική 4, Φιλοσοφική18) και 75 

ακροατές.Tο μεγαλύτερο ακροατήριο το είχε ο καθηγητής I.Σούτσος, που δίδασκε Πολιτική Oικονομία.334 O αριθμός 

των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο αυξάνονταν ραγδαία, με αποτέλεσμα να φέρει την Eλλάδα το 1885"επί κεφαλής όλων 

των ευρωπαϊκών κρατών". 335 

Την ανώτατη εποπτεία και διοίκηση του Πανεπιστημίου είχε το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως ,ο Πρύτανης είχε την διεύθυνση και αστυνόμευσή του και οι σχολάρχες τη διεύθυνση  των σχολών, ενώ 

το «Συμβούλιον του Πανεπιστημίου» απαρτίζουν ο Πρύτανης, οι Σχολάρχες και τρεις καθηγητές που εναλλάσσονται κατ’ 

έτος. 

Το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο ιδρύεται σε μία χώρα χωρίς πανεπιστημιακή οργάνωση , η δομή και η λειτουργία του 

ακολούθησαν το γερμανικό πρότυπο, ενώ την κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας  σηματοδοτεί  ο έλεγχος και η εξάρτηση 

από τις μεγάλες δυνάμεις αλλά και το ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας.336 

 

 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ο Οργανισμός του 1837 

 

O πρώτος οργανισμός του Πανεπιστημίου το 1837 αναφέρει ότι οι καθηγητές θα διορίζονται από το βασιλιά για τα 

επόμενα 5 χρόνια, ενώ μετά η εκλογή θα γίνεται από τις Σχολές και θα εκδοθεί σχετικό διάταγμα που θα καθορίζει τις 

λεπτομέρειες εκλογής. O ίδιος όμως τρόπος διορισμού των καθηγητών του Πανεπιστημίου από το βασιλιά συνεχίσθηκε 

μέχρι το 1882-83.Tότε για πρώτη φορά προτάθηκε μία διαδικασία εκλογής των καθηγητών ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από 

την πλευρά της παροχής σχετικής αυτονόμησης των Σχολών στην εκλογή τακτικών καθηγητών και περιορισμού της 

δυνατότητας παρέμβασης τουYπουργού. 

Η Σχολή με αιτιολογημένη έκθεσή της προτείνει στον Υπουργό τον επικρατέστερο για διορισμό καθηγητή. Εάν ο 

Υπουργός διαφωνήσει προκηρύσσεται διαγωνισμός ορίζεται   επιτροπή κριτών με συμμετοχή του Πρύτανη και μελών 

της Σχολής. Αν η Επιτροπή αποφασίσει ότι οι επικρατέστεροι είναι δύο ή περισσότεροι, τότε οι υποψήφιοι υποχρεούνται 

σε δημόσια διάλεξη ενός θέματος. 

Σημαντικά για την περίοδο αυτή θεωρούνται τα νομοσχέδια του 1899 με Υπουργό των Εκκλησιαστικών και της 

Δημοσίου Εκπαιδεύσεως τον  Α.Ευταξία τα οποία ουδέποτε θα ψηφιστούν λόγω αντίδρασης της αντιπολίτευσης και 

παραίτησής του.337 

Στο Σύνταγμα του 1844 απαντάται η πρώτη συνταγματική ρύθμιση για θέματα παιδείας.338. Η παραπάνω διάταξη 

επαναλήφθηκε αυτούσια και στο άρθρο 16 του Συντάγματος του 1864. 

. 

Ο Οργανισμός του 1911 

 

O Οργανισμός του Πανεπιστημίου Aθηνών που ψηφίσθηκε το 1911 εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής 

πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση Bενιζέλου μετά τα γεγονότα στο Γουδί του 1908. Ένα χρόνο πριν, το 1910, έχουν 

προηγηθεί οι απολύσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τις γενικότερες "εκκαθαρίσεις" που είχαν ήδη 

γίνει στο στρατό, το ναυτικό και τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Oι νέοι οργανισμοί του 1911 (Νόμος ΓΩΚΓ «Περί 

Εθνικού Πανεπιστημίου» και Νόμος ΓΩΚΕ «Περί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου»)339μείωσαν την παρέμβαση της 

Πολιτείας στις εκλογές των καθηγητών, διατήρησε όμως η Πολιτεία το δικαίωμα να τις ακυρώνει αν δεν τηρηθούν οι 

τυπικές προθεσμίες. 340  Στο κοινωνικοπολιτικό τοπίο επικρατεί η κυριαρχία του αστικού φιλελεύθερου ρεύματος και η 

σταδιακή μετατροπή της γεωργίας σε χρηματική οικονομία, η διαμορφούμενη εργατική τάξη  ενώ στο εκπαιδευτικό τοπίο 

έντονες είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα στους δημοτικιστές και τους καθαρευουσιάνους. 

                                                             
334 .Kόκκοτας, Π., O ρόλος της παιδείας στην οικονομική ανάπτυξη της Eλλάδος, Aθήνα 1978, σελ. 69-70. 
335.Tσουκαλάς,Κ., Eξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα(1830-

1922), ο.π. σελ. 432. 
336. Μπουζάκης, Σ., Η πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005) Τεκμήρια Ιστορίας, ό.π. σελ. 38. 
337 .Μπουζάκης,Σ., Η πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005) Τεκμήρια Ιστορίας, ό.π. σελ. 39 επ. 
338 . Το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1844,  αναφέρει :“ Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους εις δε 

την δημοτική συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνει 

εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με  τους νόμους του Κράτους”. 
339 .Με τους δύο παραπάνω νόμους το Εθνικό Πανεπιστήμιο διχοτομείται. Καθένα από τα δύο νέα ιδρύματα που 

προκύπτουν έχει δική του νομική υπόσταση με περιουσία αλλά ενιαία διοίκηση υπό την εποπτεία του Κράτους που 

ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας. Τα παραπάνω έγιναν σε εφαρμογή της διαθήκης του Ιωάννη Δομπόλη. 

Αναλυτικά: Μπουζάκης,Σ., Η πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005) Τεκμήρια Ιστορίας, ό.π. σελ.61 επ. 
340. “Επιφυλάσσεται δε τη Πολιτεία ευρύς ο έλεγχος πάσης  του Πανεπιστημίου πράξεως, ασκούμενος δια του οικείου 

Υπουργού” Από την εισηγητική έκθεση του Νομοσχεδίου “Περί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου”. 
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Ο Οργανισμός που ψηφίζεται στις 23 Ιουλίου του 1922 βρίσκει τη χώρα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. H 

μικρασιατική εκστρατεία είναι σε εξέλιξη ενώ η εσωτερική πολιτική σκηνή χαρακτηρίζεται από ακραία πολιτική 

αστάθεια ( 33 Κυβερνήσεις και 25 Υπουργοί Παιδείας το διάστημα 1920-1928). 

Mε όλη αυτή την πολιτικοκοινωνική αναταραχή η Bουλή συζητά το νέο οργανισμό του Πανεπιστημίου. Τα 

χαρακτηριστικά του Οργανισμού είναι η θέσπιση εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο(numerous 

clausus), η ενίσχυση του ρόλου των τακτικών καθηγητών, η μείωση του διδακτικού φορέα, η κατάτμηση των εξουσιών 

«internalmuros»και η επισώρευση εξουσιών στην κορυφή. 341   Επίσης θα καταργηθεί ο τυπικός διαχωρισμός του 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε «Εθνικόν Πανεπιστήμιον» και «Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον» και θα ενοποιηθεί στο 

«Αθήνησιν Εθνικόν και Καποδιστριακόν  Πανεπιστήμιον» 

Είναι επιβεβλημμένο να αναφερθούμε στο υπόμνημα που υποβάλει στον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 20 Οκτωβρίου 1919 ο 

καθηγητής του πανεπιστημίου του Μονάχου Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Ένα εκτενές και λεπτομερειακό υπόμνημα 

το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Σμύρνης. Ο Καραθεοδωρή τεκμηριώνει όχι μόνον 

την ανάγκη ίδρυσης ενός δεύτερου πανεπιστημίου αλλά και την  επιλογή της Σμύρνης ως έδρας του νέου πανεπιστημίου. 

Μάλιστα τον Δεκέμβριο του 1920 εκδίδεται από την Ύπατη Αρμοστεία της Ελλάδας το Διάταγμα για την ίδρυση του 

Πανεπιστημίου της Σμύρνης και ανατίθενται στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή η καθηγεσία  του Πανεπιστημίου. Το 

όραμα του Καραθεοδωρή και οι προσδοκίες του να έλθει «φως εξ ανατολών» εξανεμίζονται τον μοιραίο Αύγουστο του 

1922.342  

Ο Οργανισμός του 1932 

Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Οργανισμού του 1922 ο Πρωθυπουργός Α.Παπαναστασίου εξαγγέλλει στην Βουλή την 

ίδρυση του δεύτερου πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλεπάλληλες θεσμικές και πολιτικές μεταβολές της περιόδου 

είχαν σαν αποτέλεσμα η ψήφιση του νομοσχεδίου να γίνει τον Ιούνιο του 1925 (Ν.3341/1925) η δε δημοσίευσή του να 

βρει την Κυβέρνηση Παπαναστασίου έκπτωτη. 

Της ψήφισης του επόμενου οργανισμού του 1932, προηγείται προσχέδιο που φέρει και πάλι την σφραγίδα του 

καθηγητή Κ.Καραθεοδωρή, με προτάσεις ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές κυρίως σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων 

εδρών και τη διδασκαλία και εκπαίδευση των φοιτητών.343 Δημιουργείται θύελλα αντιδράσεων τόσο εκ μέρους των 

καθηγητών που για να αποτρέψουν την ψήφισή του ιδρύουν την «Ένωση των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών», 

όσο και εκ μέρους των φοιτητών που κηρύσσουν το Μάρτιο του 1932 γενική απεργία. 

Η Κυβέρνηση όμως, του Ε.Βενιζέλου ήταν αποφασισμένη και με τη δυναμική παρουσία του υπουργού παιδείας 

Γ.Παπανδρέου προχώρησε στην ψήφιση του οργανισμού με τις λιγότερες δυνατές τροπολογίες. 

Mε τον οργανισμό του 1932 θεσμοθετείται ο πιο διευρυμένος-ως τότε- διδακτικός φορέας, O νέος οργανισμός σε ό, τι 

αφορά τα προγράμματα σπουδών καινοτομεί καθώς θεσπίζει ότι οι Σχολές θα γνωματεύουν για το πρόγραμμα σπουδών 

το οποίο όμως θα εγκρίνει οYπουργός. Ειδικότερα ο νόμος 5343 του 1932,«Περί Οργανισμού του πανεπιστημίου Αθηνών»  

που για πενήντα ολόκληρα χρόνια θα διέπει τα πανεπιστημιακά πράγματα της χώρας θα αποτελέσει για την κυβέρνηση 

Βενιζέλου μοχλό για τον αστικό εκσυγχρονισμό του κράτους.344  Το κράτος ενισχύει τον ρόλο του στο Πανεπιστήμιο 

και μέσω του Υπουργείου Παιδείας ρυθμίζει όλα τα θέματα διοίκησης και λειτουργίας του. «Το Πανεπιστήμιο διατελεί 

υπό την ανωτάτην εποπτείαν του κράτους, ενασκουμένην δια του Υπουργού της Παιδείας και Θρησκευμάτων ...η επί 

των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εποπτεία ενασκείται δια Κυβερνητικού Επιτρόπου».345 

Συμπερασματικά, ο οργανισμός του 1932 όπως και αυτός του 1911 εκφράζει τη μεταρρυθμιστική πολιτική της 

κυβέρνησης Ε. Bενιζέλου για την ανώτατη παιδεία."Tο κυρίαρχο πνεύμα της μεταρρύθμισης είναι η λειτουργικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, και  η προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας..."346 

 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΊΤΕΥΣΗ 
 
O αναγκαστικός νόμος 1430/1938(ΦEKA΄394), που ψηφίζεται από το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Aυγούστου, 

καταργεί ουσιαστικά τον οργανισμό του 1932, ενώ παράλληλα ενισχύεται η παρέμβαση και ο έλεγχος του κράτους στα 

Πανεπιστήμια. 

                                                             
341. Παπαδάκης, Ν., Κράτος, Πανεπιστήμιο και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα: Από το Ν.5343/32 στο Ν.1268/82. 

Ζητήματα πειθαρχίας, ελέγχους, επιτήρησης, τιμωρίας, σφαίρωσης και κατάτμησης εξουσιών, Ρέθυμνο 2001, σελ.201. 
342.Μπουζάκης, Σ., Η πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005) Τεκμήρια Ιστορίας, ό.π. σελ. 74. 
343. Βλ..Καραθεοδωρή, Κ., Η Αναδιοργάνωσις του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι, 1930. 
344.Τζόκας, Σ., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγχείρημα του αστικού εκσυγχρονισμού 1928-1932-Η οικοδόμηση του 

αστικού κράτους, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 2002, σελ.14. 
345 .K.Παπαπάνος,Κ., Xρονικό-Iστορία της Aνωτάτης μας Eκπαιδεύσεως, ο.π. σελ. 270 . 
346 .Από την αγόρευση του Γ.Παπανδρέου στη Βουλή στις 1/3//1932. 
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Τα Νομοθετικά Διατάγματα 3837/1958 και 3974/1959, έργο της κυβέρνησης Κ.Καραμανλή έχουν μικρή ρυθμιστική εμβέλεια, 

επιχειρούν απλές διορθωτικές αλλαγές-κυρίως με την αύξηση αριθμού εδρών και προσωπικού- και δεν ανταποκρίνονται στην 

απαίτηση για γενικότερη μεταρρύθμιση στο χώρο της ανώτατης παιδείας.347 Στο πολιτικό πεδίο η δεκαετία του 50 κλείνει με την 

εδραίωση της συντηρητικής παράταξης και του συγκεντρωτικού κράτους, την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης καθώς και τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 

 
Mετά την εκλογική νίκη της Eνώσεως Kέντρου  στις εκλογές της 16ης Φλεβάρη1964, φυσά ελπιδοφόρος άνεμος για 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. O κύριος εμπνευστής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι ο E. Παπανούτσος, 

σύμφωνα με τον οποίο H παιδεία οφείλει να έχει κατά βάση ουμανιστικό χαρακτήρα...και αποτελεί προϋπόθεση και 

εγγύηση δια την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την πνευματική προκοπή του έθνους, διότι όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει "ούτε η πνευματική, ούτε η οικονομική μας πρόοδος θα παραγματοποιηθή με ταχύν ρυθμόν, εάν δεν αποκτήσωμεν 

περισσοτέρους και καλυτέρους επιστήμονας". 348Η φιλοσοφία που διέπει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 

προβάλλει ανάγλυφη μέσα από τις εισηγητικές εκθέσεις των  νομοσχεδίων που αποδεικνύουν ότι η μεταρρύθμιση του 

1964 ήταν η πιο ολοκληρωμένη πρόταση εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης που είχε μέχρι τότε γίνει.  Μερικές 

από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις η καθιέρωση της δωρεάν παιδείας, η 9/χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, η 

καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, η ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η καθιέρωση μαθητικών συσσιτίων αλλά 

και η πολιτική αποκέντρωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την θεσμοθέτηση τρίτου Πανεπιστημίου –αυτό των 

Πατρών- και η δρομολόγηση τετάρτου-αυτό των Ιωαννίνων. 

Στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προωθείται η αποκεντρωτική πολιτική με την θεσμοθέτηση τρίτου 

Πανεπιστημίου –αυτό των Πατρών- και η δρομολόγηση τετάρτου-αυτό των Ιωαννίνων, προτείνεται η αύξηση του 

αριθμού των κονδυλίων για τα πανεπιστήμια, εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, καθιέρωση μεταπτυχιακών 

σπουδών και ανθρωπιστικός προσανατολισμός της παιδείας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1965 και η πτώση της 

Κυβέρνησης Γ.Παπανδρέου δεν επέτρεψαν την υλοποίηση των εξαγγελιών για τα Πανεπιστήμια με αποτέλεσμα ο 

Οργανισμός του 1932 να αποδειχθεί ακόμα μία φορά ανθεκτικός. 

 

Tο στρατιωτικό καθεστώς των ετών 1967-1974  με τον Α.Ν.1697 θα ανατρέψει στο σύνολό του το μεταρρυθμιστικό 

εγχείρημα της περιόδου 1964/65. 

Mε σειρά Συντακτικών Πράξεων  τις οποίες εξέδωσε τοYπουργικό Συμβούλιο "που περιεβλήθη άπασαν την εξουσίαν", 

ανέτρεψε κάθε έννοια ελευθερίας και συνταγματικών εγγυήσεων. 349  H Συντακτική Πράξη E' της 9/14-6-1967 που 

αφορούσε την "εξυγίανση και αποκατάσταση της ευρυθμίας των Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων περιόρισε την 

αυτονομία και την ακαδημαϊκή ελευθερία, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν διώξεις των ακαδημαϊκών δασκάλων. Στα A.E.I. 

αναφέρεται και η IA/1967Συντακτική Πράξη περί εκλογής καθηγητών Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων με την 

οποία καθορίζετο η διαδικασία εκλογής των τακτικών, εκτάκτων και επικουρικών καθηγητών των A.E.I. 350 Tο 

αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1968 αναιρεί κάθε έννοια αυτοδιοίκησης τωνA.E.I. καθιερώνοντας το θεσμό του 

«Kυβερνητικού Eπιτρόπου»(άρθρο 17 παρ. 4 Σ. 1968). 

 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
Στο διάστημα από τη μεταπολίτευση έως το 1981  υπάρχει διάχυτη η απαίτηση για αλλαγή και αναδιάρθρωση των 

δομών των Πανεπιστημίων. Η απαίτηση αυτή στην οποία συγκλίνουν όλοι οι πολιτικοί φορείς εκφράζεται με την 

ψήφιση του Συντάγματος του 1975. Το νέο Σύνταγμα με το άρθρο 16 κατοχυρώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία και 

προστατεύει την ελευθερία της τέχνης της επιστήμης και της έρευνας. Με το ίδιο άρθρο καθιερώνεται η αρχή της 

πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. και ο χαρακτηρισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού «ως λειτουργών», ενώ με το 

νόμο 249/76, ο οποίος εκδίδεται κατ’ επιταγή του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος προστατεύονται οι καθηγητές 

από αυθαίρετες παύσεις και θεσπίζονται ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου περί πειθαρχικής δίωξης. 

Την ίδια  περίοδο και  μέχρι το Μάιο του 1981 πολυπληθείς  είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Νέας 

Δημοκρατίας για συγκρότηση επιτροπών μελέτης και σύνταξης σχεδίων-νόμων για τα Α.Ε.Ι. με σημαντικότερη αυτή 

των  Τσάτσου -Ευρυγένη. Καμία όμως  δε γίνεται νόμος του κράτους, με εξαίρεση το νόμο 815/1978, ο οποίος 

προκάλεσε μεγάλη αναταραχή, κύμα απεργιών και κινητοποιήσεων ενώ γενικεύεται η κρίση στο χώρο των Α.Ε.Ι. 

Την ίδια περίοδο ιδρύονται αρκετά περιφερειακά Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) με έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό ως αποτέλεσμα  αφενός της κοινωνικής 

ζήτησης για σπουδές, αφετέρου της πίεσης τοπικών παραγόντων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.351  

                                                             
347. Ιμβριώτη, Ρ., ‘’Συγχρονισμός της Ανώτατης Παιδείας’’, εφημ. Η Αυγή, 23.8.1958. 
348 . Παπανούτσος, Ε., Aγώνες και αγωνία για την παιδεία, Aθήνα 1965, σελ.319. 
349.Aλιβιζάτος, Ν., Oι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα 1983, 

σελ. 601 επ. 
350 . Διαρκής Kώδιξ Nομοθεσίας Π.K.Pαπτάρχη, τ.31, Eπιστήμαι και Tέχναι, 21-22 σελ. 50, 01(β) και επ. 
351.Μπουζάκης, Σ., Η πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005) Τεκμήρια Ιστορίας, ό.π. σελ. 58. 
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Συμπερασματικά η πολιτική που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις των ετών 1974-1981 στον χώρο της ανώτατης παιδείας, 

ήταν άτολμη και δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της εποχής για μεγάλες τομές και αλλαγές. Oι  εκσυγχρονιστικές 

προσπάθειες ήταν όλες μικρής εμβέλειας και διαιώνισαν τις υπάρχουσες, με αποτέλεσμα να οξυνθεί η κρίση στο χώρο 

των A.E.I. και να οδηγηθούν αυτά σε αδιέξοδο. 

Η δεκαετία του 1980 σηματοδοτείται από σημαντικές κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Η ένταξη της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(1981) επιβεβαιώνει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, ενώ 

η ανάληψη της διακυβέρνησης  από το ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί αλλαγή και τομές και στον χώρο της εκπαίδευσης 

H νέα κυβέρνηση  που προέκυψε από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1981 ανέλαβε να συντάξει ένα νέο καταστατικό 

χάρτη για τα A.E.I., σύμφωνα με όσα είχε επαγγελθεί. O νόμος 1268/1982 «Για τη δομή και τη λειτουργία των Aνωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» είναι ο διασημότερος νόμος-πλαίσιο της μεταπολιτευτικής περιόδου. 

 

Ο νόμος-πλαίσιο 1268/82  φιλοδόξησε αλλάζοντας τη δομή των Πανεπιστημίων να πετύχει τη σύγκλιση παιδείας-

κοινωνίας, να κατοχυρώσει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και να υλοποιήσει την έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των 

Α.Ε.Ι. O νομοθέτης επιθυμεί ο νέος νόμος να κατοχυρώνει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, την ελεύθερη διακίνηση των 

ιδεών, τη δημοτική γλώσσα, το δημοκρατικό διάλογο, τον ελεύθερο συνδικαλισμό των δασκάλων και των φοιτητών και 

το πανεπιστημιακό άσυλο. Σίγουρα δεν μπορεί να λεχθεί ότι πέτυχε όλους αυτούς τους στόχους. Ήταν όμως για τη 

χρονική στιγμή που ψηφίστηκε ριζοσπαστικός και καινοτόμος.  

Αναμφισβήτητα η πιο σημαντική καινοτομία του νόμου-πλαισίου ήταν η κατάργηση της έδρας και η δημιουργία του 

τομέα, τα οποία σε συνάρτηση με τη δημιουργία ενιαίου διδακτικού φορέα είχαν σαν αποτέλεσμα την ανατροπή των 

σχέσεων εξουσίας. 

Kαθιερώθηκε ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης (Γ.Σ., Δ.Σ.) καθώς και στα ειδικά σώματα 

εκλογής πρυτάνεων, κοσμητόρων και προέδρων από τα μεγαλύτερα σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης εντάσσει τα μέλη 

Δ.E.Π. σε νέες βαθμίδες και θέσεις και καθιερώνει νέες αρχές επιλογής και διορισμού του διδακτικού προσωπικού, 

υλοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τις αρχές της αυτοδιοίκησης του συνταγματικού νομοθέτη. 

 

Συμπερασματικά ο νόμος πλαίσιο μέσα από τις διατάξεις που θέσπισε και παρά τη δικανική περιπέτεια που υπέστη, 

επέφερε μια βαθιά ποιοτική μεταβολή στα πανεπιστημιακά και κοινωνικά δεδομένα  κατοχυρώνοντας για πρώτη φορά 

τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας. 

Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές που τα παραπάνω αγαθά καταπατήθηκαν με κύριο σημείο αναφοράς την παραβίαση του 

πανεπιστημιακού ασύλου, προβάλλοντας την αδυναμία λειτουργίας του νόμου και το ανεπαρκές της θεσμοθέτησης. 

 

Δέκα χρόνια μετά την ψήφιση του Νόμου ν.1268/82 η κυβέρνηση Κ.Μητσοτάκη επιχείρησε την πρώτη τροποποίησή 

του. Η φιλοσοφία του νόμου 2083/1992 όπως αποτυπώνεται στην εισηγητική του έκθεση «είναι η αναβάθμιση των ΑΕΙ 

της χώρας με ενίσχυση της αυτοτέλειάς τους…με βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και με ανάπτυξη των μεταπτυχιακών 

σπουδών και της πανεπιστημιακής έρευνας».352 Και παρότι θα έχει προηγηθεί διάλογος του Υπουργείου με τους φορείς 

της πανεπιστημιακής κοινότητας η ψήφισή του θα προκαλέσει την αντίδραση των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ και ο 

νόμος θα έχει την ίδια τύχη, που είχαν οι περισσότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Ορισμένες διατάξεις του θα 

μείνουν ανενεργές, ενώ κάποιες άλλες θα υποστούν σοβαρές τροποποιήσεις. 

 

Από το 1982 μέχρι το 2011 ψηφίζονται αρκετά νομοσχέδια που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση, μικρής 

μεταρρυθμιστικής εμβέλειας,  τα οποία δεν επέφεραν στο χώρο των Πανεπιστημίων σημαντικές αλλαγές και τομές. 

Ενδεικτικά  οι νόμοι 2083/1992, 2517/97  3549/2007,4009/2011. 

Αξίζει να αναφέρουμε το νόμο 3374/2005353με τον οποίο επιχειρείται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στη 

διαδικασία της Διακήρυξης της Μπολώνια και της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο 

νόμος ορίζει μια αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, οργανώνει ένα σύστημα μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και εισάγει το Παράρτημα Διπλώματος στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

Μέσω αυτής της νομοθετικής παρέμβασης καθιερώνεται ουσιαστικά η αξιολόγηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με βάση 

αντικειμενικά ευρωπαϊκά κριτήρια και διαδικασίες και γίνεται το πιο σοβαρό ίσως βήμα στην πορεία της Ελληνικής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Δεν αμφισβητείται ότι ο τριακονταετής κύκλος που διήνυσε ο νόμος 1268/1982 έκλεισε, έχοντας προσφέρει πολλά στην 

μεταπολιτευτική ανώτατη παιδεία, ενώ στα χρόνια λειτουργίας και εφαρμογής του αναδείχθηκαν αδυναμίες και σοβαρές 

παθογένειες του συστήματος, όπως πολιτικές παρεμβάσεις, κομματικοποίηση, διαφθορά. 

Επομένως η μεταρρύθμιση στην ανώτατη παιδεία ήταν χρονικά και θεσμικά επιβεβλημένη. Έτσι ψηφίζεται το καλοκαίρι 

του 2011 ο νόμος 4009. 

                                                             
352 .Γενική Eισηγητική Έκθεση ν.2083/1992, YΠ.E.Π.Θ.,Aθήνα,Σεπτέμβριος 1992, σελ.3 
353.Ν.3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 

πιστωτικών μονάδων-Παράτημα Διπλώματος» ΦΕΚ 189/2.8.2005. 
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Ο νόμος 4009/2011 ψηφίστηκε και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, φέροντας στη δυναμική του δύο διαφορετικά φορτία. 

Ένα θετικό, την υπερψήφισή του από τα 5/6 της Βουλής, και ένα αρνητικό τις έντονες αντιδράσεις τις ακαδημαϊκής 

κοινότητας, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τις ανακοινώσεις των Συνόδων των Πρυτάνεων. 

Το πρότυπο διοίκησης που εισάγει, αν και καινοτόμο για τον ελληνικό χώρο, βασίζεται σε διεθνώς δοκιμασμένα 

συστήματα. Ο νέος νόμος εισάγει τομές στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., στην διάρθρωση των Σχολών, στην 

χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι και την εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. ενώ καταργεί το θεσμοθετημένο από το νόμο 1268/1982 

άσυλο. 

 

Η λογοδοσία, η διαφάνεια, η αξιολόγηση, η αριστεία, η διεπιστημονικότητα, η συνεργασία με Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού, ανήκουν στα θετικά χαρακτηριστικά του νόμου. 

Η έλλειψη συναίνεσης εκ μέρους των Πανεπιστημιακών αρχών και οι συνταγματικές αμφισβητήσεις ανήκουν στα 

αρνητικά του νόμου. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την ίδρυση του πρώτου Πανεπιστημίου οι  θεσμικές παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν στην πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση προσδιορίστηκαν από τις πολιτικές εξελίξεις και την αστάθεια της πολιτικής ζωής.  

 

Η πολιτική ρευστότητα συμπαρέσυρε σοβαρές και αξιόλογες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες με αποτέλεσμα αξιόλογα 

νομοσχέδια να ακυρωθούν.  

 

Το κράτος χρησιμοποίησε το Πανεπιστήμιο ως ιδεολογικό μηχανισμό και μέσω των θεσμικών του παρεμβάσεων ήλεγξε 

πλήρως την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την οργάνωση και τη λειτουργία του. 

 

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου οι σκοποί και οι στόχοι του έγιναν πεδίο εκμετάλλευσης από τις πολιτικές ηγεσίες και ο 

ασφυκτικός κρατικός εναγκαλισμός δεν άφησε περιθώρια αυτοδιοίκησης και αυτονομίας. 

 

Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εδώ και σαράντα χρόνια, αποτελεί πεδίο πειραματισμού που σε τακτά χρονικά διαστήματα 

δοκιμάζει διάφορα εκπαιδευτικά πρότυπα με αποσπασματικές μεταρρυθμίσεις. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Η Ελλάδα σήμερα διέρχεται μία από τις πλέον κρίσιμες περιόδους, καθοριστική για την πορεία και το  μέλλον της. Το 

διακύβευμα είναι μεγάλο τόσο  για την  χώρα όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Τα ΑΕΙ συγκροτούν ένα ενιαίο διοικητικά και οικονομικά χώρο του οποίου οι λειτουργίες καθορίζονται από την εκάστοτε 

κυβέρνηση. Η στενή σχέση πανεπιστημίου-κράτους αποτελεί βασικό γνώρισμα από της ιδρύσεώς του και επηρεάζει όλη 

την ιστορική του πορεία, την εκπαιδευτική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις.354   

Οι πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση παρουσιάζουν μετά την μεταπολίτευση μία διχοτομία ως προς τους στόχους 

και τις πρακτικές ανάμεσα στις δύο πρώτες και τις δύο τελευταίες δεκαετίες της μεταπολιτευτικής περιόδου.355Στις 

πρώτες δεκαετίες πρωταρχικός στόχος είναι ο εκδημοκρατισμός του πανεπιστημίου και η διασφάλιση της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας και ισότητας των ευκαιριών. Στις δύο τελευταίες δεκαετίες πρωταρχικός στόχος των πολιτικών είναι ο 

εκσυγχρονισμός και η συνολική μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.356Οι πολιτικές αυτές δεν εναρμονίστηκαν 

σωστά με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στην υπόλοιπη Ευρώπη παρουσίασαν σοβαρές αποκλίσεις και 

δημιούργησαν σοβαρούς φραγμούς στην ανάπτυξη της οικονομίας και την σταθεροποίηση των κοινωνικών και πολιτικών 

δομών της χώρας.357 

Σήμερα η οργάνωση και διοίκηση του ελληνικού πανεπιστημίου δεν εναρμονίζεται με τις ανάγκες της ελληνικής 

κοινωνίας και οικονομίας και έχει αποκλίνει από τις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η δημιουργία του 

ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος.  

                                                             
354.Κοντιάδης, Ξ., Οι συνταγματικές εγγυήσεις της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης εν όψει της μεταρρύθμισης του 

‘νόμου-πλαισίου΄και της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, στο Δ.Κλάδης,Ξ.Κοντιάδης, Γ.Πανούσης (επιμ) 

Η μεταρρύθμισης του ελληνικού πανεπιστημίου,  εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2007, σελ.126-127. 
355.Αναλυτικά Σιάνου-Κυργίου, Ε., Από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, Όψεις των κοινωνικών ανισοτήτων, εκδ. 

Ματαίχμιο, Αθήνα, σελ. 103. 
356. Σιάνου-Κυργίου, Ε., Από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, Όψεις των κοινωνικών ανισοτήτων,ο.π. σελ. 103 
357.Αναλυτικά: Έκθεση, Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Φεβρουάριος 

2011. 
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Το ελληνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποφέρει από κρίση αξιών καθώς και από παρωχημένες πολιτικές και 

οργανωτικές δομές. Είναι αγκυλωμένο στο παρελθόν με δομές και διαδικασίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και ταλέντων.358 

Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ασαφείς αποστολές, ανεπαρκείς στόχους και αβέβαιο μέλλον, ενώ στερούνται 

θεμελιωδών τεχνολογιών πληροφορίας και  εργαλείων αξιολόγησης επιδόσεων.359 

Η πολιτικοποίηση των πανεπιστημίων –και ειδικότερα η πολιτικοποίηση των φοιτητών-σε συνδυασμό με τα υψηλά 

ποσοστά συμμετοχής τους στις διοικήσεις των πανεπιστημίων έχει αποδειχθεί ότι δεν βοήθησε τις προσπάθειες 

μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ.  

Τα ελληνικά πανεπιστήμια δηλώνουν το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Μόνο το 1/3 

περίπου των εγγεγραμμένων φοιτητών αποφοιτά εντός του κανονικού χρόνου.360 

Οι πανεπιστημιακοί χώροι δεν είναι ασφαλείς. Ενώ το σύνταγμα επιτρέπει στην πανεπιστημιακή ηγεσία να προστατεύει 

τους πανεπιστημιακούς χώρους από στοιχεία που επιδιώκουν την πολιτική αστάθεια, οι πρυτάνεις έχουν δείξει απροθυμία 

να ασκήσουν τα δικαιώματα και να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του 

προσωπικού και των σπουδαστών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για να οδηγηθεί η Ελλάδα έξω από την κρίση προς ένα μέλλον οικονομικής ευμάρειας πρέπει το πανεπιστημιακό 

σύστημά της να αντιμετωπίζεται ως εθνικό κεφάλαιο.361 

Τα πανεπιστήμια πρέπει να διδάσκουν την προοδευτική σκέψη,  να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να γίνουν 

η κινητήρια δύναμη της οικονομίας παράγοντας καλά καταρτισμένους απόφοιτους. Χωρίς αυτούς οι χώρες δεν μπορούν 

να υποστηρίξουν μια ακμάζουσα οικονομία. 

Το μοντέλο της πλήρους δημόσιας χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε ευρέως στη 

Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έχει σταδιακά υποχωρήσει σε όλες σχεδόν τις χώρες.362 

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

με μονομέρεια και αποσπασματικά. Οι καλές διεθνείς αρχές και πρακτικές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για 

επανακαθορισμό των στόχων τόσο της εκπαίδευσης όσο και της έρευνας.  

Η Πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα την μετανάστευση και την εκροή επιστημονικού δυναμικού. Η Ελλάδα δεν 

μπορεί να αφήσει να χάνονται το ταλέντο και οι ικανότητες των πολιτών της. 60.000 φοιτητές κάθε χρόνο φοιτούν σε 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.363 

Πρέπει να ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση στον χώρο των ΑΕΙ και τα πανεπιστήμια να είναι αυτόνομα  στη διαχείριση των 

πόρων τους,  την επιλογή της διοίκησής τους και την προώθηση των στρατηγικών τους στόχων, ενώ παράλληλα  θα  

λογοδοτούν για τις πράξεις τους και θα είναι υπεύθυνα για τη μέτρηση και δημοσιοποίηση των ακαδημαϊκών τους 

επιδόσεων και τη βελτίωση των ποσοστών αποφοίτησης. Ο μετασχηματισμός της σχέσης του πανεπιστημίου με το 

κράτος  αλλά και την αγορά εργασίας είναι επιβεβλημένος. 

Τα πανεπιστήμια πρέπει να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς τους με την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και να συνδεθούν 

με τους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. 

Τα πανεπιστήμια πρέπει να δημιουργήσουν κανόνες ηθικών αρχών και ακαδημαϊκής δεοντολογίας για όλο το 

επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές, ενώ παράλληλα οφείλουν να απομονώσουν φαινόμενα κακοδιαχείρισης, 

κατάχρησης και λογοκλοπής.  

Η επένδυση στη γνώση και στη καινοτομία πρέπει να γίνει η βασική πολιτική απόφαση και ο μοχλός εξόδου από την 

κρίση. Με σειρά πολιτικών αποφάσεων και ριζικών μεταρρυθμίσεων  πρέπει να θεραπευθούν οι παθογένειες του 

                                                             
358. Έκθεση, Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα,ο.π. σελ. 6-7. 
359. Έκθεση Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ό.π. σελ.9. 
360. Έκθεση, Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο.π. σελ.7. 
361. Έκθεση, Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο.π. σελ. 5. 
362. Αναλυτικά: Ritzen, Jo, A Clance for European Universities, Amsterdam, University Press, 2010. 
363. Έκθεση, Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο.π. σελ.7.  
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συστήματος και να γίνει ένας θεμελιώδης αναπροσανατολισμός στόχων με τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής 

κοινότητας, προκειμένου τα πανεπιστήμια να γίνουν ελκυστικά και ανταγωνιστικά. 

Η σημερινή κρίση, από μόνιμη  απειλή μπορεί να μετεξελιχθεί σε μία ευκαιρία για την ανάπτυξη και την προοδευτική 

μεταρρύθμιση του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου. Τα πανεπιστήμια πρέπει να ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανασυγκρότησης της χώρας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με υποστήριξη της έρευνας, της κινητικότητας και των 

υποδομών, με ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωμίας των ελληνικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, με προσέλκυση 

νέων επιστημόνων και με σύνδεση με την ελληνική κοινωνία και οικονομία.364 

Με τον τρόπο αυτό τα πανεπιστήμια θα ξεπεράσουν την κρίση, θα συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών οικονομιών και 

θα υποστηρίξουν τις δημοκρατικές δομές του κράτους.  
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Ιδιωτικοποιήσεις-Μακροοικονομικό περιβάλλον και αρχικές αρνητικές 

συνθήκες Ελλάδας-Βουλγαρίας και σύγκρισή τους 

 

Ναταλία Εμμανουηλίδου Οικονόμου, Ροζίνα Κατερίνα Σοκ και Γεωργία-Χριστίνα Βέλιου  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ιδιωτικοποιήσεις 

Εισαγωγή 

Η ιδιοκτησία αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτικότητα της επιχείρησης.1 Όσον αφορά βέβαια το 

θέμα της ιδιοκτησίας και σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση, θα ήταν ορθότερο να γίνει μια εκτενέστερη αναφορά στον 

ορισμό της ιδιωτικοποίησης, ώστε να γίνει εν μέρει κατανοητή η πολιτική που εφαρμόζεται κατά καιρούς σε πολλές 

χώρες. Εδώ, συγκεκριμένα θα παρατεθεί το παράδειγμα της Βουλγαρίας και αυτό της Ελλάδας. 

Η έννοια της ιδιωτικοποίησης διαφέρει μεταξύ των Δυτικών Οικονομιών και των Συγκεντρωτικών Καθεστώτων των 

κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στις πρώτες, είναι κυρίαρχη η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπου υπάρχει 

απλά μια μεταφορά κρατικών επιχειρήσεων. Στις δεύτερες, όπου η ιδιωτικοποίηση παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία της μετάβασης των οικονομιών αυτών προς μια οικονομία ελεύθερης αγοράς, απαιτείται συγκεκριμένη 

αναδιαμόρφωση και θεσμική μεταρρύθμιση.2 

Οι στόχοι των ιδιωτικοποιήσεων 

Οι στόχοι εθνικών προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης είναι:3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

 Αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας της οικονομίας και επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών και της ανταπόκρισης των παραγωγών 

 Προσέλκυση νέων επενδύσεων (εγχώριων και ξένων) 

 Δημιουργία αποτελεσματικής κεφαλαιαγοράς 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ 

 Αύξηση των δημοσίων εσόδων 

 Μείωση των κρατικών δαπανών 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

 Μεγέθυνση της συμμετοχής του ευρύτερου κοινού στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων/οργανισμών 

 Αποκατάσταση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των προηγούμενων/αρχικών ιδιοκτητών 

 Εξασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ/ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ 

 Απόκτηση/διεύρυνση λαϊκής  βάσης 

 Επιβράβευση πολιτικών φίλων/τιμωρία πολιτικών αντιπάλων/αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων 

 Περιορισμός του ρόλου του δημόσιου τομέα ή της συμμετοχής αυτού σε κάποια οικονομική δραστηριότητα 

 Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εθνικοποίησης από επόμενη κυβέρνηση 

 

Επίσης, οι στόχοι ιδιωτικοποίησης σε Επιχειρησιακό Επίπεδο είναι2: 

 Προσέλκυση νέων επενδυτών (εισροή κεφαλαίων) 

 Εισαγωγή νέας τεχνολογίας/τεχνογνωσίας 

 Εγκατάσταση νέου και αποτελεσματικού management 

 Αύξηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
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 Βελτίωση ποιότητας προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών 

 Αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

 Διείσδυση σε νέες (εγχώριες ή ξένες) αγορές 

 Επίτευξης υψηλής τιμής πώλησης της επιχείρησης 

 

 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ιδιωτικοποιήσεων4,5 

 

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ιδιωτικοποιήσεων είναι πολλά και ποικίλα και μπορούν να γίνουν εμφανή σε 

όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Αναλύοντας σε θεωρητικό επίπεδο τα πλεονεκτήματα είναι:  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Σταματούν τη ζημιογόνα πορεία των επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα από τα εν λόγω χρέη που προστίθενται στην 

κυβέρνηση. 

• Οι επιχειρήσεις μεταθέτονται από τον δημόσιο τομέα στους πολίτες, ασκώντας πιέσεις στην κυβέρνηση για τη χρήση 

των πόρων. 

• Δίνει σε νέους ιδιοκτήτες ένα ισχυρό κίνητρο να αντιστρέψουν την ανώφελη κατάσταση των επιχειρήσεις του δημόσιου 

τομέα σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. 

• Δίνει στις νέες επιχειρήσεις πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορούσε να προσφέρει. 

• Προσφέρονται περισσότερα χρήματα στην κυβέρνηση και στο κράτος μέσω της φορολόγησης των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. 

• Η κυβέρνηση μέσω της ιδιωτικοποίησης αντλεί σχετικά γρήγορα κεφάλαια, με στόχο την αποπληρωμή χρεών, καθώς 

δεν υπάρχουν πλέον κρατικές επιβαρύνσεις για την συντήρηση και την λειτουργία των επιχειρήσεων. 

• Με κίνητρο τα κέρδη είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της μείωσης προσωπικού, αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

χαμηλότερες τιμές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

• Αν υπάρχει καλή απόδοση της τιμής στο χρηματιστήριο, τα έσοδα των επιχειρήσεων και των επενδυτών αυξάνονται, 

επεκτείνοντας την κερδοφορία. 

• Αφαιρεί από την κυβέρνηση την μονοπωλιακή κατοχή επιχειρήσεων, αναπληρώνοντας την αναποτελεσματικότητα και 

την αδυναμία της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.  

• Η κυβέρνηση στρεφόμενη προς τον ιδιωτικό τομέα  επιδιώκει να μειώσει το κόστος σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο ανταγωνισμός της αγοράς στον ιδιωτικό τομέα είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για παροχή ορισμένων 

υπηρεσιών της.  

• Με τη σταθερή ιδιωτικοποίηση, μειώνεται το κόστος σε μακροπρόθεσμη βάση. 

• Για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, η ιδιωτικοποίηση δεν λειτουργεί αρνητικά, αφού μπορούν είτε να 

προσληφθούν από τους εργοδότες είτε να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις του δημοσίου. 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Το κράτος δεν λαμβάνει πλέον κέρδη (σε περίπτωση που ήταν προηγουμένως κερδοφόρα η επιχείρηση), αλλά τα έσοδα 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης είναι λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. 

• Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να μειώσει την ασφάλεια, λόγω προώθησης κινήτρων μεγαλύτερου κέρδους. 

• Σε εξαιρετικά αναπόφευκτες περιπτώσεις, που οι θέσεις του προσωπικού μετατίθενται (ιδιαίτερα σε υποβίβαση), μπορεί 

να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε απόλυση αυξάνοντας την ανεργία. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος να οδηγείται σε 

περισσότερα εγκλήματα και κοινωνικές εκρήξεις. 
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• Υπάρχει πιθανότητα αύξησης των τιμών, εάν η υπηρεσία ήταν προηγουμένως επιδοτούμενη από την κυβέρνηση. Αυτό 

έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις επιτυχημένης διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, λόγω της προσπάθειας των ιδιωτών 

να παρέχουν ποιοτική εξυπηρέτηση.  

• Η ιδιωτικοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας ή τη μείωση του κόστους στην 

παροχή των διαφόρων υπηρεσιών. 

• Τα οικονομικά μέτρα, στα οποία στηρίζονατι οι ιδιώτες για τη λήψη αποφάσεων, δεν βασίζονται στην ακρίβεια 

αξιολόγησης του πραγματικού κόστους και οφέλους. 

• Υπάρχει ανησυχία πάνω στο θέμα της οργανωμένης εργασίας και σε ό,τι αφορά την επίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων 

στην ασφάλεια της εργασίας και της απασχόλησης.  

• Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις οπισθοδρόμησης σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προστασία των πολιτών. 

• Ένα ακόμη μειονεκτήματα είναι ότι η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας δεν λειτουργεί με βάση το δημόσιο συμφέρον, αλλά 

το κέρδος, σε αντίθεση με μια κρατική εταιρεία που εξυπηρετεί πρωτίστως τους πολίτες του κράτους.  

 

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα 

 Η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 1990, επί υπουργίας του Στεφάνου 

Μάνου, υπό την πίεση της προσπάθειας της Ελλάδας να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην 

ευρωπαϊκή επικράτεια στη δεκαετία το 1980. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή έρχεται τα τελευταία χρόνια πάλι στο 

προσκήνιο, με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 

προσέγγιση των ευρωπαϊκών  προτύπων.6  

Οι ιδιωτικές και συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχουν ανοδική πορεία από 

το 2000 μέχρι το 2003, ενώ τα δύο επόμενα χρόνια ο δείκτης έχει πτωτική τάση. Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου ανέρχονται ξανά το 2006 και το 2007 και παρουσιάζουν κάμψη το 2008, η οποία συνεχίζεται και μέσα στο 

διάστημα 2009 με 2011 και επιδεινώνεται το 2012, φτάνοντας σε αρκετά χαμηλά ποσοστά. Παράλληλα με αυτές τις 

εξελίξεις, η Ελλάδα δεσμεύτηκε (και συνεχίζει να είναι δεσμευμένη), στο πλαίσιο του Μνημονίου, με ένα πλήρες σχέδιο 

δράσης για τις αποκρατικοποιήσεις, τις αναδιαρθρώσεις και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, το 

οποίο παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Έτσι, η λήψη νέων μέτρων, επιδείνωσε τη 

δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. 

Η είσοδος των ιδιωτών σε όλες τις ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας), στις Κρατικές Τράπεζες και σε 

άλλους δημόσιους τομείς ξεκίνησε με άμεσες διαδικασίες, συμπεριλαμβάνοντας και το ενδεχόμενο πλήρους αποχώρησης 

του Δημοσίου από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλες οι περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης μεταφέρονται στο ΤΑΙΠΕΔ 

(Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), με σκοπό να μεγιστοποιήσει την αξία που θα αποφέρει 

στο Ελληνικό Δημόσιο η αξιοποίηση ή/και η πώληση των στοιχείων του ενεργητικού του.7  

Ο Αριθμός και τα Έσοδα των Ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα (1977-2007)8 
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Η Ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)9 

 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης είναι η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ  

η οποία είχε  δρομολογηθεί από το 2005 και οριστικοποιήθηκε στα μέσα του 2013. Έτσι, πιο συγκεκριμένα,  «έπειτα από 

απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο παρέμεινε 

τελικά χωρίς ποσοστό του ΟΠΑΠ καθώς μεταβίβασε στις 14 Μαΐου 2013 στο ΤΑΙΠΕΔ 3.190.468 μετοχές της ΟΠΑΠ 

ΑΕ και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Μετά την ανωτέρω μεταβολή το συνολικό ποσό μετοχών που έχει μεταβιβασθεί 

από το ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ ανέρχεται σε 108.460.468 μετοχές (ποσοστό 34% του μετοχικού κεφαλαίου της 

ΟΠΑΠ ΑΕ). Διευκρινίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο ως αποκλειστικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ  ελέγχει έμμεσα τα 

ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. 

Σήμερα, η μετοχική σύνθεση του ΟΠΑΠ είναι η εξής: το ποσοστό της Emma Delta Hellenic Holdings Limited ανέρχεται 

σε 33,00%, της Baupost Group L.L.C. σε 5.19% ,της Black Rock Inc σε 5,17%, της Silchester International Investors 

LLP σε 5,01%  και του Επενδυτικού Κοινού σε 51,63%, επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε.  και των 

αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.  

 

Ο ΟΠΑΠ έχει εξελιχθεί σε όμιλο εταιρειών, στον οποίο ανήκουν οι θυγατρικές: 

 ΟΠΑΠ Cyprus Ltd  

 ΟΠΑΠ Sports 

 ΟΠΑΠ International Ltd  

 ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. 

 ΟΠΑΠ Investment LTD  

 

Ορισμένες από τις σημαντικότερες ιδιωτικοποιήσεις (μερικές ή ολικές) που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από 

το 2000 μέχρι σήμερα, είναι: 

 

 ΕΤΒΑ(Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) 

 ΕΛΠΕ(Ελληνικά Πετρέλαια) 

 ΕΛΒΟ(Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων) 

 ΧΑΑ(Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) 

 Αγροτική Τράπεζα- Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 ΟΛΘ(Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) 
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Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία10 

Φάσεις της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης  

 

1. Προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση και την εμπορία: 

     Αξιολόγηση, νομική ανάλυση του περιβάλλοντος και πληροφορίες μνημονίου 

     στρατηγική ιδιωτικοποιήσεων 

     μεθόδου ιδιωτικοποίησης 

     εμπορία  

 

2. Οι μέθοδοι ιδιωτικοποίησης: 

     Δημόσια Πρόταση 

     Δημόσια Δημοπρασία 

     Χρηματιστήριο  

3. Σύναψη σύμβασης ιδιωτικοποίησης: 

     Η μονογραφή της σύμβασης ιδιωτικοποίησης 

     Έγκριση από το Εποπτικό Συμβούλιο 

     Υπογραφή της σύμβασης ιδιωτικοποίησης 

     Μεταβίβαση μετοχών 

 

Μέθοδοι ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία10 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: Η δημόσια πρόταση πραγματοποιείται συνήθως σε δύο στάδια - προκαταρκτική και 

οριστική. Η οργάνωση και η διεξαγωγή των δημοσίων προσφορών γίνονται από μια επιτροπή διαγωνισμού. Τα 

έγγραφα του διαγωνισμού εγκρίνονται από τον Οργανισμό Ιδιωτικοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της 

απόφασης σχετικά με την πώληση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε 

τουλάχιστον δύο κεντρικές εφημερίδες. Κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού εκδίδεται ένα πιστοποιητικό 

εγγραφής σε όλους τους δυνητικούς επενδυτές/αγοραστές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μια ενδεικτική 

προσφορά η οποία καταγράφεται σε μητρώο. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει μια έκθεση, η οποία 

εκπροσωπεί τα περιεχόμενα των ενδεικτικών προσφορών και η Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων προσδιορίζει τους 

συμμετέχοντες που γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο. Η επιτροπή του διαγωνισμού καθορίζει τις προϋποθέσεις 

για την τελική φάση και οι συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν καταβάλει μια προκαταβολή,  καταθέτουν τις 

δεσμευτικές προσφορές τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έπειτα, η επιτροπή του διαγωνισμού 

αξιολογεί τις προσφορές, συντάσσει μια έκθεση και μετά η Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων επιλέγει τον αγοραστή.  

 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:  Σε μια δημόσια δημοπρασία μπορεί να υπάρχει κοινό μπορεί και όχι. Η 

οργάνωση και η διεξαγωγή των δημόσιων πλειστηριασμών γίνονται από μια επιτροπή δημοπρασιών. Τα 

έγγραφα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της 

απόφασης σχετικά με την πώληση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τουλάχιστον δύο κεντρικές 

εφημερίδες. Στα έγγραφα αναφέρονται η προθεσμία για την αγορά των εγγράφων ιδιωτικοποίησης και για την 

απόθεση των προσφορών, η αρχική τιμή της δημοπρασίας, το στάδιο υποβολής προσφορών, το ποσό της 

κατάθεσης, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα της δημοπρασίας. Μετά την έναρξη της δημοπρασίας, η επιτροπή 

της δημοπρασίας θα ανοίξει και θα μελετήσει δημόσια τις προσφορές. Ο επικεφαλής της επιτροπής ανακοινώνει 

τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό.  

 

 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε έναν κατάλογο 1070 επιχειρήσεων, των οποίων η 

ιδιωτικοποίηση επιτρέπει τη χρήση των μέσων χωρίς ρευστά διαθέσιμα, δηλαδή χωρίς τη χρήση μετρητών. Μια 

ομάδα εργασίας από την Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων αναλαμβάνει την επιλογή της μεθόδου πώλησης. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να ομαδοποιηθούν και ένας διαγωνισμός θα διεξαχθεί για το διορισμό ενός 

διαμεσολαβητή ιδιωτικοποίησης μεταξύ των μελών του Χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας - Σόφια. Η σύμβαση 

με τον επιλεγμένο ενδιάμεσο φορέα πρέπει να υπογραφεί μέσα σε επτά ημέρες  και μετά ο νικητής του 

διαγωνισμού κοινοποιείται. 

 

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία ξεκίνησε το 1992 από τον Οργανισμό Ιδιωτικοποιήσεων και από τα 

Υπουργεία. Κατά την περίοδο 1996 - 1997 το Κέντρο Μαζικών Επενδύσεων πραγματοποιεί τις ιδιωτικοποιήσεις μέσω 

κουπονιών επενδύσεων, με αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση σε ποσοστό 14,58 % του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων των κρατικών επιχειρήσεων. 
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Το 2002, έχουμε τη δημιουργία μιας νέας Υπηρεσίας Ιδιωτικοποίησης και Μετα- Ιδιωτικοποίησης Νόμου και Ελέγχου 

(PPCA). Η δραστηριότητα ιδιωτικοποίησης μπήκε υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων, ενώ ο έλεγχος μετά 

την ιδιωτικοποίηση γίνεται από τον Οργανισμού Ελέγχου της Μετα-Ιδιωτικοποίησης (PCA), ο οποίος έχει το καθεστώς 

ενός ανεξάρτητου οργανισμού  υπό το Συμβούλιο των Υπουργών. Μετά από αυτό το διαχωρισμό ρυθμίστηκαν οι βασικές 

αρχές ιδιωτικοποίησης στη Βουλγαρία:  

 Σαφείς και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για όλους τους συμμετέχοντες   

 Ίση μεταχείριση  

 Γρήγορη διαδικασία ιδιωτικοποίησης  

 Οικονομικά αποτελεσματική ιδιωτικοποίηση, ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα των εταιριών που ιδιωτικοποιήθηκαν  

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός ιδιωτικοποιήσεων πραγματοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας,(1646) του εμπορίου(1174) και 

της γεωργίας(621), των κατασκευών(535) και του τουρισμού(524). Από την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη βουλγαρική οικονομία έχουν ιδιωτικοποιηθεί. 

Το 2003 υπήρξαν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του παραγώγου δικαίου που  οδήγησαν σε επιτάχυνση της 

διαδικασίας ιδιωτικοποίησης μέσω της ευρύτερης χρήσης του Χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας. Το 2009 ο Οργανισμός 

Ιδιωτικοποιήσεων συνεχίζει να προσφέρει προς πώληση πακέτα μετοχών και συμφερόντων των επιχειρήσεων, μέσω του 

Βουλγαρικό Χρηματιστηρίου, ενώ το 2010 ιδρύεται ο Οργανισμός Ελέγχου Ιδιωτικοποιήσεων και Μετα-

Αποκρατικοποιήσεων (PPCA)  με την ενοποίηση της πρώην Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων και του Οργανισμού Ελέγχου 

Μετα-Ιδιωτικοποίησης, ο οποίος εποπτεύεται από το Συμβούλιο των Υπουργών της Δημοκρατίας και είναι υπεύθυνος 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων της χώρας και την εποπτεία των συμβάσεων ιδιωτικοποιήσεων 

που έχουν συνηφθεί έως τώρα.   

 

Η Ιδιωτικοποίηση της Bulgarian Telecommunication Company (BTC)11 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία αποτελεί η BTC (Bulgarian Telecommunication 

Company). Ο μετασχηματισμός της BTC, από μια κρατική μονόλιθο σε μια σύγχρονη εταιρεία τηλεπικοινωνιών μέσω 

της ιδιωτικοποίησης απαιτεί καλά οργανωμένο σχεδιασμό και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. 

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, εξαιτίας διαδικαστικών προβλημάτων, νομικών και πολιτικών μαχών το 

Φεβρουάριο του 2004 συνήφθη η πώληση της. Η βουλγαρική κυβέρνηση, με διαφανή διαδικασία πούλησε το 65 % του 

κεφαλαίου της BTC στην Viva Ventures Holding, θυγατρική του αμερικανικού ταμείου ιδιωτικών επενδυτικών 

κεφαλαίων Advent International. Με άμεσο στόχο την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πώληση της BTC 

αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, η οποία ανέλαβε τον Ιούλιο του 2001 

και χαρακτηρίστηκε ως μια συμφωνία-ορόσημο. 

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2005, το βουλγαρικό κράτος ξεκίνησε δημόσια προσφορά των υπολοίπων μετοχών και 

προσέφερε 34,78% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (2.869.573 μετοχές) στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο.  

Επίσης, τον Μάιο του  ίδιου έτους χορηγήθηκε στην BTC άδεια για την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας με το εμπορικό 

σήμα VIVATEL.  

Τον Αύγουστο του 2007 η AIG Investments, μέσω της θυγατρικής της AIG Capital Partners, Inc, απέκτησε το 90% της 

BTC από την Viva Ventures Holding και από τους μέτοχους μειοψηφίας έχοντας λάβει την απαραίτητη έγκριση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες ρυθμιστικές αρχές. Τον Ιανουάριο του 2009, η BTC συγχωνεύτηκε με τη θυγατρική της 

BTC Mobile (VIVATEL) με στόχους την αποτελεσματικότερη διαχείριση, τη βελτιστοποίηση του κόστους και την 

εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα, η συγχωνευθείσα εταιρεία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια 

προϊόντων και υπηρεσιών της βουλγαρικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Το Σεπτέμβριο του 2009, οι BTC και VIVATEL 

ενώθηκαν υπό ένα νέο εμπορικό σήμα, Vivacom. 

Όμως, η Vivacom ( BTC) απέκτησε από το Νοέμβριο του 2012 νέο πλειοψηφικό ιδιοκτήτη, καθώς η NEF Telecom 

Bulgaria πούλησε το 93.99 % των μετοχών της στην πρόσφατα καταχωρημένη εταιρεία Viva Telecom Bulgaria με 

απώτερο στόχο την υλοποίηση ενός καινούργιου σχεδίου αναδιάρθρωσης της BTC και ενός προτεινόμενου σχεδίου 

ανταλλαγής χρέους. Ως αποτέλεσμα, η VTB Capital και η Corporate Commercial Bank αποκτούν την πλειοψηφία των 

μετοχών στην αναδιάρθρωση του ομίλου (73%). Η συμφωνία αυτή οδήγησε στη μείωση του συνολικού χρέους του 

ομίλου από 1,7 δις σε 588 εκατ. ευρώ μέσω της μετατροπής των μετοχών, πληρωμής ενός μέρους του χρέους και 

διαγραφής του υπόλοιπου. Στις 25 Οκτωβρίου του 2013, η βουλγαρική κυβέρνηση με ανακοίνωση της, αποφάσισε να 

εγκαταλείψει τη «χρυσή» μετοχή της στη βουλγαρική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vivacom (BTC). Σήμερα, η BTC 
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θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία 

κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία μετά την Telekom Austria's Mobiltel και την Ελληνική ΟΤΕ Globul.   

Ορισμένες από τις σημαντικότερες ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει στη Βουλγαρία:  

 Εταιρεία Τηλεθέρμανσης Shoumen EAD  

 MONTAGI EAD  

 Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων Holding  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μακροοικονομικό περιβάλλον12 

Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας (GDP) 

 

Παρά τη διαφοροποίηση στις τιμές του ΑΕΠ, ο μακροοικονομικός δείκτης παρουσιάζει παρόμοια πορεία και στις δύο 

χώρες. Πιο συγκεκριμένα,  από το 2000 μέχρι το 2009 υπάρχει σταθερή ανοδική πορεία, με την Ελλάδα να εμφανίζει το  

υψηλότερο σημείο της δεκαετίας το 2009. Στη συνέχεια, ο δείκτης στις δύο χώρες ακολουθεί πτωτική πορεία με σημείο 

σύγκλισης το έτος 2011. Τα τελευταία τρία χρόνια οι χώρες έχουν αντίθετες πορείες, με τη Βουλγαρία να φτάνει στο 

υψηλότερο σημείο το 2012 και το  ΑΕΠ της Ελλάδας συνεχώς να μειώνεται. 

 

Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας (GDP per capita) 

 

Το κκΑΕΠ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ακολουθεί ανοδική πορεία από το 2000 μέχρι το 2009. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας το υψηλότερο επίπεδο του δείκτη εμφανίζεται το 2008, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολουθεί πτωτική τάση. 

Αντίθετα, η Βουλγαρία μετά τη σύγκλιση των τιμών της με την Ελλάδα το 2010, εμφανίζει ανοδική πορεία με το 

υψηλότερο σημείο της το 2014.  
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Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας (GDP per capita PPP) 

 

Οι δύο χώρες ξεκινούν από διαφορετικά επίπεδα τιμών, συγκλίνουν το 2003 και ακολουθούν μέχρι το έτος 2008 παρόμοια 

ανοδική πορεία. Η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο σημείο της το 2008 και στη συνέχεια έχει καθοδική κλίση, 

φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο της το 2013. Από την άλλη μεριά, η Βουλγαρία, με εξαίρεση τη μικρή πτώση το έτος 

2009 με 2010, ακολουθεί ανοδική πορεία με υψηλότερο σημείο το 2014. 

 

Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας (GDP growth rate) 

 

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαφέρει σημαντικά στις δύο χώρες. Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας 

παρουσιάζονται έντονες διακυμάνσεις, εμφανίζοντας το υψηλότερο σημείο το 2003. Η Βουλγαρία, μετά το υψηλότερο 

σημείο το 2000, ακολουθεί σταθερή πορεία κοντά στο 0 μέχρι το 2009, όπου φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της και 

συγκλίνει  με την Ελλάδα. Από το 2009 μέχρι  το 2014, η Βουλγαρία διατηρεί μια σταθερή πορεία κοντά στο 0, ενώ ο 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας κινείται σε αρνητικά επίπεδα. 
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Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας (Unemployment)  

 

Συγκρίνοντας τις τιμές του δείκτη σε Ελλάδα και Βουλγαρία παρατηρείται ότι η Ελλάδα στο ξεκίνημα της δεκαετίας 

εμφανίζει αρκετά χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τη Βουλγαρία, που επιτυγχάνει το υψηλότερο ποσοστό της το 2003. Από 

το 2006, ο δείκτης μείωνεται και στις δύο χώρες αντίστοιχα και το 2008 βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Μετά το 2008 

έχουμε αύξηση των ποσοστών της ανεργίας και στις δύο χώρες και στα τέλη του 2011 ξαναφτάνουν στα ίδια επίπεδα, με 

το δείκτη της Ελλάδα να συνεχίζει με αύξοντα ρυθμό. 

 

Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας(Minimum wages) 

 

Στο παραπάνω γράφημα η διακύμανση του μακροοικονομικού δείκτη του κατώτατου μισθού έχει και στις δύο χώρες 

ανοδική τάση με μικρές αποκλίσεις. Επίσης, στην αρχή, η Βουλγαρία βρίσκεται σε χαμηλότερα από την Ελλάδα επίπεδα, 

το 2005 φτάνουν σχεδόν στο ίδιο σημείο και μετά από το 2006 η Ελλάδα έχει χαμηλότερο κατώτατο μισθό από τη 

Βουλγαρία. Τελικά, η σχέση αυτή αντιστρέφεται από το 2012 και μετά, με το ποσοστό της Ελλάδα να ξεπερνάει κατά 

πολύ αυτό της Βουλγαρίας. 
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Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας(Inflation) 

 

Στην Ελλάδα στο διάστημα 2001 με 2007 υπάρχει σταθερή διακύμανση του πληθωρισμού και το 2008 έχουμε απότομη 

αύξηση του δείκτη. Το 2009 παρατηρείται  απότομη πτώση του πληθωρισμού και την επόμενη διετία ο δείκτης βρίσκεται 

ξανά σε ανοδική πορεία. Από το 2011 μέχρι το 2013 παρουσιάζει μια συνεχή μείωση. Στη Βουλγαρία από το 2000 μέχρι 

το 2001 ο δείκτης σημειώνει μια άνοδο. Από το 2001 μέχρι το 2008 παρουσιάζει αισθητές αυξομειώσεις, φτάνοντας 

τελικά στο υψηλότερο σημείο του. Από το 2008 μέχρι το 2010 έχουμε πτωτική πορεία του πληθωρισμού, η οποία μέχρι 

και το 2014. 

 

Σύγκριση Ελλάδα-Βουλγαρία(Balance of Trade) 

 

Ο δείκτης σε γενικές γραμμές δεν παρουσιάζει έντονες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα εμφανίζει το 

υψηλότερο σημείο της το 2001 και στη συνέχεια και  οι δύο χώρες ακολουθούν μια εμφανή καθοδική πορεία από το 2000 

μέχρι το 2008, όπου εμφανίζουν το χαμηλότερο σημείο του εμπορικού ισοζυγίου τους. Είναι φανερό, ότι και στις δύο 

χώρες οι τιμές του εμπορικού ισοζυγίου είναι αρνητικές, ωστόσο τα επίπεδα των τιμών στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλά. 

Τα επόμενα έτη γίνεται μια προσπάθεια για την επάνοδο του δείκτη στην περίπτωση της Βουλγαρίας η οποία εμφανίζει  

το υψηλότερο σημείο της το 2013. 
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Ελλάδα: Foreign direct investment; net outflows (% of GDP) 

 

 

Στην Ελλάδα το έτος 2000 ο δείκτης παρουσιάζει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή του μέσα στη δεκαετία, η οποία στη 

συνέχεια μειώνεται σημαντικά φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο της το 2003. Στο διάστημα 2003 με 2006, σημειώνεται 

ανοδική πορεία φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο το 2007. Τα επόμενα έτη έχουμε εμφανή πτώση του δείκτη, ο οποίος 

από το 2010 και μετά αυξάνεται. 

 

Βουλγαρία: Foreign direct investment; net outflows (% of GDP) 

 

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, οι τιμές κυμαίνονται κοντά στο μηδέν, ενώ το 2004 παρατηρείται το χαμηλότερο σημείο 

του δείκτη. Από το 2005 μέχρι το 2008, ο δείκτης παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο, η οποία με κάποιες ενδιάμεσες 

διακυμάνσεις φτάνει στην υψηλότερη τιμή το 2008. Το 2009 έχουμε μια αξιοσημείωτη πτώση φτάνοντας σε αρνητικές 

τιμές, οι οποίες τα επόμενα χρόνια παρουσιάζουν ανοδική τάση. 

 

Σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας: Foreign direct investment; net outflows (% of GDP) 

Παρατηρείται ότι και στις δύο χώρες, τόσο το χαμηλότερο όσο και το υψηλότερο σημείο παρουσιάζονται με διαφορά 

ενός έτους. Πιο συγκεκριμένα, το 2003 η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή της, ενώ το 2004 την εμφανίζει η 

Βουλγαρία. Επίσης, η υψηλότερη τιμή της Ελλάδας καταγράφεται το 2007, ενώ στη Βουλγαρία καταγράφεται το 2008. 

Τέλος, σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εμφανίζει αρνητικές τιμές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ρόλος των αρχικών αρνητικών συνθηκών και ο ρυθμός/ταχύτητα μετάβασης 
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Οι αρχικές αρνητικές συνθήκες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 ομάδες2: 

 Ως πρώτη ομάδα ορίζουμε τις αρνητικές αρχικές οικονομικές συνθήκες κάθε κράτους. Σε αυτήν την κατηγορία 

περιλαμβάνονται π.χ. το χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η υψηλή ανεργία, ο χαμηλός πληθωρισμός, ο χαμηλός 

ανταγωνισμός και παραγωγικότητα, η ανεπάρκεια πλουτοπαραγωγικών πόρων, η έλλειψη εμπορικών εταίρων, 

το υψηλό χρέος, ο υψηλός δανεισμός κ.α. Η Ελλάδα κατέχει τα περισσότερα από τα παραπάνω αρνητικά 

στοιχεία.  

 Ως  δεύτερη ομάδα ορίζουμε τα κατάλοιπα στοιχεία που παρέμειναν στη χώρα από τη διακυβέρνηση του 

απολυταρχικού κομμουνιστικού καθεστώτος. Μερικά από αυτά είναι η γραφειοκρατία, η μαφία, η διαφθορά, η 

έλλειψη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και εργατικότητας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανίζονται στη 

Βουλγαρία και στην Ελλάδα. 

  Ως τρίτη ομάδα ορίζουμε τις λάθος πολιτικές και τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που ακολουθήθηκαν κατά 

τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς. Σε αυτές εντάσσονται η ανικανότητα και η ανεπάρκεια των 

κυβερνήσεων να διαχειριστούν κρίσιμες καταστάσεις. Οι χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης 

πραγματοποίησαν λανθασμένες επιλογές, με την Ελλάδα να εφαρμόζει εξαιρετικά κακούς χειρισμούς τα 

τελευταία χρόνια. 

 Τέλος, ως τέταρτη ομάδα ορίζουμε όλες εκείνες τις εξωγενείς μεταβλητές που επιδρούν αρνητικά στην ομαλή 

μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς (π.χ. παγκόσμια οικονομική κρίση, το εμπάργκο της Γιουγκοσλαβίας 

από τα Ηνωμένα Έθνη, διαμελισμός των χωρών κ.α.) 

 

Βουλγαρία13 

Μελετώντας τη Βουλγαρία, μπορούμε να εξάγουμε εύκολα, ποιες είναι οι αρχικές αρνητικές συνθήκες που εμπόδισαν τη 

σταδιακή και ομαλή μετάβαση της στην οικονομία της αγοράς. 

Πρωταρχικά,  η χώρα είχε να αντιμετωπίσει δυσμενείς οικονομικές αρχικές συνθήκες.  

Από το 1990 μέχρι και σήμερα παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της  μακροοικονομικής αστάθειας, που οφείλεται στην 

επιβάρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, στα επισφαλή δάνεια ντόπιων και ξένων και στην αύξηση της 

παραοικονομίας. Ακόμη, το ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό  του ΑΕΠ σε διάφορες χρονικές στιγμές,  η αδυναμία 

εξισορρόπησης του κρατικού προϋπολογισμού, η χαμηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς 

και 

η έλλειψη νέων εμπορικών εταίρων εντείνουν την αστάθεια των μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας  Επιπλέον, 

στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών η Βουλγαρίας το 1990 καταγράφει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στα Βαλκάνια 

μετά τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος στη χώρα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα,  

διατηρώντας μια υψηλή νομισματική προεξοχή. 

Παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία έκανε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας της σημειώνει ένα από τα 

χαμηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα μεταξύ των ΚΑΕ. Το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της είναι επίσης χαμηλό και 

η αυξανόμενη φτώχεια  ώθησε την βουλγαρική κυβέρνηση ορισμένες φορές στη μη πραγματοποίηση των πολιτικών της 

στα χρόνια της μετάβαση. Τέλος, η ασθενής γεωγραφική, ιστορική και πολιτιστική σύνδεση της χώρας με την δυτική 

Ευρώπη αποτέλεσε τροχοπέδη για τη μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία της αγοράς.  

 Δευτερευόντως, η κληρονομιά του κομμουνιστικού καθεστώτος και η ύπαρξη ποικίλων κρίσεων στο εξωτερικό 

περιβάλλον της χώρας επηρέασαν αρνητικά τη  Βουλγαρία στην επιτυχή της μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα: οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, η αρνητική στάση και η ανασφάλεια  του λαού για επιχειρηματική ανάπτυξη, η έλλειψη 

κερδοφόρων επιχειρήσεων και η ενεργητική στάση του ιδιωτικού τομέα που γενικότερα θα λειτουργούσαν 

αποτελεσματικά και κινητροδοτικά κ.α. Ταυτόχρονα, από τη γειτονική χώρα απουσίαζε ένα νομικό πλαίσιο κανονισμών 

που ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει ομαλά η οικονομία της αγοράς. 

Επιπλέον, τα εξωτερικά πλήγματα ήταν αφόρητα, καθώς η χώρα ήταν οργανωμένη με τη μορφή του αυστηρού 

σταλινισμού και εξαρτιόνταν για το εξωτερικό εμπόριο ως επί το πλείστον από τη Σοβιετική Ένωση. Η ανεπαρκής 

ποιότητα και ποικιλία των προϊόντων και ο περιορισμός 

των φυσικών πόρων δεν ήταν σε θέση να αντισταθμίσουν την απώλεια των εταίρων της CΟΜΕCΟΝ με άλλους από τη 

Δύση. Η νέα επιχειρηματική νοοτροπία , σε σύγκρουση με την nomenclatura, προάγει την τάση για γρήγορο και εύκολο 

κέρδος. Η συνέπεια αυτού ήταν εμφανής κατά την περίοδο του κοινωνικού 

μετασχηματισμού της βουλγαρικής κοινωνίας, όπου το οργανωμένο έγκλημα και η μαφία κυριαρχούσαν στις οικονομικές 

υποθέσεις. Η βαλκανική νοοτροπία των επιχειρήσεων στην περίπτωση της Βουλγαρίας, δημιούργησε σημαντικές 

αρνητικές αλλαγές στη συμπεριφορά των επιχειρηματιών και σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία και το ασταθές νομικό 

πλαίσιο οδήγησε σε φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς που δημιούργησαν ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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Αρνητικές συνέπειες στη μετάβαση της Βουλγαρίας είχαν και εξωγενείς παράγοντες, όπως προαναφέρθηκε η κρίση στον 

Περσικό Κόλπο, που προκάλεσε την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και τη διακοπή του εμπορίου της χώρας με το 

Ιράκ γεγονός ιδιαίτερα αρνητικό για το εμπόριο της. Επίσης, η ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία και η 

απώλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η οποία ήταν ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος κατά τη διάρκεια 

των κομμουνιστικών χρόνων, μπορεί να συμπεριλήφθη στις αρχικές αρνητικές συνθήκες. Το εμπάργκο που εφαρμόστηκε 

στην πρώην Γιουγκοσλαβία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της πρώην ως εμπορικού εταίρου. Τέλος, η εμφάνιση 

οικονομικών κρίσεων στις αναδυόμενες αγορές, όπως στο Μεξικό, στην Ανατολική Ασία και την πρώην ΕΣΣΔ, 

αποθάρρυνε τους επενδυτές της χώρας.  

Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε οκτώ χρόνια 1990-1997 σχηματίστηκαν οκτώ κυβερνήσεις, κυρίως από ένα 

συνασπισμό των πολιτικών κομμάτων με περιορισμένη ισχύ στο κοινοβούλιο. Το 2004, επιπλέον, παρατηρείται εκτός 

από κυβερνητική και θεσμική αποσταθεροποίηση. Η πολιτική απροθυμία να υπόκειται η χώρα σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την ανικανότητα των μετά-κομμουνιστικών κυβερνήσεων της Βουλγαρίας, οδήγησαν 

στην καθυστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποίησης , και ως εκ τούτου της διαδικασίας 

μετάβασης. Η απραξία της κυβέρνησης εκφράστηκε με τρεις οικονομικές κρίσεις την περίοδο 1994-1997. Ως εκ τούτου, 

είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι η Βουλγαρία πρόωρα ξεκίνησε την πορεία της προς ένα καπιταλιστικό καθεστώς, αφού 

παρουσιάστηκε ανέτοιμη πολιτικά και οικονομικά να λάβει σημαντικές αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις, που θα 

ενθάρρυναν τις επενδύσεις και την οικονομική εξέλιξη της χώρας και θα εγκαθιστούσαν το καθεστώς της ελεύθερης 

αγοράς.  

 

Ελλάδα 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ως αρνητικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι συνθήκες στις οποίες διαβιούσε η χώρα πριν 

την οικονομική κρίση. Τα αίτια της κρίσης βρίσκονται στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και στις πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν στην χώρα σε εσωτερικό και εξωτερικό14. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες αποτυπώνονται  στις διακυμάνσεις του ΑΕΠ, στην αύξηση του 

δημοσίου χρέους, του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, στη διόγκωση του δημόσιου ελλείμματος, στα υψηλά επίπεδα 

ανεργίας και  στην επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Παράλληλα, γίνονται εμφανείς στην ισχνή παραγωγική βάση, 

στους πρωτόγονους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης των ελληνικών τραπεζών, στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας και στην ανεπάρκεια του φορολογικού συστήματος, εξαιτίας της γραφειοκρατικής περιπλοκότητας14. 

Χαρακτηριστικά, η μεγέθυνση του ΑΕΠ της Ελλάδος είναι, κατά μέσο όρο, από το 1990 υψηλότερη από αυτήν του μέσου 

όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15 

Οι αρνητικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας είναι επίσης αποτέλεσμα της άσκησης πολιτικών στην κατεύθυνση της 

αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Η πληθώρα και η διαφοροποίηση των διαρθρωτικών προβλημάτων, που προϋπήρχαν της 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαιτίας της διαφορετικής 

δομής των εκάστοτε εθνικών οικονομιών, οδήγησε στην όξυνση της διεθνούς κρίσης. Επομένως, η έμφαση που δόθηκε 

στις αυτορυθμιζόμενες και απελευθερωμένες αγορές, η οποία κυριαρχούσε επί τριάντα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, 

αποτελούσε μια οικονομική θεώρηση και πολιτική που βασίζεται στην απομάκρυνση των πολιτών και του κοινωνικού 

κράτους από τις οικονομικές λειτουργίες. Ουσιαστικά, η κρίση παράχθηκε από το ίδιο το σύστημα.14 Τέλος, σημαντικό 

ρόλο έπαιξε ότι η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, χάνουν την αυτονομία της νομισματικής τους πολιτικής, 

εφόσον δεν διαθέτουν πλέον την ελευθερία χειρισμού των δύο βασικών εργαλείων τους, της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

και των επιτοκίων.16 

Η σύγχρονη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η οποία είναι η χειρότερη που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από το τέλος της 

στρατιωτικής δικτατορίας του 1974,17 είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα τόσο της αναποτελεσματικότητας της ευρωζώνης, 

όσο και μιας σειράς εύθραυστων εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες προώθησαν το φαινόμενο της διαφθοράς, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανεξέλεγκτη σπατάλη δημόσιου χρήματος λίγο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009,18 

και την υπερδιόγκωση του δημοσίου τομέα. Η πολιτική αυτή αστάθεια με την σειρά της οδήγησε σε κοινωνική ρήξη και 

αύξηση της ανασφάλειας. Αν και η Ελλάδα είδε μια μεγάλη οικονομική άνθιση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, 

οι αναλυτές λένε ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να αντιμετωπίσουν ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα στον 

οποίο οι μισθοί είχαν διογκωθεί, καθώς επίσης και η εξυπηρέτηση των οφελών19. Επιπρόσθετα, τόσο τα νομικά εμπόδια 

όσο και η αρνητική στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις (επενδύσεις), κυρίως όταν 

αναφερόμαστε σε ξένους επενδυτές, και η αδυναμία άρσης των εμποδίων αυτών από την κυβέρνηση, συνέβαλαν στην 

επιβράδυνση ανάπτυξης της οικονομίας. 

Επίδραση στις αρνητικές συνθήκες, όπως έχει προαναφερθεί, έχει και το εξωτερικό περιβάλλον. Η πτώση των 

Σοσιαλιστικών καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη το 1989, δημιούργησε το πρώτο κύμα οικονομικής μετανάστευσης 

με προορισμό την Ελλάδα (με μετανάστες κυρίως από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία) διαμέσου των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
http://el.wikipedia.org/wiki/1990
http://el.wikipedia.org/wiki/1989
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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βόρειων συνόρων και στην συνέχεια προστέθηκαν μετανάστες από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Ακόμη και σήμερα 

η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως κύρια είσοδος της μετανάστευσης στην Ευρώπη20.  

 

Σύγκριση Ελλάδας Βουλγαρίας2,6,13,14,16,18,20,21,22  

Οι δύο χώρες εμφανίζουν πλήθος ομοιοτήτων τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Αρχικά, η διαδικασία 

των ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησε και στις δύο χώρες τη δεκαετία του ‘90 σε μια προσπάθεια προσέγγισης των ευρωπαϊκών 

προτύπων και εξυγίανσης της οικονομίας τους. Παράλληλα, το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με 

την κυριαρχία των μονοπωλίων, εμπόδισαν την ομαλή οικονομική ανάπτυξη και στις δύο χώρες. Αρνητικό φαινόμενο 

αποτέλεσαν και οι συνθήκες της γραφειοκρατίας, αλλά και η επισφαλής κατάσταση των τραπεζών. Επιπλέον, τα νομικά 

εμπόδια σε συνδυασμό με τους παραπάνω παράγοντες οδήγησαν σε ένα ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, 

ενισχύοντας την ανασφάλεια των επενδυτών και μειώνοντας σημαντικά την εισροή ξένων επενδύσεων στις χώρες. 

Επιπροσθέτως, οι δύο χώρες εμφανίζουν κοινά σημεία σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα 

παρατηρείται, από την πλευρά και των δύο χωρών, ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης για εφαρμογή διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων επιβράδυνε την ολοκλήρωση ιδιωτικοποιήσεων και τη διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της 

αγοράς. Η αστάθεια στο πολιτικό περιβάλλον υπογραμμίζεται και στις δύο χώρες, με εντονότερο το φαινόμενο στην 

περίπτωση της Βουλγαρίας όπου καταγράφεται η εναλλαγή οχτώ κυβερνήσεων σε οχτώ χρόνια. Ως άμεση απόρροια των 

παραπάνω, το πολιτικό σύστημα σε γενικές γραμμές αναδείχτηκε σε τροχοπέδη για τη διαρθρωτική και την αναπτυξιακή 

διάσταση των ιδιωτικοποιήσεων. Επίσης, η έλλειψη διαφάνειας και η ύπαρξη διαφθοράς και δωροδοκίας κατά την 

διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων οδήγησαν στην ανάληψη της διαδικασίας από ανεξάρτητους φορείς(ΤΑΙΠΕΔ,PPCA),  

χωρίς την άμεση επέμβαση από τα υπουργεία. Ομοίως και στις δύο χώρες παρατηρούνται έντονα φαινόμενα 

μετανάστευσης, κοινωνικές αντιδράσεις και αναταραχές.  

Από την άλλη μεριά, καταγράφονται ποικίλες διαφορές μεταξύ των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών της Ελλάδας 

και της Βουλγαρίας. Χαρακτηριστικό σημείο διαφοροποίησης είναι, ότι η Ελλάδα ακολούθησε ένα ρυθμό 

μεταρρυθμίσεων stop and go, ενώ στη Βουλγαρία παρατηρείται μια απότομη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, η οποία στη 

συνέχεια άλλαξε σε σταδιακή. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα προχώρησε στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων έχοντας ήδη 

ενταχθεί στην ΕΕ,  σε  αντίθεση με τη Βουλγαρία που εντάχθηκε το 2007. Συνδυαστικά, η Ελλάδα όντας μέλος της ΟΝΕ, 

απώλεσε την δυνατότητα άσκησης αυτόνομης νομισματικής πολιτικής. Η χώρα, σε περιόδους κρίσης, αναζήτησε διέξοδο 

από την υφιστάμενη κατάστση υπογράφοντας συμφωνίες με δεσμευτικούς όρους (Μνημόνια) με τους εταίρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, η Βουλγαρία έχοντας αντιμετωπίσει τρεις διαδοχικές οικονομικές κρίσεις, με τις δύο να 

σημειώνονται σε λιγότερο από ένα χρόνο, μπόρεσε να ακολουθήσει μια πολιτική υποτίμησης του νομίσματος της ως 

μέσο αντιμετώπισης της κρίσης (1996). Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ το οικονομικό εμπάργκο που ασκήθηκε στη 

Βουλγαρία αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς είχε ως άμεση συνέπεια 

την απώλεια σημαντικών εμπορικών εταίρων, κάτι το οποίο δεν ίσχυσε για την Ελλάδα, ως χώρα της Δύσης.  

Οι διαφορές δεν εκλείπουν και σε πολιτικό επίπεδο. Στη Βουλγαρία, κυριάρχησε για μια περίοδο ετών το συγκεντρωτικό 

καθεστώς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ την ίδια περίοδο στην Ελλάδα επικρατούσε ένα φιλελεύθερο 

δημοκρατικό καθεστώς. Ως άμεση συνέπεια του συγκεντρωτικού καθεστώτος, η ιδεολογική εξάρτηση της Βουλγαρίας 

από την ΕΣΣΔ ήταν έντονη και λειτούργησε ως τροχοπέδη στη διαδικασία μετάβασης της οικονομίας. Τα κατάλοιπα του 

πρώην συγκεντρωτικού καθεστώτος οδήγησαν στην άνθιση των φαινομένων του οργανωμένου εγκλήματος και της 

μαφίας  κατά τα πρώτα χρόνια της μετάβασης.  

 

Βιβλιογραφία 

1. The pros and cons of privatization, διαθέσιμο από:  

http://theprosandconsofprivatization.blogspot.gr/2010/10/pros-and-cons-of-privatization.html 

2. Μπιτζένης Α. (2003) Η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών και η Μετάβαση των Χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης στην Οικονομία της Αγοράς:  Εντοπίζοντας Επενδυτικές Ευκαιρίες στο Πλαίσιο της 

Παγκοσμιοποίησης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Σταμούλη Α.Ε., Τόμος  Ά   

3. Βασιλείου Δ., Ιωαννίδης Α., Ιδιωτικοποιήσεις Τραπεζών: Βασικές έννοιες, μέθοδοι και διεθνής εμπειρία- 

Τραπεζικά θέματα , Ένωση Τραπεζών, διαθέσιμο 

από:http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/2_1998/5_1.pdf 

4. Βασιλείου Δ., Ιωαννίδης Α., Ιδιωτικοποιήσεις Τραπεζών: Βασικές έννοιες, μέθοδοι και διεθνής εμπειρία- 

Τραπεζικά θέματα , Ένωση Τραπεζών, διαθέσιμο 

από:http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/2_1998/5_1.pdf 

5. Μαυρουδέας Σ.(2013), Ιδιωτικοποιήσεις: Θεωρία και εμπειρία μετά από τρείς δεκαετίες, διαθέσιμο από: 

http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2013/11/08/%CF%84%CE%BF-

http://theprosandconsofprivatization.blogspot.gr/2010/10/pros-and-cons-of-privatization.html
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/2_1998/5_1.pdf
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/2_1998/5_1.pdf
http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2013/11/08/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81


 

432 

 

%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-

%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%

B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81/      

6. Καραμούζας Ν.(2012), Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα: ιστορικές καταβολές και προσκλήσεις, Το Βήμα, 

διαθέσιμο από: 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=445037 

7. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, διαθέσιμο από: http://www.hradf.com/gr/the-

fund 

8. Σημείωμα για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης, διαθέσιμο από: http://leftlab.gr/wp-

content/uploads/2013/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C

%CE%91-

%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE

%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%97%CE%A3-

%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf 

9. Επίσημη ιστοσελίδα ΟΠΑΠ, διαθέσιμη από:http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/home 

10. Official website of The Privatization and Post-Privatization Control Agency, διαθέσιμο από: 

http://www.priv.government.bg/en 

11. Novinite.com-Sofia News Agency, available from: http://www.novinite.com/view_news.php?id=148579 

12. Trading Economics, διαθέσιμο από: http://www.tradingeconomics.com/ 

13. Μπιτζένης Α. (2009) The impact of adverse initial conditions and the resulting speed and sequence of 

reforms in determining the delayed EU membership of Bulgaria, διαθέσιμο από: 

http://www.researchgate.net/publication/231575379_The_impact_of_adverse_initial_conditions_and_the_r

esulting_speed_and_sequence_of_reforms_in_determining_the_delayed_EU_membership_of_Bulgaria 

14. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος: η κρίση της ελληνικής οικονομίας και η αντιμετώπιση της, διαθέσιμο 

από: http://www.oe-e.gr/publ/ecocr/ecocr.pdf 

15. Eurostat-News release , (2009), GDP per inhabitant in purchasing power standards GDP per inhabitant in 

the Member States ranged from 41% to 276% of the EU27 average in 2008 , διαθέσιμο από: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15122009-BP/EN/2-15122009-BP-EN.PDF 

16. Μούσης Ν. (2010), Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής , Παπαζήση, Αθήνα 

17. Μαρκαντονάτου Μ., (2013) , Diagnosis, Treatment, and Effects of the Crisis in Greece, A “Special Case” 

or a “Test Case”? , διαθέσιμο από: http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp13-3.pdf 

18. Charter  D.(2010) Storm over bailout of Greece, EU's most ailing economy. Time Online: Brussels,  

διαθέσιμο από: http://www.infiniteunknown.net/2010/02/10/storm-over-bailout-of-greece-eus-most-ailing-

economy/ 

19. Faiola A. (2010), Greece’s Economic Crisis could signal trouble for its neigbours Washington Post 

διαθέσιμο από: http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/02/09/AR2010020903946_2.html?hpid=topnews&sid=ST2010020904032 

20. Κωνσταντίνος Π. Καλοφωλιάς (2011). Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Μεσόγειο (Ισπανία - Ιταλία - 

Ελλάδα),  Μιχάλη Σιδέρη, Αθήνα. σελ. 33-34.  

21. Μπιτζένης Α.(2010), Μεταρρυθμίσεις: Ήπια προσαρμογή ή θεραπεία-σοκ; διαθέσιμο από: 

http://www.makthes.gr/news/opinions/50338  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2013/11/08/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81
http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2013/11/08/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81
http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2013/11/08/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81
http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2013/11/08/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81
http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2013/11/08/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81/
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=445037
http://www.hradf.com/gr/the-fund
http://www.hradf.com/gr/the-fund
http://leftlab.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://leftlab.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://leftlab.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://leftlab.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://leftlab.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://leftlab.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/home
http://www.priv.government.bg/en
http://www.novinite.com/view_news.php?id=148579
http://www.novinite.com/view_news.php?id=148579
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.researchgate.net/publication/231575379_The_impact_of_adverse_initial_conditions_and_the_resulting_speed_and_sequence_of_reforms_in_determining_the_delayed_EU_membership_of_Bulgaria
http://www.researchgate.net/publication/231575379_The_impact_of_adverse_initial_conditions_and_the_resulting_speed_and_sequence_of_reforms_in_determining_the_delayed_EU_membership_of_Bulgaria
http://www.oe-e.gr/publ/ecocr/ecocr.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15122009-BP/EN/2-15122009-BP-EN.PDF
http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp13-3.pdf
http://www.infiniteunknown.net/2010/02/10/storm-over-bailout-of-greece-eus-most-ailing-economy/
http://www.infiniteunknown.net/2010/02/10/storm-over-bailout-of-greece-eus-most-ailing-economy/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/09/AR2010020903946_2.html?hpid=topnews&sid=ST2010020904032
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/09/AR2010020903946_2.html?hpid=topnews&sid=ST2010020904032
http://www.makthes.gr/news/opinions/50338


 

433 

 

Πολιτικό Σύστημα και Οικονομική Ευημερία. Συγκριτική Πολιτική και 

Οικονομική Ανάλυση 
 

Πατσογιάννης Χρήστος* και Σαββίδου Ειρήνη** 

 

* Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

τους Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς 

** Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια τους 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς 

 

Περίληψη 

 

Στη παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της επίδρασης του πολιτικού συστήματος 

στην οικονομική ευημερία τεσσάρων κρατών-μελών της Ευρωζώνης, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και 

της Ελλάδας. Υιοθετώντας την γνωσιολογία του καθηγητή Κοντογιώργη Γεώργιου διαπιστώνουμε ότι το πολιτικό 

σύστημα και στις τέσσερις χώρες είναι ίδιο, δηλαδή προ-αντιπροσωπευτικό. Αυτόματα οδηγούμαστε σε αλλαγή του 

αρχικού μας ερωτήματος. Το νέο ερώτημα που προκύπτει είναι πως αυτό το ίδιο πολιτικό σύστημα λειτουργεί και 

αποδίδει με διαφορετικό τρόπο στα εν λόγω κράτη, επηρεάζοντας έτσι την οικονομική ευημερία. Μελετώντας πολιτικούς 

δείκτες καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το κράτος λειτουργεί καλύτερα στην Ολλανδία και ακολουθούν η Γερμανία, 

η Ισπανία και τελευταία η Ελλάδα. Στη συνέχεια, μελετώντας οικονομικούς δείκτες καταλήγουμε στην επαλήθευση της 

παραπάνω ιεράρχησης, αφού παρατηρούμε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις για την Ολλανδία και την Γερμανία σε 

σύγκριση με τις άλλες δυο. Εν κατακλείδι, από την συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη φαίνεται ότι ο παράγοντας 

που οδηγεί σε ανώτερες οικονομικές επιδόσεις και οικονομική ευημερία την Ολλανδία και την Γερμανία είναι η 

ανωτερότητα της κρατικής τους δομής και λειτουργίας.              

 

Λέξεις Κλειδιά 

 

Πολιτικό Σύστημα, Κρατική Δομή, Οικονομική Ευημερία 

 

Εισαγωγή 

 

Η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία ενός κράτους ή αντίστοιχα οι οικονομικές δυσχέρειες και η οικονομική 

ύφεση αποτελούν την έκβαση πολλών και ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών και παραγόντων που 

αφορούν την λειτουργία του κράτους και την θέση που αυτό έχει ή επιδιώκει να έχει μέσα στο παγκόσμιο διεθνές 

σύστημα. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι πολιτικοί, νομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, ηθικοί, θρησκευτικοί. Ο 

κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες έχει το δικό του εύρος επιρροής στην οικονομία ενός κράτους, τόσο ως προς την 

ισχύ και την δυναμική του, όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Συνδετικός κρίκος για τους παραπάνω παράγοντες 

αποτελεί το πολιτικό σύστημα που υιοθετούν τα κράτη. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην διατύπωση του ερωτήματος: 

Επηρεάζει το πολιτικό σύστημα την οικονομική ευημερία ενός κράτους; Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε το εν λόγω ερώτημα, δηλαδή να δείξουμε αν υπάρχει σύνδεση του πολιτικού συστήματος με την οικονομία 

και εάν ναι πως το πρώτο επηρεάζει το δεύτερο και μέσω ποιας διαδικασίας. Για να πράξουμε κάτι τέτοιο 

χρησιμοποιήσαμε την παρακάτω μεθοδολογία. Αρχικά, υιοθετήσαμε την απαραίτητη τυπολογία περί πολιτικών 

συστημάτων. Στη συνέχεια, επιλέξαμε τις υπό μελέτη χώρες με στόχο να αντικατοπτρίζουν τον υφιστάμενο διαχωρισμό 

μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρώπη. Ακολούθως, μελετήσαμε την αντίληψη των πολιτών, του κάθε κράτους, για την 

λειτουργία του πολιτικού τους συστήματος, με σκοπό να διερευνήσουμε πόσο ο πολίτης νιώθει εγγύτερα το κράτος του 

σ’ αυτόν. Για να δείξουμε κάτι τέτοιο χρησιμοποιήσαμε δημοσκοπικά στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο (2014), επειδή 

τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αντιλήψεις των πολιτών και 

συλλέγονται/επεξεργάζονται με κοινό τρόπο και κριτήρια για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο που προσδίδει 

αντικειμενικότητα. Στη πορεία, μελετήσαμε τη ποιότητα λειτουργίας της κρατικής «μηχανής» στα υπό μελέτη κράτη, με 

σκοπό να εξηγήσουμε τα ευρήματά μας που προέκυψαν από την μελέτη του Ευρωβαρομέτρου. Η μελέτη αυτή έγινε με 

την χρήση δεικτών της Παγκόσμιας Τράπεζας που αξιολογούν την λειτουργία των κρατικών δομών. Επιλέξαμε τους 
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δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας αφού ο συγκεκριμένος οργανισμός μελετά επισταμένως και διαχρονικά τόσο ποιοτικά 

όσο και ποσοτικά στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της λειτουργίας των κρατικών δομών των χωρών 

ανά το παγκόσμιο. Τέλος, μελετήσαμε την μακροοικονομική κατάσταση των υπό μελέτη χωρών, με σκοπό να 

καταδείξουμε την διαφορά στην οικονομική απόδοση μεταξύ των χωρών με καλύτερη αξιολόγηση της κρατικής τους 

δομής και αυτών με την χαμηλότερη. Για να δείξουμε κάτι τέτοιο χρησιμοποιήσαμε οικονομικούς δείκτες από τον ΟΟΣΑ, 

αφού ο συγκεκριμένος οργανισμός αποτελεί των πλέον αξιόπιστο και έγκυρο για την μελέτη της οικονομικής 

δραστηριότητας και επίδοσης διεθνώς. Το επίκεντρο της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσαμε είναι η προσπάθεια μας να 

ποσοτικοποιήσουμε τη γνωσιολογία περί πολιτικών συστημάτων που υιοθετήσαμε. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποιήσαμε 

δείκτες που αξιολογούν την κρατική και οικονομική λειτουργία, αφού μέσω αυτών είναι ευκολότερη η σύγκριση των 

χωρών που μελετάμε και η εξαγωγή, η απεικόνιση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

            

Πολιτικά συστήματα: Έννοιες και Ορισμοί 

Το είδος του πολιτικού συστήματος που επιλέγουν να υιοθετούν τα κράτη ευθύνεται για την ποιότητα των 

κρατικών μηχανισμών, καθώς και του σύνολου κοινωνικού βίου. Αυτή η κοινώς αποδεχτή διαπίστωση θα αποτελέσει 

τον άξονα για την υπόθεση εργασίας μας. Θα προσπαθήσουμε, δηλαδή, μέσα από την ανάλυσή μας να δείξουμε αν το 

πολιτικό σύστημα που υιοθετούν τα κράτη κατέχει την μεγαλύτερη ευθύνη για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική 

συνέχειά του. Κάτι τέτοιο, για να γίνει κατορθωτό, θα πρέπει να προσδιορίσουμε συγκεκριμένη τυπολογία για τα πολιτικά 

συστήματα. Μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για τα πολιτικά συστήματα επιλέξαμε να υιοθετήσουμε 

την γνωσιολογία και την τυπολογία που παραθέτει ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και πρώην Πρύτανης του Παντείου 

Πανεπιστημίου, κ. Κοντογιώργης Γεώργιος. Επιλέξαμε την συγκεκριμένη γνωσιολογία, καθώς περιέχει μια πρωτότυπη 

και πειστική ως προς την τυπολογία των πολιτικών συστημάτων επιχειρηματολογία, η οποία εδράζεται στα 

πραγματολογικά δεδομένα που ανάγονται με βάση την εξελικτική διαδικασία και φύση των ίδιων πολιτικών συστημάτων 

και όχι σε ιδεολογικά πρότυπα. Η γνωσιολογία της εποχής μας έχει απομακρυνθεί από το παράδειγμα της Αρχαίας 

Ελληνικής Γραμματείας για την Δημοκρατία, όπως αυτό αναλύεται εκτενώς στον Αριστοτέλη και στην προσπάθειά της 

να ταξινομήσει το σημερινό πολιτικό σύστημα ως δημοκρατικό εισήγαγε ένα γνωστικό πεδίο που έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με αυτό. Συνεπώς και σύμφωνα με την παρούσα βιβλιογραφία, η πηγή ως προς τον διαχωρισμό των πολιτικών 

συστημάτων είναι ο Αριστοτέλης, την οποία οι νεότεροι στοχαστές αντιλήφθηκαν διασταλτικά με αποτέλεσμα να 

ερμηνεύουν την Δημοκρατία με βάση το πολιτικό σύστημα της εποχής τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως θα δούμε 

αναλυτικότερα παρακάτω, η νεότερη εποχή να τοποθετεί το κράτος ως ενσαρκωτή της πολιτείας, ενώ η κοινωνία των 

πολιτών να ιδιωτεύει. Επιπρόσθετα, οι νεότεροι στοχαστές διδάσκουν πως οι σύγχρονες κοινωνίες πέρασαν κατευθείαν 

από την φάση της φεουδαρχίας στη φάση της ωριμότητας, δηλαδή εκείνη της Δημοκρατίας και δεν μπορούν να 

εξελιχθούν περαιτέρω. Υπό το πρίσμα αυτό εκτιμάμε ότι η γνωσιολογία του καθηγητή Κοντογιώργη Γ., η οποία 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια, βρίσκεται εγγύτερα στην αρχική πηγή και αποτυπώνει με σαφήνεια τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτικού συστήματος. 

Σύμφωνα με την εν λόγω τυπολογία, τα πολιτικά συστήματα κατηγοριοποιούνται σε προ-αντιπροσωπευτικά, 

αντιπροσωπευτικά και δημοκρατικά. Σε ένα προ-αντιπροσωπευτικό σύστημα, το πολιτικό γεγονός αποτελεί κτήμα του 

ίδιου του κράτους. Το κράτος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία παραμένει ιδιώτης χωρίς καμία 

δυνατότητα συμμετοχής ή έστω διαμόρφωσης των πολιτικών αποφάσεων (Κοντογιώργης, 2007). Ένα τέτοιο πολιτικό 

σύστημα, μας περιγράφει ο αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης στην «Αθηναίων Πολιτεία» όταν αναφέρεται στην εποχή 

του Δράκοντα. Πιο συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης αναφέρει πως «όλα τα δάνεια συνάπτονταν με αντάλλαγμα την 

προσωπική ελευθερία του δανειζόμενου…», ενώ η παραδοχή πως η κοινωνία δεν συμμετείχε σε καμία διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων γίνεται εμφανέστατη. Το πολιτικό σύστημα που θέσπισε ο Δράκοντας ήταν βαθιά ολιγαρχικό, τόσο όσο 

να προκαλέσει την κοινωνική επανάσταση. Μέσα από την επανάσταση αναδύθηκε ένας νέος νομοθέτης, ο Σόλωνας. 

Όταν ανήλθε στην εξουσία, ο Σόλωνας απαγόρευσε τα δάνεια που συνάπτονταν με αντάλλαγμα την ατομική ελευθερία 

και εφάρμοσε την «σεισάχθεια», δηλαδή κατήργησε τα ιδιωτικά και δημόσια χρέη. Η κοινωνία συγκροτήθηκε σε διαρκές 

πολιτικό σώμα, δηλαδή σε Δήμο με αποτέλεσμα να καθιερώνεται πια η Αντιπροσώπευση. Σε μια αντιπροσωπευτική 

πολιτεία, ο Δήμος ενσαρκώνει την ιδιότητα του εντολέα και το πολιτικό προσωπικό την ιδιότητα του εντολοδόχου 

(Κοντογιώργης, 2013). Η κοινωνία–εντολέας ή αλλιώς ο Δήμος λαμβάνει τις πολιτικές αποφάσεις και ο εντολοδόχος, 

δηλαδή το πολιτικό προσωπικό εφαρμόζει τις εν λόγω αποφάσεις και την βούληση του Δήμου. Όπως εξάλλου αναφέρει 

και ο Αριστοτέλης «όντας ο Δήμος κύριος της ψήφου, γινόταν και κύριος της πολιτείας».  

Στην συνέχεια, το πολιτικό σύστημα της Αρχαίας Αθήνας φτάνει στο αποκορύφωμά του με την εμφάνιση του 

Κλεισθένη και την καθιέρωση της Δημοκρατίας. Ο Αριστοτέλης μας λέει πως ο Κλεισθένης διαίρεσε την Αττική σε δέκα 

φυλές για να έχουν οι περισσότεροι μερίδιο στην διακυβέρνηση. Εδώ πια, ο Δήμος κατείχε την καθολική πολιτική 
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αρμοδιότητα. Με άλλα λόγια, ο Δήμος ήταν αυτός που κατείχε το πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε η κοινωνία να μπορεί όχι 

μόνο να εκφράζει την πολιτική της βούληση, αλλά και να εφαρμόζει τις πολιτικές τις αποφάσεις (Κοντογιώργης, 2013). 

Συνεπώς, η διαφορά ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος από ένα αντιπροσωπευτικό είναι πως στο πρώτο 

καταργείται η σχέση εντολέα και εντολοδόχου που καθιερώνει το δεύτερο. Στην αντιπροσωπευτική και αντίστοιχα στην 

δημοκρατική πολιτεία, το πολιτικό προσωπικό ελέγχεται, λογοδοτεί στον Δήμο για τις πράξεις του, υπόκειται στην 

Δικαιοσύνη και τιμωρείται για τυχόν λανθασμένες ή ζημιογόνες για το κοινωνικό σύνολο αποφάσεις. Σε αυτό το σημείο, 

κρίνεται απαραίτητη η επισήμανση ως προς τους επιθετικούς προσδιορισμούς που χρησιμοποιούνται για την δημοκρατία 

από εκφραστές της νεοτερικής σκέψης. Συχνά, γίνεται η διάκριση μεταξύ της «άμεσης» και της «έμμεσης» δημοκρατίας. 

Η ανάλυσή μας δεν υιοθετεί την εν λόγω τυπολογία, αφού, ένα πολιτικό φαινόμενο δεν νοείται να είναι άμεσο ή έμμεσο. 

Η διάκριση αυτή συνοδεύτηκε με το επιχείρημα ότι στη σύγχρονη μεγάλη κλίμακα δεν μπορούμε να επιδιώκουμε την 

«άμεση» δημοκρατία, επειδή, οι σύγχρονες κοινωνίες δεν έχουν την δυνατότητα να μαζεύονται σε μια Πνύκα ή 

ενδεχομένως σε μια πλατεία για να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις. Προσθέτει, επίσης, ότι η πολυπλοκότητα της 

σύγχρονης θεματολογίας δεν μπορεί να αφήνεται στην αρμοδιότητα του πλήθους και των μη ειδικών. Η ανάλυσή μας 

υποστηρίζει ότι το «έμμεσο» αφορά την διαδικασία και το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενός γεγονότος, αλλά δεν ορίζει 

το γεγονός αυτό καθεαυτό. Επομένως, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ούτε τον επιθετικό προσδιορισμό της 

«συμμετοχικής» δημοκρατίας, αφού αν ο λόγος γίνεται για ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, όπου η κοινωνία κατέχει 

την καθολική πολιτική αρμοδιότητα δεν υπάρχει λόγος να συντρέχει η έννοια της συμμετοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, 

απορρίπτουμε φυσικά την «αντιπροσωπευτική» δημοκρατία, αφού όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η αντιπροσωπευτική 

πολιτεία είναι άλλη από την δημοκρατική. Συνεπώς, οι επιθετικοί προσδιορισμοί αλλοιώνουν τον επιστημονικό ορισμό 

της δημοκρατίας και η παρούσα ανάλυση απορρίπτει κάτι τέτοιο (Κοντογιώργης, 2007). 

Η ανάλυση του αρχαίου παραδείγματος που προηγήθηκε είναι βοηθητική για την κατανόηση και την 

ταξινόμηση του σημερινού πολιτικού συστήματος. Αν δηλαδή αναγάγουμε το αρχαίο παράδειγμα, όπως περιγράφεται 

από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, στη σημερινή εποχή και υπό το φως των επιστημονικών ορισμών που 

παραθέσαμε πιο πάνω, αβίαστα θα διαπιστώσουμε ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα προσιδιάζει εκείνο της εποχής του 

Δράκοντα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την σχέση της κοινωνίας και της πολιτικής (Κοντογιώργης, 2013, 

σελ.20). Το πολιτικό προσωπικό αποφασίζει και διαμορφώνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την πορεία της πολιτικής 

διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο, το πολιτικό προσωπικό κατέχει εξ ολοκλήρου το πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία είναι 

απών από την διαδικασία λήψης των αποφάσεων, έστω κι αν είναι η άμεσα επηρεαζόμενη από αυτές. Η σημερινή προ-

αντιπροσωπευτική πολιτεία λειτουργεί σύμφωνα με την κατεύθυνση των συμφερόντων του κομματικού συστήματος, με 

προσωποπαγή κριτήρια, με αποτέλεσμα η σχέση της κοινωνίας με την πολιτική να εντοπίζεται και να περιορίζεται στον 

βαθμό των πελατειακών σχέσεων. Η άποψη ότι η κοινωνία επιλέγει τους αντιπροσώπους της δια μέσου της εκλογικής 

διαδικασίας αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση του πολιτικού γεγονότος. Η ψήφος έχει περιεχόμενο διαιτητικό και σε 

καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό (Κοντογιώργης, 2013, σελ.22-23). Συνεπώς, η κοινωνία δια μέσου της ψήφου 

προσδίδει στο πολιτικό προσωπικό απλή εκλογική νομιμοποίηση. Με αυτό τον τρόπο, το πολιτικό προσωπικό μπορεί να 

πορευθεί με γνώμονα τα συμφέροντά του, να αναιρέσει ρητές προεκλογικές δεσμεύσεις χωρίς να λογοδοτεί και να 

υπόκειται στην δικαιοσύνη (Σχήμα 1). Συνεπώς, αφού η κοινωνία είναι εκτός της πολιτικής διαδικασίας και δεν μπορεί 

να ανακαλέσει το πολιτικό προσωπικό, το σύγχρονο πολιτικό σύστημα δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό, ούτε 

δημοκρατικό. Είναι καθαρά προ-αντιπροσωπευτικό. 

Με δεδομένη την υιοθέτηση της συγκεκριμένης τυπολογίας, θα εξετάσουμε τα πολιτικά συστήματα σε τέσσερις 

ευρωπαϊκές χώρες, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών 

έγινε με γνώμονα την υπόθεση περί διαχωρισμού της Ευρώπης σε ανεπτυγμένο Βορρά και προβληματικό Νότο (Nugent, 

2012), ο οποίος έγκειται στην ποιότητα της κρατικής δομής και στην οικονομική απόδοση των χωρών αυτών. Στα υπό 

μελέτη κράτη δεν εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά της αντιπροσώπευσης ή της δημοκρατίας, όπως αυτά αναλύονται στην 

υιοθετούμενη γνωσιολογία. Αναλυτικότερα, οι κοινωνίες και των τεσσάρων χωρών δεν είναι οργανωμένες σε διαρκές 

πολιτικό σώμα, δηλαδή σε δήμο, βασική προϋπόθεση τόσο για μια δημοκρατική πολιτεία, όσο και για μία 

αντιπροσωπευτική πολιτεία. Αντίθετα, η κοινωνία είναι ιδιώτης και δεν συμμετέχει στην διαδικασία λήψης των 

πολιτικών αποφάσεων, παρά μόνο προσδίδει εκλογική νομιμοποίηση.  
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Σχήμα 1 

                             ΠΡΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΤΙΚΟ   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                             ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                         

 

Αρχαίο Παράδειγμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημερινό Παράδειγμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Κοντογιώργης , 2013, σελ.43  

 

Απόρροια του παραπάνω συμπεράσματος αποτελεί ο μετασχηματισμός του αρχικού μας ερωτήματος 

από το εάν το πολιτικό σύστημα επηρεάζει την οικονομική ευημερία στο πως αυτό το ίδιο πολιτικό σύστημα, 

που υιοθετούν τα κράτη που εξετάζουμε, λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ένα από αυτά και επηρεάζει 

την οικονομική τους απόδοση και κατ’ επέκταση την οικονομική τους ευημερία. Ψάξαμε την απάντηση στο 

ερώτημα αυτό μέσα από έγκυρες δημοσκοπήσεις, πολιτικούς και οικονομικούς δείκτες. Συλλέξαμε την άποψη 

των κοινωνιών των κρατών που εξετάζουμε για το πολιτικό σύστημα της χώρας τους και για το τι αποτελεί 

την αποτελεσματικότητα του κράτους. Επομένως, για να απαντηθεί το ερώτημα «πως» και «γιατί» ένα προ-

αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο στα κράτη αυτά, εξετάζονται η 
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ποιότητα των κρατικών δομών και μηχανισμών, ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από το κράτος τους και 

κατά πόσον το πολιτικό σύστημα λειτουργεί προς όφελος τους και όχι προς όφελος των πολιτικών κομμάτων 

ή μειοψηφικών ομάδων συμφερόντων. Κριτήριο, αποτελούν πάντα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των 

κοινωνιών. 

 

Η αντίληψη των πολιτών για το πολιτικό σύστημα 

 

Το ερώτημα που προκύπτει ως απόρροια της παραπάνω ανάλυσης είναι πως αντιλαμβάνονται οι πολίτες της 

κάθε χώρας το πολιτικό σύστημα, αναφορικά με την ποιότητά του και το κατά πόσον εξυπηρετεί τα συμφέροντα του 

κοινωνικού συνόλου. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήσαμε δημοσκοπήσεις του «Standard Eurobarometer 

82 Autumn 2014», καθώς συγκεντρώνει πλήθος ερωτήσεων προς τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ειδικότερα, επικεντρώσαμε την προσοχή μας στη μελέτη του βαθμού εμπιστοσύνης των πολιτών της κάθε 

χώρας στους βασικούς δρώντες/παράγοντες του πολιτικού συστήματος, δηλαδή το Δικαστικό Σύστημα (Διάγραμμα 1), 

τα Πολιτικά Κόμματα (Διάγραμμα 2), την Εθνική Κυβέρνηση (Διάγραμμα 3), το Εθνικό Κοινοβούλιο (Διάγραμμα 4) και 

τις Περιφερειακές και Τοπικές Δημόσιες Αρχές (Διάγραμμα 5). 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη των δημοσκοπικών στοιχείων είναι ότι οι πολίτες τις Ολλανδίας 

συνολικά εμπιστεύονται περισσότερο τους δρώντες του πολιτικού συστήματος και ακολουθούν οι πολίτες της Γερμανίας, 

Ισπανίας και τελευταίοι οι πολίτες της Ελλάδας. Αξίζει να παρατηρήσουμε δυο επιμέρους χαρακτηριστικά. Πρώτον, η 

πλειοψηφία των πολιτών όλων των χωρών έχουν την τάση να μην εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα. Το γεγονός αυτό 

μας γεννά σημαντικά ερωτήματα για τον ρόλο και την κοινωνική νομιμοποίηση/αποδοχή των πολιτικών κομμάτων στις 

σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεύτερον, είναι εύκολο να παρατηρήσουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ των τεσσάρων 

χωρών, γεγονός που μας οδηγεί στον διαχωρισμό τους σε δύο διακριτές ομάδες. Την πρώτη ομάδα αποτελούν η Ολλανδία 

και η Γερμανία, με υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους βασικούς δρώντες/παράγοντες του πολιτικού 

συστήματος, ενώ η Ισπανία και η Ελλάδα την δεύτερη, με χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους 

βασικούς δρώντες/παράγοντες του πολιτικού συστήματος. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια πρώτη επαλήθευση του 

διαχωρισμού της Ευρώπης σε Βορρά και Νότο, το οποίο θα αναδειχθεί εμφανέστερα στην συνέχεια της ανάλυσης μας. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι οι πολίτες της Ολλανδίας και της Γερμανίας αντιλαμβάνονται το πολιτικό 

σύστημα εγγύτερα σ’ αυτούς, αφού λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους και δρα με σκοπό την μεγιστοποίηση του 

συλλογικού οφέλους και δεν αποτελεί εκφραστή συμφερόντων μικρών ομάδων. Αντίθετα, οι πολίτες της Ισπανίας και 

της Ελλάδας έχουν την τάση να μην εμπιστεύονται το πολιτικό τους σύστημα. Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύεται 

καλύτερα με την μελέτη των δυο τελευταίων δημοσκοπικών στοιχείων, όπου  οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν 

εάν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί η «δημοκρατία» στην χώρα τους (Διάγραμμα 6) κι αν πιστεύουν 

ότι η φωνή τους ακούγεται στην χώρα τους (Διάγραμμα 7).                     

 

 

Διάγραμμα 1 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Ολλανδία Γερμανία Ισπανία Ελλαδα

Δείκτης Εμπισττοσύνης στο Δικαστικό Σύστημα

Τάση προς Εμπιστοσύνη Τάση προς μη εμπιστοσύνη



 

438 

 

Διάγραμμα 2 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 

 

Διάγραμμα 3 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 

Διάγραμμα 4 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 
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Διάγραμμα 5 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 

   

Διάγραμμα 6 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 

Διάγραμμα 7 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 
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Ανάλυση της ποιότητας του κράτους στις υπό μελέτη χώρες 

 

Έχοντας καταλήξει στα παραπάνω συμπεράσματα είναι εύλογο να αναρωτηθούμε γιατί παρατηρείται αυτή η 

διαφορά μεταξύ των χωρών, δηλαδή τι κάνει τους πολίτες της Ολλανδίας να εμπιστεύονται περισσότερο το κράτος τους 

σε σχέση με τους πολίτες της Ελλάδας. Οι πιθανοί λόγοι είναι δύο - χωρίς η ύπαρξη του ενός να αναιρεί τον άλλον – είτε 

ιστορικοί λόγοι που αφορούν την δόμηση του σύγχρονου κράτους στην κάθε χώρα, είτε πρακτικοί που αφορούν τα 

ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της «κρατικής μηχανής».  

Σε αυτό το μέρος της μελέτης μας θα ασχοληθούμε με τους πρακτικούς λόγους και θα προσπαθήσουμε να 

διερευνήσουμε τις διαφορές στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των κρατικών δομών στη κάθε 

χώρα. Ειδικότερα θα μελετηθεί η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης κάνοντας χρήση δεικτών σχετικά με την 

Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα, την Πολιτική Σταθερότητα και την Απουσία Βίας και Τρομοκρατίας, την Ποιότητα 

της Νομοθεσίας, την Ισχύς του Νόμου, την Λογοδοσία και τον Έλεγχο της Διαφθοράς. Για τους ερευνητικούς αυτούς 

σκοπούς χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα για την περίοδο 2002-2013, έτσι ώστε να έχουμε μια 

διαχρονική απεικόνιση των στοιχείων, γεγονός που θα προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στα συμπεράσματα μας, αφού 

μας απαλλάσσει από την επίδραση τυχαίων γεγονότων. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η αναφορά ότι η μέγιστη 

βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα είναι το 2,5 και η ελάχιστη το -2,5. 

 

Δείκτης Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας 

 

Ο δείκτης κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (Διάγραμμα 8) αποτυπώνει τις αντιλήψεις για την ποιότητα των 

δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και τον βαθμό ανεξαρτησίας τους από πολιτικές πιέσεις, τη ποιότητα 

διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικής και την αξιοπιστία της κυβερνητικής δέσμευσης σε πολιτικές που προάγουν τα 

παραπάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αρχική καλή θέση της Ισπανίας υπήρξε υποχώρηση κατά την περίοδο της 

πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης (2008-9) και μετέπειτα ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, γεγονός που δείχνει την 

αδυναμία των Ισπανικών κυβερνήσεων να διαχειριστούν κρίσεις σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις της Ολλανδίας και της 

Γερμανίας που διαχρονικά επιτυγχάνουν μεγάλες αξιολογήσεις. Τέλος, διαπιστώνουμε τις διαχρονικές χαμηλές επιδόσεις 

των Ελληνικών κυβερνήσεων.        

 

Διάγραμμα 8 

 
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Δείκτης Πολιτικής Σταθερότητας και Απουσίας Βίας/Τρομοκρατίας 

 

Ο δείκτης πολιτικής σταθερότητας και απουσίας βίας/τρομοκρατίας (Διάγραμμα 9) αποτυπώνει τις αντιλήψεις 

για την πιθανότητα αποσταθεροποίησης ή ανατροπής, με αντισυνταγματικά ή βίαια μέσα, της κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων της πολιτικά υποκινούμενης βίας και της τρομοκρατίας. Αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση 
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στην μελέτη του εν λόγω δείκτη είναι η μεγάλη και απότομη πτώση του στην Ισπανία από το 2005 και μετά, καθώς και 

η μεγάλη, αλλά ομαλότερη σε σχέση με την Ισπανία, πτώση του στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μια σειρά 

από γεγονότα που συνέβησαν σε αυτές τις δύο χώρες και αξίζει να αναφερθούν.  

Για την Ισπανία το σημείο καμπής στον δείκτη εντοπίζεται το 2005 όπου και ξεκινάει μια πολυτάραχη περίοδος 

για την Ισπανία. Αναλυτικότερα, το 2005 έχουμε τρομοκρατική επίθεση στην Μαδρίτη με τουλάχιστον 40 τραυματίες 

πίσω από την οποία πιστεύεται ότι κρύβεται η οργάνωση ΕΤΑ. Στις αρχές του 2006 η Ισπανία συνταράσετε από δηλώσεις 

του αρχηγού του στρατού ξηράς της χώρας, Lt Gen Jose Mena Aguado, ο οποίος προτείνει στρατιωτική επέμβαση στη 

Καταλονία εάν η περιοχή αποκτήσει πολύ αυτονομία. Το τεταμένο κλίμα μεταξύ Ισπανίας και Καταλονίας συνεχίζεται 

και τον Ιούνιο, όπου ψηφοφόροι στην Καταλονία ζητούν μεγαλύτερη αυτονομία και καθεστώς κράτους μέσα στα όρια 

της Ισπανίας. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους γίνεται ένα ακόμα τρομοκρατικό κτύπημα στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. 

Το κλίμα συνεχίζει να είναι αρνητικό για τα επόμενα χρόνια και ανακάμπτει μόνο το 2011, όπου έχουμε και την νίκη του 

κόμματος του Mariano Rajoy. Αυτό που εν ολίγοις συμπεραίνουμε για την Ισπανία είναι η διαχρονικά πολύ χαμηλή 

αξιολόγησή της και αυτό δικαιολογείται από την αποσταθεροποιητική επίδραση των αποσχιστικών κινημάτων, ειδικά 

από το 2005 και μετά. 

Για την Ελλάδα το πρόβλημα είναι τελείως διαφορετικό και εν μέρει οφείλεται σε τυχαία γεγονότα. Αρχικά 

παρατηρούμαι μια σταδιακή πτώση από το 2006 και μετά, η οποία οφείλεται στην αναταραχή που επικρατεί κυρίως στον 

δημόσιο τομέα εξαιτίας της προσπάθειας της τότε κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις και αλλαγές στο ασφαλιστικό 

σύστημα. Σημείο καμπής αποτελεί το 2008 και ειδικότερα ο Δεκέμβριος, όπου η χώρα και ειδικότερα η Αθήνα 

συνταράσσεται από έντονες και βίαιές διαδηλώσεις, εξαιτίας της δολοφονίας ενός 15-χρονου μαθητή από έναν 

αστυνομικό. Το κλίμα είναι εξαιρετικά άσχημο για την κυβέρνηση της χώρας και μια σειρά από σκάνδαλα, όπως αυτό 

της Siemens, ωθούν τον τότε πρωθυπουργό σε προκήρυξη εκλογών τον Σεπτέμβριο του 2009, της οποίες και χάνει. Τα 

επόμενα χρόνια ο δείκτης συνεχίζει να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα αντικατοπτρίζοντας την άσχημη εσωτερική 

κατάσταση της χώρας, χαρακτηριστικά γεγονότα της περιόδου αποτελούν το λεγόμενο κίνημα των αγανακτισμένων και 

τα επεισόδια στην Κερατέα.       

 

Διάγραμμα 9 

 
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Δείκτης Ποιότητας της Νομοθεσίας 

 

Ο δείκτης για την ποιότητα της νομοθεσίας (Διάγραμμα 10) αποτυπώνει τις αντιλήψεις για την ικανότητα της 

κυβέρνησης να διατυπώνει και να εφαρμόζει τις ορθές πολιτικές, νόμους και κανόνες που επιτρέπουν και προωθούν την 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Γενικά, μπορεί να αποτυπωθεί μια υπεροχή της Ολλανδίας και της Γερμανίας στην 

ικανότητά τους να προωθούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που μας προετοιμάζει για την εικόνα που θα 

έχει η συγκριτική ανάλυση των οικονομικών δεικτών που θα ακολουθήσει στο επόμενο κεφάλαιο.    
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Διάγραμμα 10 

 
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Δείκτης Ισχύος του Νόμου 

 

Ο δείκτης για την ισχύ του νόμου (Διάγραμμα 11) αποτυπώνει τις αντιλήψεις για το βαθμό στον οποίο οι φορείς 

και οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη και συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κοινωνικούς κανόνες και ιδίως την 

ποιότητα της εκτέλεσης των συμβάσεων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της αστυνομίας και των δικαστηρίων, καθώς και 

την πιθανότητα εγκληματικότητας και βίας. Επίσης και σε αυτόν τον δείκτη παρατηρείται υπεροχή της Ολλανδίας, 

ακολουθεί η Γερμανία και εν συνεχεία η Ισπανία και τελευταία η Ελλάδα.  

  

 

 

Διάγραμμα 11 

 
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Δείκτης Φωνής και Λογοδοσίας 

 

Ο δείκτης φωνής και λογοδοσίας (Διάγραμμα 12) αποτυπώνει τις αντιλήψεις για το βαθμό στον οποίο οι πολίτες 

μιας χώρας είναι σε θέση να συμμετέχουν στην επιλογή της κυβέρνησής τους, καθώς και τον βαθμό της ελευθερίας της 

έκφρασης, του συνεταιρίζεσθε και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τόσο από πολιτικές παρεμβάσεις, 

όσο και από παρεμβάσεις ιδιωτικών συμφερόντων. Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται η ιεράρχηση που έχει 

παρατηρηθεί έως τώρα. Επίσης, και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε μια μικρή, αλλά αισθητή πτώση των δύο χωρών 

του Νότου μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, η οποία εδραιώνεται και γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μετά το 

2010, όπου έχουμε και την έναρξη της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.       
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Διάγραμμα 12 

 
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Δείκτης Ελέγχου της Διαφθοράς 

 

Ο δείκτης ελέγχου της διαφθοράς (Διάγραμμα 13) αποτυπώνει τις αντιλήψεις για τον βαθμό στον οποίο η 

δημόσια εξουσία/διοίκηση ασκείται για το ιδιωτικό όφελος των λίγων, συμπεριλαμβανομένης τόσο της «μικρής» όσο 

και της «μεγάλης» διαφθοράς, καθώς και την εξάρτηση του κράτους από τις ελίτ και τα ιδιωτικά συμφέροντα. Στον 

συγκεκριμένο δείκτη αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι οι διαχρονικά σχεδόν άριστες επιδόσεις της Ολλανδίας, καθώς 

και οι διαχρονικά εξαιρετικά κακές επιδόσεις της Ελλάδος. Το γεγονός αυτό έρχεται να υπερτονίσει τις διαφορές που 

έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα μεταξύ των τεσσάρων χωρών, αλλά κυρίως μεταξύ της Ολλανδίας που τείνει να αποτελέσει 

το πρότυπο και της Ελλάδας που αποτελεί το παράδειγμα προς αποφυγή.     

Διάγραμμα 13 

 
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Μελετώντας τα παραπάνω σχεδιαγράμματα μπορούμε με ιδιαίτερη ευκολία να εξάγουμε δυο βασικά 

συμπεράσματα, πρώτον ότι η ιεράρχηση των τεσσάρων χωρών με βάση τις επιδόσεις τους, όπως αυτή έχει αξιολογηθεί 

από την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι η εξής: Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία και Ελλάδα. Το εύρημα αυτό μας επιβεβαιώνει 

την εικόνα που σχηματίσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, δηλαδή ότι οι πολίτες της Ολλανδίας έχουν 

ισχυρή πεποίθηση ότι το κράτος λειτουργεί υπέρ τους και ακολουθούν οι πολίτες της Γερμανίας, της Ισπανίας και 

τελευταίοι οι πολίτες της Ελλάδας. Η διαπίστωση αυτή ήταν αναμενόμενη αφού όσο καλύτερα λειτουργούν οι κρατικές 

δομές και όσο λιγότερη διαφθορά υπάρχει, τόσο πιο ικανοποιημένος θα είναι ο πολίτης από τη λειτουργία των κρατικών 

δομών/μηχανισμών. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι παρατηρείται μια παγιωμένη ομαδοποίηση των υπό μελέτη 

χωρών, δηλαδή παρατηρούμε ότι η Ολλανδία και η Γερμανία ξεχωρίζουν αισθητά με διαχρονικά καλές επιδόσεις σε 

όλους τους τομείς, ενώ αντίθετα η Ισπανία και η Ελλάδα παρουσιάζουν κακές επιδόσεις. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι 

ότι η Ισπανία στα πρώτα χρόνια της υπό εξέταση περιόδου βρισκόταν κοντά στην Ολλανδία και στην Γερμανία, ιδιαίτερα 

την δεύτερη, αλλά σταδιακά παρατηρούμε μια σταθερή πτωτική πορεία της ποιότητας του κρατικού μηχανισμού. Επίσης, 

μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η διαχρονικές αρνητικές αξιολογήσεις της Ελλάδας και η μεγάλη της απόσταση από 

την Ολλανδία και την Γερμανία. Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επαληθεύσουν την αρχική μας υπόθεση για τον 

διαχωρισμό της Ευρώπης σε Βορρά και Νότο.  
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Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε βασικούς οικονομικούς δείκτες των τεσσάρων αυτών χωρών και θα 

προσπαθήσουμε να δείξουμε αν ισχύει η υπόθεση εργασίας μας, δηλαδή ότι όσο καλύτερες είναι οι κρατικές δομές ενός 

κράτους και όσο περισσότερο αυτές οι δομές υπάρχουν για να εξασφαλίζουν τα συλλογικά συμφέροντα, τόσο 

μεγαλύτερη οικονομική ευημερία θα υπάρχει. 

 

Ανάλυση της μακροοικονομικής κατάστασης στις υπό μελέτη χώρες 

 

Σε αυτό το σημείο της μελέτης μας θα μελετήσουμε την μακροοικονομική κατάσταση των τεσσάρων χωρών 

και θα επιχειρήσουμε να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την υπόθεση μας. Για την αξιολόγηση των οικονομιών θα 

χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την περίοδο 2002-

2012. Αναλυτικότερα, θα χρησιμοποιηθούν τόσο στοιχεία θεμελιωδών μακροοικονομικών δεικτών, όπως το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο (κατά κεφαλήν ΑΕΠ), το Επιτόκιο Δανεισμού, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, το 

Ποσοστό Ανεργίας και ο Πληθωρισμός, όσο και ποιοτικούς δείκτες, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά ώρα 

εργασίας, η Χρηματοοικονομική Υγεία Γενικής Κυβέρνησης, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθώς και δημοσκοπικά 

στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. 

 

 

Θεμελιώδη Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει το ΑΕΠ ως το σύνολο όλων των 

προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική 

αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα 

και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. Αν διαιρέσουμε το 

Α.Ε.Π. ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ίδιου έτους, προκύπτει το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., που μετρά το 

εισόδημα ενός ατόμου (κατά μέσο όρο) στην οικονομία. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε 

σε κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσο μικρότερη είναι η 

ανισοκατανομή τόσο πιο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., και το αντίθετο. Το θετικό και συγχρόνως 

σημαντικό στοιχείο είναι ότι το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του πληθυσμού, γι' αυτό και 

χρησιμοποιείται για να μετρά τις επιδόσεις των οικονομιών διαχρονικά, αλλά και μεταξύ των χωρών για διεθνείς 

συγκρίσεις. 

Από την σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Διάγραμμα 14) των τεσσάρων χωρών προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι η Ολλανδία εμφανίζει διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσό και ακολουθεί η Γερμανία, η Ισπανία και τελευταία η Ελλάδα. 

Αυτό που αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι πόσο αυξάνεται η διαφορά μεταξύ της Ολλανδίας και Γερμανίας σε σχέση 

με την Ισπανία και την Ελλάδα μετά το 2010, όπου αρχίζει και η κρίση χρέους στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, μπορούμε 

να διαπιστώσουμε ότι ουσιαστικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ολλανδίας και της Γερμανίας επηρεάζεται ελάχιστα από 

την κρίση του 2008-9 και ακολουθεί ανοδική πορεία το διάστημα (2010-13) παρά την κρίση χρέους στην Ευρώπη. Αυτό 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι οικονομίες αυτών των χωρών έχουν ισχυρές βάσεις, ικανά πολιτικά συστήματα και 

κρατικές δομές για την αντιμετώπιση των κρίσεων, όπως φάνηκε από την ανάλυση στο τρίτο κεφάλαιο, σε αντίθεση με 

την Ισπανία και την Ελλάδα.    
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Διάγραμμα 14 

 
Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

Μακροπρόθεσμα Επιτόκια Δανεισμού 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 

αναφέρονται σε κρατικά ομόλογα που λήγουν σε δέκα χρόνια. Οι τιμές καθορίζονται κυρίως από την τιμή που χρεώνεται 

από το δανειστή , το κίνδυνο του δανειολήπτη και την πτώση της αξίας του κεφαλαίου. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 

είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες των επιχειρηματικών επενδύσεων. Τα χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια 

ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και τα υψηλά επιτόκια τις αποθαρρύνουν. Οι επενδύσεις με τη σειρά τους 

αποτελούν σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης .  

Από την σύγκριση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων (Διάγραμμα 15) των τεσσάρων χωρών παρατηρούμε ότι 

μέχρι την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-9 και οι τέσσερίς χώρες είχαν μικρές διαφορές στα επιτόκια 

τους. Από το 2009 και μετά παρατηρούμε μια συνεχή μείωση των επιτοκίων της Γερμανίας και της Ολλανδίας και 

αντίστοιχη αύξηση των επιτοκίων στην Ελλάδα και την Ισπανία. Αυτή η κίνηση των επιτοκίων δεν πρέπει να μας 

εκπλήσσει, καθώς μετά από κάθε οικονομική κρίση η εμπιστοσύνη των επενδυτών κλονίζεται και αναζητούν τον 

μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κρίση χρέους στην Ελλάδα και τα ιδιαίτερα αρνητικά 

οικονομικά αποτελέσματα (ύφεση) και μακροοικονομικά στοιχεία (μέγεθος χρέους) της Ισπανίας οδήγησαν τους 

επενδυτές να απαιτούν υψηλότερες αμοιβές, δηλαδή επιτόκια, για να δανείσουν τις χώρες αυτές, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει τον υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο που θα αναλάμβαναν οι επενδυτές σε περίπτωση 

παραχώρησης δανείου στις χώρες αυτές. Αντίθετα, τα επιτόκια δανεισμού της Ολλανδίας και της Γερμανίας μειώθηκαν, 

αφού οι επενδυτές ήταν διατεθειμένοι να τις δανείσουν με μικρότερη αμοιβή, γεγονός που οφειλόταν στην μεγαλύτερη 

ασφάλεια των οικονομιών τους και άρα την μικρότερη έκθεση σε κίνδυνο. Καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα ότι 

η Γερμανία και η Ολλανδία παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από την Ισπανία και την Ελλάδα.       
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Διάγραμμα 15 

 
Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

Ποσοστό Ανεργίας 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει το ποσοστό ανεργίας ως τον 

αριθμό των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Οι άνεργοι είναι αυτοί που αναφέρουν ότι είναι χωρίς 

δουλειά, είναι διαθέσιμοι για εργασία και έχουν λάβει δραστικά μέτρα για να βρουν δουλειά τις τελευταίες τέσσερις 

εβδομάδες. Το ποσοστό της ανεργίας είναι ένας σημαντικός δείκτης για την οικονομική και κοινωνική ευημερία.  

Από την σύγκριση του ποσοστού ανεργίας (Διάγραμμα 16) παρατηρούμε μια παρόμοια εικόνα με την ανάλυση 

του προηγούμενου δείκτη, δηλαδή η Γερμανία, η Ισπανία και η Ελλάδα μέχρι την εκδήλωση της χρηματοοικονομικής 

κρίσης του 2008-9 δεν είχαν μεγάλη απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας. Από το 2010 και μετά παρατηρούμε μια ραγδαία 

αύξηση της ανεργίας στην Ισπανία και στην Ελλάδα, απόρροια της κρίσης χρέους στην Ευρώπη, ενώ τα ποσοστά 

ανεργίας της Γερμανίας μειώνονται, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Ολλανδίας, τα οποία παραδοσιακά ήταν χαμηλά.   

 

Διάγραμμα 16 

 
Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών ως μια καταγραφή των διεθνών συναλλαγών μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο . Το ισοζύγιο τρεχουσών 
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συναλλαγών περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές (εκτός από εκείνες σε χρηματοοικονομικά στοιχεία) που περιλαμβάνουν 

οικονομικές αξίες και επιτυγχάνονται μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων.  

Από την σύγκριση των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών (Διάγραμμα 17) παρατηρούμε ότι διαχρονικά η 

Ολλανδία και η Γερμανία εμφανίζουν πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ η Ισπανία και η Ελλάδα 

εμφανίζουν ελλείμματα και μόνο το 2013 εμφάνισαν πλεονάσματα και αυτό πιθανότατα εξαιτίας της μείωσης των 

εισαγωγών τους, ως απόρροια της ύφεσης που χαρακτηρίζει τις οικονομίες τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε 

ότι ακριβώς εδώ φαίνεται ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες που οδήγησε την ελληνική οικονομία σε κατάρρευση 

και την ισπανική σε κρίση. Τα χρόνια ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυτών τον δύο χωρών έπρεπε με 

κάποιο τρόπο να χρηματοδοτηθούν και ο μόνος τρόπος ήταν μέσω δανεισμού, γεγονός που οδήγησε στην σημαντική 

αύξηση του χρέους τους. Η συνέπεια ήταν με το ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008-9 να υπάρξει 

περιορισμός των διαθέσιμων κεφαλαίων προς δανεισμό διεθνώς και έτσι να αναδειχθούν οι χρόνιες αδυναμίες των 

οικονομιών τους, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο επιφυλακτικοί και ευαίσθητοι στην ανάληψη κινδύνου. Η μεν Ελλάδα  

οδηγήθηκε σε κατάρρευση και είσοδο στο μηχανισμό στήριξης, η δε Ισπανία αναγκάστηκε να πληρώνει υψηλά επιτόκια 

δανεισμού, όπως είδαμε πιο πάνω, καθώς και να εφαρμόσει περιοριστικές πολιτικές. 

Τα γεγονότα που μόλις περιγράψαμε συνδέονται άμεσα με όσα αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αφού 

οι πολιτικοί και κρατικοί θεσμοί στην Ολλανδία και στην Γερμανία λειτουργούν εκφράζοντας και επιδιώκοντας το 

συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, με αποτέλεσμα να προάγουν την χρηστή οικονομική διαχείριση και να λαμβάνουν 

τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη της οικονομίας τους.     

 

Διάγραμμα 17 

 

Πηγή: Eurostat 

 

Πληθωρισμός 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει τον πληθωρισμό με βάση τον 

δείκτη τιμών καταναλωτή ως η μεταβολή των τιμών ενός καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται συνήθως 

από συγκεκριμένες ομάδες νοικοκυριών. 

Από την σύγκριση του πληθωρισμού (Διάγραμμα 18) έχουμε μια μεικτή εικόνα. Γενικά παρατηρούμε ότι η 

Ολλανδία και η Γερμανία τείνουν να έχουν χαμηλούς πληθωρισμούς, ειδικά η Γερμανία η οποία φημίζεται για την εμμονή 

της σε χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού, η οποία καλλιεργήθηκε ως συνέπεια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 1930. 

Επίσης, παρατηρούμε ότι τόσο η Ισπανία όσο και η Ελλάδα έχουν ποσοστά πληθωρισμού υψηλότερα από αυτά που 

προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε όσα αναλύσαμε 

παραπάνω για την μη εφαρμογή ορθών οικονομικών πολιτικών από τις κυβερνήσεις, αλλά και  την ελλιπή λειτουργία 

των εποπτικών μηχανισμών.   
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Διάγραμμα 18 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

 

Ποιοτικοί Δείκτες 

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά ώρα εργασίας 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας ως ένα 

μέτρο της παραγωγικότητας της εργασίας, μετρά πόσο αποτελεσματικά συνδυάζεται η εισροή εργασίας με άλλους 

παράγοντες παραγωγής που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής. Εισροή εργασίας ορίζεται ως το σύνολο 

των ωρών εργασίας όλων των ατόμων που ασχολούνται με την παραγωγή .  

Από την σύγκριση του ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (Διάγραμμα 19) παρατηρούμε ότι διαχρονικά η Ολλανδία και η 

Γερμανία χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την εξαιρετικά 

θετική εικόνα που έχουμε για τις οικονομίες τους. Αξίζει να παρατηρήσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας στην Ισπανία μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008-9, στοιχείο που καταδεικνύει την προσπάθεια 

αντιμετώπισης της κρίσης και των συνεπειών της, καθώς και μια διαδικασία εξ ορθολογισμού της οικονομίας της, ως 

αντίμετρο στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Τέλος, παρατηρούμε την διαχρονικά χαμηλή παραγωγικότητα της 

εργασίας στην Ελλάδα, στοιχείο που καταδεικνύει τις διαχρονικές και πάγιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας.   

 

Διάγραμμα 19 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

Χρηματοοικονομική Υγεία Γενικής Κυβέρνησης 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει τη χρηματοοικονομική υγεία της 

Γενική Κυβέρνησης ως την οικονομική καθαρή αξία του τομέα της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή τη συνολική αξία των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μείον τη συνολική αξία των εκκρεμών υποχρεώσεων του. Το Σύστημα 

Εθνικών Λογαριασμών ορίζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του δημόσιου τομέα ως εξής: νομισματική 
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κυκλοφορία και καταθέσεις, χρεόγραφα, δάνεια, μετοχές και μερίδια επενδυτικών οργανισμών, ασφάλειες, 

συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα προγράμματα εγγυήσεων, χρηματοοικονομικά παράγωγα και οι μετοχές των 

εργαζομένων και λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς. Εκκρεμείς υποχρεώσεις αφορούν τις συνολικές υποχρεώσεις, 

όπως καταγράφονται στο χρηματοπιστωτικό ισολογισμό της γενικής κυβέρνησης.  

Από την σύγκριση του δείκτη χρηματοοικονομικής υγείας της γενικής κυβέρνησης (Διάγραμμα 20) 

παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με όσα έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα η Ισπανία βρίσκεται πολύ κοντά στην Ολλανδία 

και την Γερμανία, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί τον ουραγό της υπό εξέταση τετράδας. Αξίζει, για μια ακόμα 

φορά να παρατηρήσουμε το σημείο καμπής της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008-9, όπου έχουμε μια αρνητική 

επίδραση για όλες τις χώρες, αλλά ειδικότερα για την Ισπανία, η οποία φαίνεται να απομακρύνεται από την Ολλανδία 

και την Γερμανία.  

 

 

 

Διάγραμμα 20 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ορίζει τις ΑΞΕ ως το στόχο απόκτησης 

ενός διαρκούς συμφέροντος από μία επιχειρηματική μονάδα (άμεσος επενδυτής) σε επιχείρηση άλλης χώρας. Ο όρος 

«διαρκές συμφέρον» υπονοεί την ύπαρξη μιας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ του άμεσου επενδυτή και της επιχείρησης 

στην οποία γίνεται η επένδυση, καθώς και σημαντικό βαθμό επιρροής στη διοίκηση αυτής. Οι ΑΞΕ περιλαμβάνουν τόσο 

την αρχική συναλλαγή που εγκαθιδρύει τη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο και όλες τις επόμενες κεφαλαιακές 

συναλλαγές. 

Από την σύγκριση του ποσού των ΑΞΕ (Διάγραμμα 21) παρατηρούμε την συντριπτική υπεροχή της Γερμανίας 

σε αυτόν τον τομέα. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την δυναμικότητα της γερμανικής οικονομίας, η οποία δικαίως 

αποκαλείται η «ατμομηχανή» της Ευρώπης. Επίσης, παρατηρούμε ότι η Ισπανία και η Ολλανδία βρίσκονται αρκετά 

κοντά στο ποσό των ΑΞΕ που προσελκύουν, στοιχείο που δείχνει την εμπιστοσύνη και τις θετικές προσδοκίες που έχουν 

οι επενδυτές για αυτές τις δυο χώρες. Τέλος, παρατηρούμε για μια ακόμα φορά τις τραγικές επιδόσεις τις Ελλάδας, 

αναδεικνύοντας τα σαθρά θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και τις χρόνιες παθογένειές της.  

Τα μεγάλα ποσά των ΑΞΕ αντικατοπτρίζουν την ποιότητα των κρατικών δομών, την μικρή διαφθορά, την 

διάθεση για διευκόλυνση των επενδύσεων και γενικότερα την θετική αντιμετώπιση των ξένων επενδύσεων από την 

κοινωνία κυρίως στην Ολλανδία και την Γερμανία, αλλά και στην Ισπανία σε μικρότερο όμως βαθμό. Αντίθετα για την 

Ελλάδα επιβεβαιώνουν την μέχρι τώρα εικόνα μας περί κακής οικονομίας, αλλά δείχνουν και την γενικότερη αρνητική 
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αντιμετώπιση των επενδύσεων από την ελληνική κοινωνία, που τις βλέπει ως κάτι κακό και ως προσπάθεια των ξένων 

για υφαρπαγή του εθνικού πλούτου.      

 

 

Διάγραμμα 21 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

Δημοσκοπικά Στοιχεία Ευρωβαρόμετρου - Άποψη των πολιτών για την κατάσταση της οικονομίας της 

χώρας τους 

 

Ως τελευταίο στοιχείο στην αξιολόγηση των οικονομιών των τεσσάρων υπό μελέτη χωρών επιλέξαμε ένα 

δημοσκοπικό στοιχείο, το οποίο εκφράζει την καλή ή κακή άποψη των πολιτών για τις οικονομίες τους. Αυτό το κάναμε 

γιατί εκτός από τα οικονομικά στοιχεία υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος δεν 

είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο ή τουλάχιστον την πλειοψηφία του.  

 Το Διάγραμμα 22 έρχεται να επιβεβαιώσει τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις μας, δηλαδή την ξεκάθαρη υπεροχή 

της Γερμανικής και Ολλανδικής οικονομίας έναντι της Ισπανικής και της Ελληνικής. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι 

ότι ο εν λόγω δείκτης αποτελεί απεικόνιση της άποψης των πολιτών για το έτος 2014. Η άποψη αυτή των πολιτών της 

Ισπανίας και της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα αρνητική, αφού στην μεν Ισπανία παρατηρείται οικονομική ύφεση από το 2008 

και η εφαρμογή περιοριστικής οικονομικής πολιτικής, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε μηχανισμό στήριξης από τον Απρίλιο 

του 2010 χωρίς να διαφαίνεται πιθανή έξοδος της χώρας από αυτόν μεσοπρόθεσμα.     

Διάγραμμα 22 

 
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο (2014) 
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Συμπεράσματα 

 

Παρατηρούμε, μια γενικότερη επιβεβαίωση των όσων συμπεράναμε από την ανάλυση μας στο δεύτερο και τρίτο 

κεφάλαιο. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται η υπεροχή της πρώτης ομάδας χωρών έναντι της δεύτερης, γεγονός που 

επαληθεύει την υπόθεσή μας για τον διαχωρισμό μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρώπη. Αναλυτικότερα, παρατηρούμε 

ότι τόσο η Ισπανική όσο και η Ελληνική οικονομία χαρακτηρίζονται από χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις, οι οποίες 

επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομικές τους επιδόσεις. Αντίθετα, η Ολλανδία και η Γερμανία χαρακτηρίζονται από μια 

διαχρονικά θετική εικόνα της οικονομίας τους. 

Η εικόνα που περιγράψαμε παραπάνω είναι απόλυτα φυσιολογική και προκύπτει από την ανάλυση της 

ποιότητας των κρατικών δομών, που κάναμε στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

οικονομία και πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και επηρεάζει έντονα η μια την άλλη (Heywood, 2006, 

σελ. 253). Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία η ύπαρξη ενός σταθερού πολιτικού 

συστήματος και μιας αποδοτικής κρατικής μηχανής. Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια η Ολλανδία και η 

Γερμανία διαθέτουν συμπαγείς και αποδοτικούς κρατικούς μηχανισμούς, γεγονός που ευνοεί και διευκολύνει την 

οικονομική δράση και κατ’ επέκταση την οικονομική ευημερία. Αντίθετα, η Ισπανία και η Ελλάδα χαρακτηρίζονται από 

ένα αναποτελεσματικό και μη λειτουργικό κράτος που διαιωνίζει, αν δεν δημιουργεί το ίδιο, τις οικονομικές στρεβλώσεις 

και παθογένειες.  

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι για τις έντονες διαφορές στα επίπεδα οικονομικής ευημερίας μεταξύ των 

υπό εξέταση χωρών δεν φταίει η γεωγραφία ή η φύση, καθώς κάθε χώρα έχει πόρους ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει για την βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης (Acemoglu, Robinson, 2013). Αυτό που 

φταίει είναι η κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, η οποία σχετίζεται άμεσα με την κακή λειτουργία του πολιτικού 

συστήματος και ειδικότερα των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ελίτ, τα οποία αντί να εξυπηρετούν το κοινωνικό 

συμφέρον εκφράζουν και υποστηρίζουν συμφέροντα μικρών ομάδων με τις οποίες και διαπλέκονται.      

Απόρροια της διαπίστωσής μας ότι η λειτουργία της κρατικής «μηχανής» και η οικονομική ευημερία συνδέονται 

άμεσα αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου των πολιτικών κομμάτων, τα οποία σε ένα προ-αντιπροσωπευτικό πολιτικό 

σύστημα, όπως αυτό των υπό μελέτη χωρών, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δυο. Στο σύγχρονο πολιτικό σύστημα, 

το πολιτικό προσωπικό αναδεικνύεται μέσα από κομματικές διαδικασίες και όχι μέσα από κοινωνικοπολιτικές 

διαδικασίες, όπως γινόταν στα δημοκρατικά ή στα αντιπροσωπευτικά πολιτικά συστήματα (Κοντογιώργης, 2013; 

Διαμαντόπουλος, 1993). Στη συνέχεια, αυτό το πολιτικό προσωπικό καταλαμβάνει τα ανώτερα πολιτικά αξιώματα μέσω 

τον οποίων έχει την δυνατότητα επηρεασμού των κρατικών δομών. Οι κρατικές δομές με την σειρά τους επηρεάζουν την 

αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας (Acemoglu, Robinson, 2013; Chandler, 2003). Εν ολίγοις, παρατηρούμε τον 

σχηματισμό μιας αλληλοτροφοδοτούμενης σχέσης μεταξύ πολιτικών κομμάτων, κρατικών δομών και οικονομικής 

ευημερίας. Παρόλα αυτά όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν οι R. Michels και Διαμαντόπουλος Θ. τα πολιτικά κόμματα 

είναι σφετεριστές μάλλον παρά εκφραστές της λαϊκής κυριαρχίας (Michels, 1915; Διαμαντόπουλος, 1993). Αυτόματα 

γεννάται η ανάγκη περεταίρω μελέτης της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων και του τρόπου που αυτή επηρεάζει την 

οικονομία.  

  Σύμφωνα με την παραπάνω συλλογιστική οι γράφοντες υιοθετούν την άποψη του καθηγητή Κοντογιώργη Γ. 

ότι τα πολιτικά κόμματα στην Ολλανδία και στην Γερμανία αν και δεν εκφράζουν το σύνολο της κοινωνίας, εντούτοις 

εκφράζουν την άρχουσα και πλειοψηφούσα αστική τάξη. Η τελευταία με την σειρά της ταυτίζει τα συμφέροντά της με 

τα συμφέροντα των αγορών, χωρίς όμως να περιθωριοποιεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτό έχει ως συνέπεια το 

κράτος στις χώρες αυτές να λειτουργεί αποτελεσματικά και για τον λόγο αυτό να επιτυγχάνονται ανώτερες οικονομικές 

επιδόσεις. Αντίθετα, στην Ισπανία και στην Ελλάδα τα πολιτικά κόμματα ιδιοποιούνται το πολιτικό σύστημα, ενώ θα 

έπρεπε να είναι διαχειριστές του και όχι επικαρπωτές του. Συνεπώς, τα πολιτικά κόμματα στις χώρες αυτές τοποθετούνται 

στην θέση του πολιτικού συστήματος, με αλλά λόγια γίνονται κάτοχοι του. Το γεγονός αυτό με την σειρά του οδηγεί στη 

διαπλοκή των πολιτικών κομμάτων με την αστική τάξη και την προσκύρωσή της στο κράτος, φαινόμενο που γίνεται 

αντιληπτό από τα υψηλά ποσοστά διαφθοράς στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Τα πολιτικά κόμματα διασπούν την 

κοινωνική συλλογικότητα, αντιμετωπίζοντας τον κάθε πολίτη ως ξεχωριστή μονάδα, με αποτέλεσμα την μετατροπή της 

σε πελατειακό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ούτε της αντιπροσώπευσης, ούτε κατ’ ελάχιστο 

η ανάπτυξη μιας ισχυρής αστικής τάξης, η οποία θα υπαγορεύει τις πολιτικές του κράτους. 

Αποτολμώντας μια ερμηνεία του παραπάνω φαινομένου, χωρίς να αποτελεί σκοπό της παρούσας ανάλυσης η 

διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην πραγματικότητα που μόλις περιγράψαμε, πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται σε 

ιστορικούς λόγους που επηρέασαν την πολιτικοκοινωνική δομή της Ισπανίας και της Ελλάδας. Στην περίπτωση της 

Ισπανίας το ιστορικό «σημείο καμπής» αποτελεί η ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» και η περίοδος της αποικιοκρατίας 

που ακολούθησε, όπως αποτυπώνεται με σαφήνεια και πειστικότητα στο βιβλίο των Acemoglu D. και Robinson J. με 
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τίτλο «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη». Αναλυτικότερα, «…στην Ισπανία τα κέρδη από το εμπόριο γέμισαν το 

θησαυροφυλάκιο του στέμματος…» (Acemoglu, Robinson, 2013, σελ. 238) γεγονός που συνέβαλε στην εδραίωση του 

απολυταρχισμού στην Ισπανία. Έτσι όταν ο Ισπανός Βασιλιάς συγκρούστηκε με το Κορτές (αντιπροσωπευτικά σώματα 

των πολιτών κατά την διάρκεια του 17ου αιώνα στην Ισπανία), αναδείχθηκε νικητής και το εμπόριο με τις αποικίες 

μονοπωλήθηκε από την ισπανική μοναρχία. Ο παραγόμενος πλούτος από το εμπόριο αυτό μοιράστηκε μεταξύ της 

ισπανικής μοναρχίας και της ευνοούμενης από τον μονάρχη ελίτ. Το αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση και η διαιώνιση του 

απολυταρχισμού στην Ισπανία. Την ίδια εποχή στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία έχουμε την εμφάνιση μεγάλης 

ομάδας εύπορων εμπόρων με ασθενείς σχέσεις με την μοναρχία. Παρατηρούμε δηλαδή την δημιουργία μιας πρώτης 

αστικής τάξης, η οποία άρχισε να πιέζει για πολιτικές αλλαγές. Συνεπώς, από την ανάλυση των Acemoglu D. και 

Robinson J. οι γράφοντες συμπεραίνουν ότι στην Ολλανδία έχουμε την γέννηση του ανθρωποκεντρισμού και την 

θεμελίωση της κατ’ ελάχιστης ατομικής ελευθερίας που αποτελεί πρόδρομο για την σύγχρονη πολιτειακή οργάνωση της 

χώρας. Αντίθετα, στην Ισπανία η ύπαρξη ισχυρού απολυταρχικού συστήματος περιόριζε την ατομική ελευθερία, γεγονός 

που αποτέλεσε τροχοπέδη στην πορεία της χώρας προς την θεμελίωση της σύγχρονης πολιτειακής οργάνωσης. 

Καταληκτικά, η Ισπανία άργησε να υιοθετήσει τις απαραίτητες δομές που χρειάζονταν για την εγκαθίδρυση του 

σύγχρονου δυτικού πολιτειακού συστήματος. 

Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί μια εκ διαμέτρου αντίθετη περίπτωση. Στην Ελλάδα έχουμε την διαχρονική 

οργάνωση των κοινωνιών σε δήμο, κατάσταση που ανατρέπεται με την επιβολή του Όθωνα ως βασιλέα των Ελλήνων. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον καθηγητή Κοντογιώργη Γ. :  

 

«…Από την εποχή του Όθωνα ήδη το κράτος που επιβλήθηκε λειτούργησε ως θεσμός κατοχής επί της ελληνικής κοινωνίας. 

Η προτεκτοροποίηση της χώρας συμβαδίζει με το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα της νεοτερικότητας είναι αναντίστοιχο 

προς την ελληνική κοινωνία, και εξηγούμαι: είναι αναντίστοιχο, όχι με την έννοια ότι είναι πιο εξελιγμένο από αυτήν σε 

πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά αντιθέτως ότι υστερεί σε πολιτικό ανάπτυγμα. (…) Η ελληνική κοινωνία δεν διήλθε 

από τη φεουδαρχία, ζούσε πριν από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους σε ένα καθεστώς ελεύθερης, σε ατομικό, πολιτικό 

και κοινωνικό επίπεδο, κατάστασης. Όταν ένας πολίτης, ακόμη και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, είχε ένα πρόβλημα 

οικονομικό, προσωπικό, ή οτιδήποτε άλλο (λ.χ. οι χήρες, τα ορφανά, οι φτωχοί κλπ.), το έθετε στο δήμο. Δηλαδή, η κοινωνία 

συγκροτούσε το πολιτικό σύστημα…» 

 

   Εν κατακλείδι, η παρούσα ανάλυση επιβεβαιώνει την αρχική μας υπόθεση, ότι δηλαδή το πολιτικό σύστημα 

φέρει μεγάλη ευθύνη για την οικονομική ευημερία. Αναλυτικότερα, είδαμε ότι το πολιτικό σύστημα στις υπό εξέταση 

χώρες είναι προ-αντιπροσωπευτικό και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους είναι ο βαθμός ιδιοποίησης του πολιτικού 

συστήματος από τα πολιτικά κόμματα και κατά πόσο αυτά εκφράζουν τα συμφέροντα των κοινωνιών τους. 

 

Ευχαριστίες  

 

Οι συγγραφείς ευχαριστούν τον πρώην Πρύτανη και καθηγητή κ. Κοντογιώργη Γεώργιο, την Επίκουρο Καθηγήτρια κα 

Ασδεράκη Φωτεινή και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο για την πολύτιμη βοήθεια τους. 

 

 

Αναφορές 

 

Διαμαντόπουλος Θ. (1993), Το Κομματικό Φαινόμενο, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 

Κοντογιώργης Γ. (2007), Η Δημοκρατία ως Ελευθερία. Δημοκρατία και Αντιπροσώπευση, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρης 

Κοντογιώργης Γ. (2013), Οι Ολιγάρχες. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη 

Acemoglu D. and Robinson J. (2013), Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη, Ελληνική Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη 

Heywood A. (2006), Εισαγωγή στην Πολιτική, Ελληνική Έκδοση: Πόλις  

Michels R. (1915), Political Parties and Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, 

London, Harold and Sons 



 

453 

 

Nugent N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, Ελληνική 

Έκδόση: Εκδόσεις Σαβάλας  

Contogeorgis G., (2011) Τι πρέπει να γίνει; 3 Μαρτίου 2011 contogeorgis.blogspot.gr 

(http://contogeorgis.blogspot.gr/2011/03/tvxs.html) 

Eurostat (2014) Standard Eurobarometer 82 Autumn 2014  

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_anx_en.pdf) 

Eurostat (2014)  

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00043)  

Organisation for Economic Cooperation and Development (2015)  

(https://data.oecd.org/) 

World Bank (2015)  

(http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx#) 

 

Βιβλιογραφία 

 

Αγγελίδης Μ. και Γκιούρας Θ. (2005), Θεωρίες της Πολιτικής και του Κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, 

Hegel, Αθήνα, Εκδόσεις Σαβάλας 

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία – Αποσπάσματα (1993), Αθήνα, Εκδόσεις Κάκτος 

Διαμαντόπουλος Θ. (1993), Το Κομματικό Φαινόμενο, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 

Κοντογιώργης Γ. (2007), Η Δημοκρατία ως Ελευθερία. Δημοκρατία και Αντιπροσώπευση, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη   

Κοντογιώργης Γ. (2012), Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτος. Μια Ερμηνεία του Ελληνικού Αδιεξόδου, Αθήνα, 

Εκδόσεις 

Κοντογιώργης Γ. (2013), Οι Ολιγάρχες. Η Δυναμική της Υπέρβασης και η Αντίσταση των Συγκατανευσιφαγων, 

Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη 

Τσάτσος Δ. και Κοντιάδης Ξ. (2003), Το Μέλλον των Πολιτικών Κομμάτων, Συλλογή Άρθρων του Κέντρου 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 

Acemoglu D. and Robinson J. (2013), Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη, Ελληνική Έκδοση: Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη 

Aron R. (1984), Η Εξέλιξη της Κοινωνιολογικής Σκέψης, Τόμος Α’ (Montesquieu, Comte, Marx, and Tocqueville), 

Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις Γνώση 

Bale T. (2011), Πολιτική στις Χώρες της Ευρώπης. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Αλληλεπιδράσεις, Αθήνα, 

Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις Κριτική 

Berstein S. (2007), Δημοκρατίες, Αυταρχικά και Ολοκληρωτικά Καθεστώτα στον 20ο Αιώνα, Αθήνα, Ελληνική 

Έκδοση: Εκδόσεις Ποιότητα   

Chandler J.A. (2003), Δημόσια Διοίκηση. Συγκριτική Ανάλυση, Αθήνα, Ελληνική Έκδοσης: Εκδόσεις Παπαζήση 

Downs A. (1997), Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις Παπαζήση 

Esping-Andersen G. (2014), Οι τρείς Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις 

Τόπος 

Hague R. Harrop M. (2005), Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις Κριτική 

http://contogeorgis.blogspot.gr/2011/03/tvxs.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_anx_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00043
https://data.oecd.org/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx


 

454 

 

Heilbroner R. (2000), Οι Φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου. Η Ζωή και οι Ιδέες τους, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: 

Εκδόσεις Κριτική 

Heywood A. (2006), Εισαγωγή στην Πολιτική, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις Πόλις 

Höpner,M. and Schäfer A. (2012). “Embeddedness and Regional Integration: Waiting for Polanyi in a Hayekian 

Setting”. International Organization, 66, pp 429-455   

Lallement M. (2001), Ιστορία των Κοινωνιολογικών Ιδεών, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Μεταίχμιο 

Matthijs M. and McNamara K. (2015) The Euro Crisis’ Theory Effect: Northern Saints, Southern Sinners, and the 

Demise of the Eurobond, Journal of European Integration, 37:2, 229-245 

Michels R. (1915), Political Parties and Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, 

London, Harold and Sons 

Nugent N. (2012), Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές, Ελληνική 

Έκδοση: Εκδόσεις Σαβάλας 

Schmidt M. (2004), Θεωρίες της Δημοκρατίας, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις Σαββάλα 

Weber M. (2005), Οικονομία και Κοινωνία. Κοινωνιολογικές Έννοιες, Αθήνα, Ελληνική Έκδοση: Εκδόσεις Σαββάλας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

455 

 

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 

Η ανισότητα στη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, με ιδιαίτερο κοινωνικό-

πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον.    

Στο παρόν άρθρο, διερευνούμε με τη χρήση του δείκτη Theil, την ανισότητα  στις διαστάσεις της χρήσης του Διαδικτύου, 

και πιο συγκεκριμένα στην ποικιλία και τη  συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της έρευνας 

αυτής, χρησιμοποιούμε τα μικροδεδομένα της ετήσιας πανελλαδικής έρευνας  χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών στα Ελληνικά Νοικοκυριά, για το έτος 2012 (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία). Τα αποτελέσματα 

αναδεικνύουν ως κυριότερους κοινωνικό-δημογραφικούς παράγοντες ανισότητας το επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα  

και την ηλικία. Αντιθέτως,  παράγοντες όπως η περιοχή διαμονής ή το φύλο, δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη 

διαφοροποίηση. Στην Ελλάδα φαίνεται να οξύνονται οι αντίστοιχες κοινωνικές ανισότητες από τη χρήση του Διαδικτύου, 

αφού οι περισσότερο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και τα άτομα με χαμηλό εισόδημα 

και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντική ανισότητα στην ποικιλία και τη  συχνότητα χρήσης του 

Διαδικτύου.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Ψηφιακό Χάσμα, Ψηφιακή Ανισότητα, Συντελεστής Theil, Συχνότητα Χρήσης Διαδικτύου, Ποικιλία Χρήσης 

Διαδικτύου. 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η δυνατότητα να συμμετέχει ο κάθε πολίτης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι ένας στρατηγικός στόχος, ο οποίος 

τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη συνθήκη της Λισσαβόνας (2000).  (Vehovar  et al, 2006).  

Στα πλαίσια της πολιτικής πρωτοβουλίας i2010, η ΕΕ έθεσε ως κύριο στόχο  το έτος 2006, τη μείωση μέχρι και  το 2010 

στο μισό του Ψηφιακού Χάσματος, δηλαδή της ανισότητας στην πρόσβαση και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του Διαδικτύου  (Srinuan  and Bohlin,, 2011).  

Τα τελευταία χρόνια, το αντικείμενο έρευνας του Ψηφιακού Χάσματος έχει μετατοπιστεί από  τη διερεύνηση της 

διάχυσης του Διαδικτύου  στον ευρύτερο πληθυσμό,  στη διερεύνηση της μεγιστοποίησης των προσδοκώμενων οφελών  

από τη χρήση του (Hilbert, 2011).  

Κάποιες δραστηριότητες  στο Διαδίκτυο δεν προσφέρουν ιδιαίτερα οφέλη αφού σχετίζονται με την κατανάλωση 

προϊόντων ή τη διασκέδαση. Αντιθέτως, κάποιες άλλες δραστηριότητες (πχ. Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης) ενισχύουν την προσωπική εξέλιξη του ατόμου και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες 

για την καριέρα, εργασία, εκπαίδευση και κοινωνική του θέση, με αποτέλεσμα τα άτομα να αυξάνουν περαιτέρω το 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους κεφάλαιο και πόρους (Van Deursen and Van Dijk, 2013).    

Τα άτομα που έχουν κοινωνική ισχύ λόγω του υψηλού τους εκπαιδευτικού επιπέδου και εισοδήματος, μπορούν να 

χρησιμοποιούν πιο παραγωγικά τις ΤΠΕ και το Διαδίκτυο, με τρόπο ο οποίος να ενισχύει την κοινωνική και οικονομική 

τους ισχύ, εν αντιθέσει με άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και εισοδήματος, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις 

υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες.  

Η “Ψηφιακή” Ανισότητα μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας, που δεν είναι θεμιτές, αφού μπορεί 

πχ. άτομα διαφορετικού φύλου με τις ίδιο μορφωτικό επίπεδο, να  χρησιμοποιούν διαφορετικά το Διαδίκτυο, με 

αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του. 

Σύμφωνα με τους Castells και Cardoso (2006), η πιο σημαντική μορφή Ψηφιακού αποκλεισμού, αφορά τα άτομα τα 

οποία δε γνωρίζουν πως και ποιές πληροφορίες μπορεί  να αναζητήσουν και χρησιμοποιήσουν στο Διαδίκτυο, ώστε να 

βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. 

Η Χρήση του Διαδικτύου προσδιορίζεται από τη Συχνότητα, Διάρκεια, Τύπος Δραστηριοτήτων και Ποικιλία  Χρήσης 

(Αριθμός Διαφορετικών Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων) (Van Deursen and Van Dijk, 2013; Blank and Groselj, 2014).   

O Brandtzζg (2010) προσθέτει και τη διάσταση του μέσου σύνδεσης (π.χ. Η/Υ, Κινητό Τηλέφωνο, Tablet) ενώ ο Van 

Dijk (2008) τον τύπο σύνδεσης (Ευρυζωνική (Broadband), κ.ά). 

mailto:elgounop@teiwm.gr
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Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη  δυνατότητα χρήσης του Διαδικτύου μπορούν να διαχωριστούν σε: 

• Κοινωνικό-Οικονομικούς: Φύλο, Ηλικία, Εισόδημα, Επάγγελμα, Περιοχή Κατοικίας (Αστική-Αγροτική-

Ημιαστική),  Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Εθνότητα, Κουλτούρα,  Σύσταση Νοικοκυριού (Αριθμός Μελών, Αριθμός 

Παιδιών), κ.ά.   

• Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας: Εξωστρέφεια, Νευρωτισμός, Δεκτικότητα σε νέες Εμπειρίες, κ.ά.   

• Ψυχολογικούς: Στάσεις, Κίνητρο, Αυτεπάρκεια 

• Ψηφιακές Δεξιότητες 

• Εμπειρία και Αυτονομία Χρήσης (Δυνατότητα Σύνδεσης από Σπίτι, Εργασία, ή και από άλλες τοποθεσίες) 

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η Ηλικία, το Εκπαιδευτικό Επίπεδο, το Φύλο και το Εισόδημα (Livingstone and 

Helsper, 2007; Goldfarb and Prince, 2008; Van Deursen and Van Dijk, 2014.). 

Η Ελλάδα είναι διαχρονικά μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μαζί με τη Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία (Eurostat, 2013). Σύμφωνα με την πανελλαδική 

έρευνα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνία από τα Νοικοκυριά για το έτος 2012 (Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία),  τακτική χρήση του Διαδικτύου (Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) διενεργεί το 48,99% (Μέσος Όρος 

ΕΕ27=70%).     

Το έτος 2012  οι άνδρες, οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών, τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και οι κάτοικοι των μεγάλων 

αστικών κέντρων χρησιμοποιούν περισσότερο το Διαδίκτυο, ενώ το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση και η εκπαίδευση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη συμμετοχή και αξιοποίηση των ΤΠΕ (Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία, 2012).   

Παράλληλα, όμως υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση και στην ποικιλία της χρήσης του Διαδικτύου. Οι χρήστες του 

Διαδικτύου στην Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία εκτελούν κατά μέσο όρο πολύ λιγότερες 

δραστηριότητες (4 έως 5), εν συγκρίσει με τους χρήστες των χωρών με υψηλά ποσοστά διείσδυσης (π.χ. Δανία, Σουηδία, 

Νορβηγία, Ισλανδία), οι οποίοι  εκτελούν κατά μέσο όρο, πολύ περισσότερες δραστηριότητες (7 έως 8) (EU Digital 

Scoreboard 2013). 

Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία του Ψηφιακού Χάσματος στην Ελληνική Κοινωνία, η 

διερεύνηση τους είναι αποσπασματική και απλουστευμένη αφού εστιάζει στις τεχνικές και ποσοτικές πτυχές του 

προβλήματος (Georgopoulou, 2011). Οι περισσότερες  έρευνες που αφορούν τη διερεύνηση του Ψηφιακού Χάσματος 

στην Ελλάδα, έχουν υλοποιηθεί από τον κρατικό οργανισμό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο 

πλαίσιο της  μέτρησης των δεικτών των προγραμμάτων Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: eEurope 2005 και i2010 

(Georgopoulou, 2011), και χρησιμοποιούν δεδομένα από την αντίστοιχη πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, ή από έρευνες που έχει διεξάγει επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο  το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Οι σχετικές μελέτες βασίζονται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζουν τα δεδομένα με τη 

χρήση απλών στατιστικών δεικτών.  

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ανισότητας δυο εκ των σημαντικότερων διαστάσεων της 

χρήσης του Διαδικτύου: τη συχνότητα και την ποικιλία χρήσης (Αριθμός των Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων). Η 

ανισότητα αυτή, προκύπτει από την επίδραση των κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων (Φύλο, Ηλικία, Εισόδημα, 

Επάγγελμα, Γεωγραφική Περιοχή Κατοικίας, Πυκνότητα Περιοχής Κατοικίας (Αστική- Ημιαστική- Αγροτική),   

Εκπαιδευτικό Επίπεδο,  Σύσταση Νοικοκυριού (Αριθμός Μελών, Με/Χωρίς Παιδιά)).  

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Θα χρησιμοποιηθούν τα μικροδεδομένα για το έτος 2012 της ετήσιας έρευνας χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα νοικοκυριά (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2012), η οποία καλύπτει τα νοικοκυριά της 

Χώρας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τα οποιαδήποτε οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, με μόνη 

προϋπόθεση την ύπαρξη, τουλάχιστον ενός μέλους ηλικίας 16 -74 ετών.   

Για τη μέτρηση της ανισότητας, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης Theil, ο οποίος είναι από τους πλέον διαδεδομένους δείκτες 

μέτρησης της ανισότητας, αφού ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες των δεικτών ανισότητας (Συμμετρία, Ανεξαρτησία ως τις 

μονάδες μέτρησης και το μέγεθος του πληθυσμού, Συνθήκη των μεταβιβάσεων ( Pigou-Dalton)) (Bourguignon, 1979).  

O δείκτης Theil, λαμβάνει πάντα θετικές τιμές, ενώ η μέγιστη τιμή του, εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος.  

Για την εκτίμηση του δείκτη Theil η μονάδα ανάλυσης είναι το άτομο. Κάθε άτομο είναι μέλος του πληθυσμού (Χρήστες 

του Διαδικτύου στην Ελλάδα με περίοδο πιο πρόσφατης χρήσης λιγότερο από τρείς μήνες), ενώ ο συνολικός αριθμός του 

Δείγματος είναι  m=1718. Για τη μέτρηση των ποικιλίας χρήσης θα χρησιμοποιηθεί μία συνεχής μεταβλητή, η οποία 

προσμετράει τον αριθμό των διαδικτυακών δραστηριοτήτων (0-11) που εκτέλεσαν τους τελευταίους τρείς μήνες, τα 

άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα χρήσης των ΤΠΕ στα νοικοκυριά.  Για την εκτίμηση της ανισότητας στην κατά 

μέσο όρο συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου τους τελευταίους τρείς μήνες, θα γίνει μετατροπή των αρχικών τιμών της 

κατηγορικής μεταβλητής, ως εξής: 1) Λιγότερο από ένα μήνα: [0:11], 2) Τουλάχιστον μία φορά το Μήνα:  [13:51], 3) 

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα: [53:364], 4) Καθημερινά:  [364:365] (Langsfeld, 2011).    
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Για να υπολογιστεί ο δείκτης Theil, για π.χ. τη μέτρηση της ανισότητας στην ποικιλία χρήσης (αριθμός διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων) μεταξύ ανδρών  και γυναικών, ισχύουν τα εξής:  

Κάθε μέλος έχει εκτελέσει π.χ. αριθμό δραστηριοτήτων yj για   j =1, 2,. . . , m. Ο συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων  Y   

και ο μέσος όρος  μ του δείγματος είναι αντίστοιχα:   

  [1] 

 

? ? = (
𝟏

𝐦
) 𝐘  [2] 

 

Ο δείκτης Theil ποσοτικοποιεί το άθροισμα των σταθμισμένων διαφορών του λογαρίθμου  του αριθμού 

δραστηριοτήτων του ατόμου ως προς το συνολικό αριθμό δραστηριοτήτων των Διαδικτυακών χρηστών του 

δείγματος, μείον το λογάριθμο της αναλογίας του ατόμου στον πληθυσμό ( 1/m) (Langsfeld, 2011).   

   [3] 

Υψηλή τιμή του δείκτη Theil αναδεικνύει το γεγονός ότι  υπάρχει  υψηλός βαθμός ανισότητας στον αριθμό 

δραστηριοτήτων, ενώ η μέγιστη τιμή του εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος και ισούται με: 

Tmax= ln(m)                      [4] 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του  δείκτη Theil, είναι ότι μπορεί να εκφράσει την επίδραση ενός παράγοντα (Πχ. Φύλο) 

στην ανισότητα  ως: 

• Ανισότητα που οφείλεται στον παράγοντα αυτόν (Πχ. Ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών – Τbetween),    και 

ως  

• Ανισότητα που εμφανίζεται στην κάθε υποομάδα ξεχωριστά (Πχ. Ανισότητα στους άντρες και Ανισότητα στις 

γυναίκες- Τwithin)  

Έτσι, η συνολική ανισότητα στη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής:   

Τtotal = Tbetween + Twithin               [5] 

 

 

Για να εκτιμήσουμε την ανισότητα για τους άνδρες και γυναίκες, ορίζουμε ως:  Αριθμός  ανδρών δείγματος=m1, Αριθμός  

γυναικών  δείγματος=m2, Συνολικός αριθμός δείγματος m= m1 + m2,  Ποσοστό ανδρών δείγματος: p1=
𝒎1

𝒎
  και Ποσοστό 

γυναικών δείγματος: p2=
𝒎2

𝒎
. 

 

Για g = 1(Άντρες), g=2(Γυναίκες), ο συνολικός αριθμός δραστηριοτήτων για κάθε ομάδα  g (Άνδρες, Γυναίκες) θα είναι: 

 

 
 

  ενώ ο μέσος όρος τους θα ισούται με:  

                            μg=
𝟏

mg
 𝒀g     [7] 

Οι δείκτες  Tbetween, Twithin υπολογίζονται ως εξής ) (Langsfeld, 2011): 
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Ο Tg  υπολογίζεται ως εξής (Langsfeld, 2011): 

 

 

 
 

Οι παράγοντες  που εξετάζονται για τη διερεύνηση της ανισότητας στην ποικιλία και τη συχνότητα χρήσης του 

Διαδικτύου, εκτιμώνται  ως κατηγορικές (Φύλο, Γεωγραφική περιοχή κατοικίας, Πυκνότητα περιοχής κατοικίας, Ηλικία, 

Εισόδημα, Εκπαιδευτικό επίπεδο και Επαγγελματική κατάσταση, Νοικοκυριό με/χωρίς παιδιά),  ή συνεχείς μεταβλητές 

(Αριθμός μελών νοικοκυριού).  

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    

Η ποικιλία και συχνότητα χρήσης είναι δυο από τις σημαντικότερες διαστάσεις της χρήσης του Διαδικτύου (Blank and 

Groselj, 2014), και έχουν σημαντική μεταξύ τους συσχέτιση ( r = 0.4742) στο δείγμα της έρευνας.  

Οι κυριότεροι παράγοντες διαμόρφωσης της ανισότητας στη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου είναι: το εκπαιδευτικό 

επίπεδο και η επαγγελματική κατάσταση (Πίνακας 1). Στους συγκεκριμένους παράγοντες  υπάρχει  σημαντική επιμέρους 

ανισότητα. Πιο αναλυτικά: 

 Όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου, τόσο ελαττώνεται και η ανισότητα στη συχνότητα 

χρήσης του Διαδικτύου.  

 Οι ανενεργοί πολίτες/συνταξιούχοι έχουν περίπου πενταπλάσια ανισότητα στη συχνότητα χρήσης 

(0,14082),  εν συγκρίσει με τους φοιτητές/μαθητές (0,0298). 

Αντιθέτως, το φύλο και η σύνθεση του Νοικοκυριού (Νοικοκυριό με/χωρίς παιδιά, Αριθμός μελών) δεν έχουν καμία 

επίδραση.  

Παρόλο που η ηλικία, το εισόδημα, η γεωγραφική περιοχή κατοικίας και η πυκνότητα κατοικίας είναι παράγοντες που 

δεν έχουν σημαντική ανισότητα μεταξύ των ομάδων, η επιμέρους ανισότητα εντός κάποιων ομάδων είναι σημαντική. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Η ανισότητα στη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου είναι περίπου διπλάσια στα νησιά Αιγαίου-Κρήτης 

(0,14509) εν συγκρίσει με την Αττική (0,06894). 

 Οι αραιά κατοικημένες περιοχές παρουσιάζουν περίπου διπλάσια ανισότητα (0,11522) εν συγκρίσει με 

τους μεσαία κατοικημένες περιοχές (0,05981).  

 Όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου, τόσο αυξάνεται και η ανισότητα στη συχνότητα χρήσης του 

Διαδικτύου. 

 Όσο αυξάνεται το εισόδημα, τόσο ελαττώνεται και η ανισότητα στη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου. 

 

Πίνακας 1: Εκτίμηση της ανισότητας στη Συχνότητα Χρήσης του Διαδικτύου βάση του δείκτη Theil.  

Παράγοντας Σύνολο Μεταξύ (Between) Εντός (Within) 

Φύλο 0,0853 0,0000 0,0853 

Γεωγραφική 

Περιοχή Κατοικίας 0,0853 0,0007 0,0846 

Πυκνότητα 

Περιοχής Κατοικίας 0,0853 0,0009 0,0845 

Αριθμός Μελών 

Νοικοκυριού 0,0853 0,0003 0,0850 

Νοικοκυριό 

με/χωρίς Παιδιά 

0,0853 0,0002 0,0850 
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Ηλικία 0,0853 0,0006 0,0847 

Εισόδημα 0,0853 0,0008 0,0845 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 0,0853 0,0036 0,0817 

Επαγγελματική 

Κατάσταση 0,0853 0,0017 0,0836 

Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες διαμόρφωσης της ανισότητας στην Ποικιλία Χρήσης του Διαδικτύου είναι: η ηλικία, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική κατάσταση. (Πίνακας 2). Στους συγκεκριμένους παράγοντες καθώς και στο 

οικογενειακό εισόδημα υπάρχει  σημαντική επιμέρους ανισότητα. Πιο συγκεκριμένα: 

 Όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου και το εισόδημα, τόσο ελαττώνεται και η 

ανισότητα στην ποικιλία χρήσης του Διαδικτύου.  

 Όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο αυξάνεται και η ανισότητα στην ποικιλία χρήσης του Διαδικτύου.  

 Οι ανενεργοί πολίτες/συνταξιούχοι έχουν περίπου τριπλάσια ανισότητα (0,15957) στην ποικιλία 

χρήσης του Διαδικτύου, εν συγκρίσει με τους φοιτητές/μαθητές (0,05552).  

Το φύλο, η σύνθεση του νοικοκυριού  (νοικοκυριό με/χωρίς παιδιά, αριθμός μελών) η γεωγραφική περιοχή κατοικίας και 

η πυκνότητα περιοχής της κατοικίας,  δεν έχουν σημαντική επιρροή στη ανισότητα στην ποικιλία χρήσης του Διαδικτύου.  

 

Πίνακας 2: Εκτίμηση της Ποικιλίας Χρήσης του Διαδικτύου βάση του δείκτη Theil.  

Παράγοντας Σύνολο Μεταξύ (Between) Εντός (Within) 

Φύλο 0,1309 0,0005 0,1304 

Γεωγραφική Περιοχή 

Κατοικίας 0,1309 0,0009 0,1300 

Πυκνότητα Περιοχής 

Κατοικίας 0,1309 0,0006 0,1303 

Αριθμός Μελών 

Νοικοκυριού 0,1309 0,0011 0,1298 

Νοικοκυριό με/χωρίς Παιδιά 0,1309 

 

 

0,0006 

 

 

0,1302 

Ηλικία 0,1309 0,0085 0,1224 

Εισόδημα 0,1309 0,0023 0,1286 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 0,1309 0,0083 0,1225 

Επαγγελματική Κατάσταση 0,1309 0,0061 0,1248 

Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Παρόλο που υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας και της ποικιλίας χρήσης του Διαδικτύου, η ανισότητα 

στην ποικιλία χρήσης του Διαδικτύου (0,1309) είναι αρκετά μεγαλύτερη εν συγκρίσει με  την ανισότητα στη συχνότητα 

χρήσης (0,0853). Oι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στη διαφοροποίηση της συχνότητας χρήσης και την ποικιλία 

χρήσης του Διαδικτύου είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, η επαγγελματική κατάσταση και η ηλικία. Αντίστοιχα 

συμπεράσματα σχετικά με τη συχνότητα και ποικιλία χρήσης προκύπτουν από τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών του 

Lengsfeld (2011) και των Reisdorf, and Groselj (2014). Αντιθέτως, παράγοντες όπως το φύλο και ο τόπος διαμονής 

επιδρούν ελάχιστα, παρόλο που υπάρχουν επιμέρους ανισότητες μεταξύ γεωγραφικών περιοχών στη συχνότητα χρήσης.  
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Νεαρά άτομα (16-34 ετών), φοιτητές ή μαθητές, άτομα με υψηλό εισόδημα και εκπαιδευτικό επίπεδο, που διαμένουν 

στην Αττική, εμφανίζουν ελάχιστη ανισότητα στη συχνότητα και ποικιλία χρήσης του Διαδικτύου. 

Αντιθέτως  περισσότερο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως ηλικιωμένα άτομα,  άτομα με χαμηλό εισόδημα και χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης, και δευτερευόντως πολυμελείς οικογένειες,  εμφανίζουν υψηλή ανισότητα.  

Για να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν οι κατάλληλες πολιτικές επεμβάσεις,  οι οποίες θα μπορέσουν να ελαττώσουν  την 

ανισότητα στη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα,  θα πρέπει στη συνέχεια να διερευνηθεί η ανισότητα και η σχέση 

μεταξύ των σημαντικότερων διαστάσεων χρήσης του Διαδικτύου (Συχνότητα Χρήσης, Ποικιλία Χρήσης, Τύποι 

Χρήσης), με τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης του Ψηφιακού Χάσματος (Κοινωνικό-Δημογραφικοί, 

Ψυχολογικοί,  κ.ά.).  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει μία διαχρονική έρευνα, ώστε να διερευνηθεί η εξέλιξη των 

επιμέρους ανισοτήτων στη χρήση του Διαδικτύου, και να αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση με περισσότερο επίκαιρα 

δεδομένα. 

Παρόλο που το Διαδίκτυο αποτελεί ένα  αναγκαίο μέσο για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση του ατόμου, η 

διαφοροποίηση στη χρήση του Διαδικτύου απεικονίζει τις αντίστοιχες σχέσεις και ανισότητες σε πολιτιστικό, οικονομικό 

και κοινωνικό επίπεδο (Van Deursen & Van Dijk, 2014), οι οποίες μπορεί και να εντείνονται περαιτέρω από τη χρήση 

του Διαδικτύου (Hargittai, 2008 ; Witte and Mannon, 2010) αλλά και από τα οφέλη που προκύπτουν.  Οι κοινωνικές 

ανισότητες (Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Επαγγελματική Κατάσταση) στην Ελλάδα, φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με την 

ανισότητα στην ενασχόληση των ατόμων με το Διαδίκτυο. 
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Εισαγωγή 

Η ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών μετά το τέλος του «Ψυχρού Πολέμου» και ειδικότερα των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), έθεσε τις βάσεις για την «Τρίτη Τεχνολογική Επανάσταση» (Castells, 2005) 

μετά την «Αγροτική» και την «Βιομηχανική», την επονομαζόμενη και ως επανάσταση (evolution) της «Κοινωνίας της 

Πληροφορίας» (Information Society) (Castells, 2000). 

Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η γεωγραφική επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, είχε 

ως αποτέλεσμα την παγκόσμια παραγωγή, εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και παράλληλα την 

μείωση του κόστους παραγωγής. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο, την αυξανόμενη ενσωμάτωση των 

νέων Τ.Π.Ε., με παράλληλη αύξηση των χρηστών του διαδικτύου και την σταδιακή γεωγραφική διεύρυνση της 

«Κοινωνίας της Πληροφορίας». 

Η ολοένα αυξανόμενη ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα της σύγχρονης κοινωνίας, στις πολιτικές 

διαδικασίες, στον τρόπο διακυβέρνησης των κρατών και στις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές (Gates, 1999), είχε 

ως αποτέλεσμα σταδιακά τη μερική ή και ολική ψηφιοποίηση των ανωτέρω διαδικασιών (Μποζίνης et al., 2004). 

 

Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Πληροφορίας και Σύγχρονα Προβλήματα των Κρατών. 

Εξαιτίας της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης - αλληλεξάρτησης, του διεθνούς ανταγωνισμού και της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, τα κράτη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τόσο στο εσωτερικό τους όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Τα βασικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα τα κράτη είναι τα εξής:  

 Οικονομική κρίση, που επιβαρύνει τόσο τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κρατική λειτουργία. 

 Οικονομική και πολιτική διαφθορά, που έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη δυσπιστία 

των πολιτών για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις πολιτικές εξελίξεις λόγω πολιτικής αδιαφορίας. 

 Αυξανόμενο κόστος λειτουργίας του κράτος, που αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

 Γραφειοκρατία που επιβραδύνει τόσο την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα όσο και την 

προσπάθεια για άμεση ανταπόκριση στο παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

 Διεθνής ανταγωνισμός – παγκοσμιοποίηση. Έντονη πληθυσμιακή συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά 

κέντρα. 

 Ανεργία, με πρόσθετο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό κόστος για την εκάστοτε κυβέρνηση. 

 Οικονομική και κοινωνική εγκληματικότητα. 

 Κλιματική αλλαγή, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και εκθετικοί ρυθμοί αύξησης της κατανάλωσης 

ενέργειας, λόγω οικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου με σοβαρές κοινωνικές, πολιτικές, 

οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις. 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, αποτελούν σήμερα όχι μόνο ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας 

μεταξύ κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και ένα βασικό εργαλείο (Development Tool), για την ανάπτυξη της 

οικονομίας και της κοινωνίας. 

Παράλληλα αποτελούν βασικό εργαλείο με το οποίο η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω 

προβλήματα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά τόσο στις εσωτερικές ανάγκες και πιέσεις που δέχεται καθημερινά, 

όσο και να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα που λόγω της παγκοσμιοποίησης και ανταγωνισμού συνεχώς 

αυξάνονται, ειδικά στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις (Mega Cities), λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής και της έντονης 

αστικοποίησης τα τελευταία χρόνια. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Fountain, 2001), η ηλεκτρονική δημοκρατία (Kourland and Egan, 1996), η ψηφιακή 

διπλωματία (Dizard, 2001), η ηλεκτρονική υγεία365 και η ηλεκτρονική μάθηση366, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της ψηφιοποίησης (Digitalization), των βασικών δομών και δραστηριοτήτων του κράτους, 

διαμορφώνοντας μια νέα μορφή τεχνολογικών-μελλοντικών πόλεων (smart cities – future cities), εξαιτίας της 

                                                             
365 European Commission: e-health, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-policy-ehealth.  
366 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Ηλεκτρονική μάθηση: http://e-learning.sch.gr/.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-policy-ehealth
http://e-learning.sch.gr/
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ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και έχοντας ως σκοπό αποτελεσματικότερη 

διακυβέρνηση, δημοκρατικότερη λήψη αποφάσεων χωρίς περιορισμούς πολιτών και λειτουργία του κράτους με λιγότερο 

κόστος και με ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών. 

 

Σύγχρονες πόλεις και ανάπτυξη – σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση 

Αρχικά, η ευρύτερη έννοια των «έξυπνων πόλεων» παρουσιάζεται μεθοδικά και εφαρμοσμένα για πρώτη φορά το 2008 

από την ΙΒΜ, ενταγμένη στην πρωτοβουλία της Smarter Planet367, για ανάδειξη των «εξυπνότερων πόλεων», εκείνη τη 

χρονική διάρκεια που όλος ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με  μία από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις σε παγκόσμια 

κλίμακα. Αντιμέτωπα τα κράτη – κοινωνίες με τα προβλήματα που είχαν ανακύψει ανά τα έτη, ακολουθώντας το ρεύμα 

και τις τάσεις (megatrends) της εποχής, μέχρι τις αρχές του 2009, η έννοια των «έξυπνων πόλεων» έχει γοητεύσει τη 

φαντασία των διαφόρων εθνών ανά τον κόσμο. 

Ανατρέχοντας σε μελέτες και στην βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι η ευρύτερη έννοια εμφανίζεται από τις αρχές του 

2000 από τον Peter Hall (Hall, 2000) όπου αποδίδεται με την ονομασία «ευφυείς πόλεις» (intelligent cities), δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι μεγιστοποιούν τις παρεχόμενες ποιοτικές υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο που 

φιλοξενούν κάνοντας ιδιαίτερη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, αναβαθμίζοντας τις ευρύτερες υποδομές και 

στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Το 2004, οι Mustard & Ostendorf προσθέτουν στον ορισμό της «έξυπνης πόλης» τη σημασία της προσαρμοστικότητας, 

της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, ως προϋπόθεση για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Musterd and 

Ostendorf, 2004). Συνεπώς, καταλήγουμε την τελευταία δεκαετία να έχουμε πλήθος από ορισμούς και προσεγγίσεις γύρω 

από τις «έξυπνες πόλεις», με κοινό παρονομαστή τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, 

κάνοντας παράλληλα αισθητή την απουσία του ανθρώπινου παράγοντα, του κοινωνικού συνόλου και της 

ανταγωνιστικότητας εν γένει (Soderstrom et al 2014).  

Η παγκοσμιοποίηση και η ραγδαία πληθυσμιακή συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα (United Nations, 2014), σε 

συνδυασμό με την απελευθέρωση των οικονομικών και εμπορικών συνδιαλλαγών και τη ραγδαία τεχνολογική αύξηση, 

αναδιαμορφώνουν και επανακαθορίζουν τις καθιερωμένες οργανωτικές δομές, καθώς και τις σχέσεις παραγωγής, 

διανομής και κατανάλωσης. Το παγκόσμιο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον αναπροσαρμόζεται 

εγείροντας έντονα ερωτήματα και θέτοντας νέες προκλήσεις σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, την εξέλιξη και την 

ανταγωνιστικότητα (McKinsey & Company, 2013).  

Το ενδιαφέρον στρέφεται έντονα στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία αποκτούν κομβικό ρόλο για την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη του 21ου αιώνα (Εικόνα 1). Ο σχεδιασμός των «έξυπνων πόλεων», ή «πόλεων του μέλλοντος» είναι 

πιο δύσκολος από παλιότερα εξαιτίας της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας, και της δυναμικής του ευρύτερου 

οικοσυστήματος, δημιουργώντας την αναγκαιότητα για ολιστική διαχείριση και ανάπτυξη μεθοδολογικών προσεγγίσεων 

και εργαλείων για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων (Abellα-Garcνa et al., 2015). 

Επιπροσθέτως, οι πόλεις δύνανται να αναπαρασταθούν ως ένα ενιαίο «μεγάλο» σύστημα (mega system), που απαρτίζεται 

από πολλά επιμέρους υποσυστήματα (subsystems) άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους (Schaffers et al., 2012).  

Σε αυτό το σημείο, οι πόλεις ως πολύπλοκα και πολυεπίπεδα συστήματα ακολουθώντας το ρεύμα της σύγχρονης σκέψης 

και της αστικής ανάπτυξης (Εικόνα 1) επαναπροσδιορίζονται αφενός μέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας, την 

ψηφιακή δικτύωση και αναπαράστασή της, και αφετέρου από την κατανόηση της πόλης ως περιβάλλον 

δημιουργικότητας και καινοτομίας (Komninos, 2006), με απώτερο στόχο την βιώσιμη, εξελικτική τους αναβάθμιση και 

την εύρυθμη ποιοτική διαβίωση των δομών που την απαρτίζουν.  

                                                             
367 IBM, Smarter Planet initiative: http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/  

http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/
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Εικόνα 1: Πληθυσμιακή μεταβολή και αύξηση πληθυσμιακής συγκέντρωση στις πόλεις. 

 

Η ανάπτυξη της «έξυπνης πόλης» τείνει να εδραιωθεί ως ένα από τα σπουδαιότερα μέσα για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την μείωση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, υποδομών, ενέργειας, κλιματική αλλαγής, 

υγείας αλλά και την εν γένει απαίτηση για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικών λειτουργιών και οικονομικών 

ευκαιριών (Washburn et al., 2010).  

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να στηρίξει και να προωθήσει πολιτικές άμεσα συνυφασμένες με τις «έξυπνες» 

πόλεις συστήνει τον Οκτώβριο του 2013 την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες 

(European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities368 / EIP-SCC) (EU, 2013),  ένα στρατηγικό πλαίσιο 

εφαρμογής όπου αποδίδεται εκτενέστατα και με σαφήνεια ο ορισμός των «έξυπνων πόλεων»: «Εκλαμβάνονται ως 

συστήματα ανθρώπων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και χρησιμοποιούν ροές ενέργειας, υλικών αγαθών, υπηρεσιών 

και οικονομικών στοιχείων ώστε να γίνουν καταλύτες μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και υψηλής 

ποιότητας ζωής.  

Αυτές οι ροές και αλληλεπιδράσεις γίνονται έξυπνες με τη στρατηγική χρήση της πληροφορίας και της υποδομής και 

υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω μιας διαδικασίας διαφανούς πολεοδομικού σχεδιασμού και διαχείρισης που 

ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της κοινωνίας» (EU, 2013). 

Συμπερασματικά καθίσταται αναγκαία η δημιουργία ενιαίου μεθοδολογικού πλαισίου για τη χάραξη στρατηγικών και 

εναλλακτικών πολιτικών για τη δημιουργία «έξυπνων πόλεων» με κριτήρια κατάταξης και δείκτες οικονομικής και 

πολιτικής αξιολόγησης.  

 

Έξυπνες πόλεις (Smart Cities) – βασικά χαρακτηριστικά 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των «έξυπνων πόλεων» κατηγοριοποιούνται και αναπτύσσονται γύρω από το ευρύτερο 

μεθοδολογικό πλαίσιο SMART, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 με την 

                                                             
368 EIP-SCC:5. European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) - Strategic 

Implementation Plan. Available from http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf
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ονομασία Mapping Smart Cities369 in the EU (IP/A/ITRE/ST/2013-02, 2014) (EU, 2013), το οποίο κατηγοριοποιεί και 

επικεντρώνεται σε έξι (6) βασικούς πυλώνες (Πίνακας 1). 

Εντασσόμενο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Smart City Project370, έργο που αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο της Βιέννης και ενσωματώνοντας παράλληλα ορισμούς της βιβλιογραφίας, μία πόλη ανήκει στην 

κατηγορία των έξυπνων πόλεων όταν έχει εξελίξει τουλάχιστον μία (1) από τις βασικές κατηγορίες που επικεντρώνεται 

το μοντέλο. 

 

Πίνακας 1: Οι έξι (6) βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μίας «έξυπνης πόλης» 

Έξυπνη Διακυβέρνηση (Smart Governance) 

Αποτελεσματική επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και διασύνδεση των 

δημόσιων υπηρεσιών για αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών με λιγότερο κόστος. Χρήση της 

τεχνολογίας στις δημοκρατικές διαδικασίες με σκοπό της μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος και 

εξάλειψη της διαφθοράς με έντονη έμφαση στη διαφάνεια. 

Έξυπνη Οικονομία (Smart Economy) 

Αύξηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός του ευρύτερου μοντέλου 

της αγοράς μέσω της έντονης χρήσης της τεχνολογίας. Νέα κανάλια διανομής και 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τοπικό επίπεδο 

μεταφερόμαστε στο παγκόσμιο (from local to global business). 

Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility) 

Αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών και ασφαλή μετακίνηση εντός του αστικού ιστού. Προσφορά 

υψηλού και ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών μετακίνησης και προσβασιμότητας, οικονομικά αποδεκτό 

από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προωθώντας παράλληλα την αποτελεσματική επικοινωνία, την 

ασφάλεια και τη μείωση ρύπων. Βιώσιμη κινητικότητα και μέσα μαζικής μεταφοράς με διασύνδεση 

ακόμα και εκτός αστικού ιστού.   

Έξυπνο Περιβάλλον – Ενέργεια (Smart Environment – Energy ) 

Έμφαση στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση των 

υποδομών. Μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων, τόσο του παραγωγικού ιστού όσο και των 

κατοικιών. Δραστικός επανασχεδιασμός χωροταξικού και πολεοδομικού συγκροτήματος 

εφαρμόζοντας «πράσινες» πρακτικές. Αποδοτικότερη χρήση πόρων και πρώτων υλών με έμφαση 

στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης 

                                                             
369 IP/A/ITRE/ST/2013-02. Mapping Smart Cities in the EU. Directorate General for Internal Policies, Policy 

Department A: Economic and Scientific Policy. Available from: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf  
370 Smart City Project: http://www.smart-cities.eu/  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
http://www.smart-cities.eu/
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αποβλήτων. Αναβάθμιση των αστικών υπηρεσιών, συστημάτων ασφαλείας, αποχέτευσης καθώς και 

την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης ρύπανσης και υδάτινου αποτυπώματος. 

Έξυπνοι Άνθρωποι (Smart People) 

Ευρεία χρήση των Τ.Π.Ε. σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με σκοπό την ενσωμάτωση νέων 

μεθόδων διδασκαλίας με ελάχιστο κόστος για το κράτος και ειδικά για την κάλυψη των μαθησιακών 

αναγκών σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Όξυνση της ατομικής διαχείρισης δεξιοτήτων, 

κριτικής σκέψης και καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και τρόπου σκέψης. Προώθηση 

της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της δημιουργικότητας στοχεύοντας στην παραγωγή 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Έξυπνη Διαβίωση (Smart Living) 

Χρήση της νέας τεχνολογίας με σκοπό την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας 

(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) σε όλους και με λιγότερο κόστος για το κράτος. Προώθηση της 

ασφάλειας και της ενσωμάτωσης της ποιότητας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, προσφέροντας 

υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από μία πολιτιστικά ζωντανή 

πόλη, με ποικίλες πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

 

Συμπεράσματα – προτάσεις  
Οι παγκόσμιες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αύξησαν και διεύρυναν τα 

προβλήματα των κρατών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και τους έντονους ρυθμούς πληθυσμιακής συγκέντρωσης 

στα μεγάλα αστικά κέντρα . 

Οι Τ.Π.Ε. ως ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο, ενσωματώνονται πλέον σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες και τους 

θεσμούς (οικονομία, πολιτική, δημοκρατικές διαδικασίες, μάθηση, υγεία), με αποτέλεσμα την σταδιακή μετατροπή των 

πόλεων σε νέες τεχνοπόλεις με ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο τις επονομαζόμενες και ως «έξυπνες πόλεις» (Smart 

Cities). Με την ενθάρρυνση και προώθηση των «έξυπνων πόλεων» και την ευρεία ορθολογική χρήση της τεχνολογίας 

αποτελεί ένα αποτελεί το «στοίχημα» ενός βιώσιμου μέλλοντος, στοχεύοντας εμπράκτως στην αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προβλημάτων που εμφανίζονται στις μέχρι πρότινος μεγαλουπόλεις (φτώχεια, εγκληματικότητα, πολιτική 

αδιαφορία, οικονομική ανάπτυξη, παροχή υπηρεσιών, υγεία, ψυχαγωγία κλπ).  

Κάθε ένας από τους πυλώνες που αναπτύχθηκαν (Πίνακας 1), αποτελώντας τα βασικά χαρακτηριστικά των «έξυπνων 

πόλεων», μπορεί να αναλυθεί σε πολλούς επιμέρους, κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων σε επίπεδο πόλης, 

εμπλουτίζοντάς και αναπτύσσοντας σε βάθος το υφιστάμενο μεθοδολογικό πλαίσιο. Συνεπώς, μπορούμε να 

αξιολογήσουμε και να κατατάξουμε μία «έξυπνη πόλη», καθώς επίσης να την χαρτογραφήσουμε και να αποτυπώσουμε 

τις εναλλακτικές πολιτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εικόνα αυτής. 

Ενώ το μεθοδολογικό πλαίσιο έχει αναπτυχθεί και ολοένα εμπλουτίζεται, με ορισμένα κριτήρια κατάταξης, καθώς και 

δείκτες οικονομικής και πολιτικής αξιολόγησης των πόλεων, η πρακτική εφαρμογή τους καθίσταται «νωχελική». Η 

προσαρμογή στις νέες συνθήκες και δεδομένα θα πρέπει να γίνεται με βάση ένα μεθοδικό, μακροχρόνιο στρατηγικό 

σχεδιασμό, εφαρμόζοντας πολιτικές πρωτοβουλίες πλήρως εναρμονισμένες με τα ήθη, τις αξίες, τις παραδόσεις και τον 

τρόπο ζωής της εκάστοτε πόλης ώστε να υπάρχει ομαλή αφομοίωση και κοινωνική συνοχή του συνολικού συστήματος 

– πόλης του μέλλοντος  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον τρόπο που οι αναδυόμενες τεχνολογίες συμβάλλουν στην εξέλιξη του κλάδου του 

τουρισμού στην Ελλάδα. Τα πληροφοριακά συστήματα που αναλύονται παρακάτω, τα Social Media, το CRM, το Cloud 

Computing και τα Recommender Systems, είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να αναπτυχθούν καινοτόμες 

ιδέες εξέλιξης του κλάδου και απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος. Στη συνέχεια, παρατίθεται η αξιολόγηση των 

καινοτόμων ιδεών μέσω των κριτηρίων KPI’s που έχουν οριστεί. Τέλος, εξετάζεται η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου και 

γίνεται αναφορά στην σημασία της παροχής end to end υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Ανάλυση της τρέχουσας τεχνολογικής κατάστασης του κλάδου του τουρισμού 

 

Στην σύγχρονη εποχή η οποία μαστίζεται από το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης είναι αναγκαίο να βρίσκονται τρόποι 

ανάπτυξης και βελτίωσης όλων των κλάδων της οικονομίας. Ένας κλάδος τον οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω είναι 

αυτός του τουρισμού ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας μας γι αυτό και είναι σκόπιμο να βρεθούν 

τρόποι ανέλιξης του. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο απόκτησης συγκριτικού 

πλεονεκτήματος στον κλάδο του τουρισμού και αν αξιοποιηθούν σωστά τότε μπορούν να υπάρξουν οφέλη προς όλες τις 

κατευθύνεις. 

Η λειτουργία του κλάδου του τουρισμού σήμερα, βασίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων και ακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας. 

Η δομή και η οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων σε κάθε επίπεδο λειτουργίας (ανθρώπινο δυναμικό, marketing 

και επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, εφοδιαστική αλυσίδα κ.α.), χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι 

τα ERP, CRM, λογιστικά προγράμματα, βάσεις δεδομένων προμηθευτών και πελατών κλπ. Όλα αυτά στοχεύουν στη 

βέλτιστη εκτέλεση των διαδικασιών τους (με τη χρήση ή όχι των τεχνολογιών του διαδικτύου)με βάση βέβαια τα 

σημερινά δεδομένα. Επίσης, με την ευρεία χρήση του διαδικτύου, έχει χτιστεί η καλύτερη επαφή των πελατών/τουριστών 

με τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς μέσω αυτού παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την οργάνωση 

τουριστικών πακέτων. Ο κάθε πελάτης, δηλαδή, όταν επισκέπτεται διαφορετικές ιστοσελίδες, έχει τη δυνατότητα της 

πληροφόρησης σε κάθε είδος παρεχόμενης τουριστικής υπηρεσίας (εισιτήρια, καταλύματα, χώροι εστίασης και 

διασκέδασης κλπ), καθώς και την ολοκλήρωση ή αλλιώς το “κλείσιμο” των διακοπών του. Ενδεικτικά αναφέρονται 

κάποιες σχετικές ιστοσελίδες, όπως: airtickets.gr, skyscanner.gr, booking.gr, diakopes.gr, tripadvisor.gr, trivago.gr.  

Όλα τα παραπάνω στοχεύουν όχι μόνο στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του κλάδου, αλλά και στην 

καλύτερη ικανοποίηση και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες. 

Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογίες και Π.Σ. όπως χρησιμοποιούνται 

στον κλάδο σήμερα. Αυτές είναι: τα συστήματα CRM (customer relationship management systems), το cloud computing 

technology, τα recommender systems και τα social media. Αξίζει να σημειωθεί, ότι επιλέχθηκαν τα παραπάνω λόγω της 

ιδιαίτερης χρησιμότητας τους. 

Ειδικότερα το CRM αποτελεί μια βάση δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένα όλα τα στοιχεία του κάθε πελάτη, 

όπως: ον/μο, ημ/νία γέννησης, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, έκπτωση που τυχόν δικαιούται 

κλπ.. Η χρήση του επιτρέπει τον εντοπισμό, την προσέγγιση και τη δημιουργία διαχρονικά πιστών πελατών μέσα από 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της διαπροσωπικής σχέσης μαζί τους. Τo CRM με την πελατοκεντρική 

φιλοσοφία εστίασης στις διαφοροποιημένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη δημιουργεί νέες δομές και διαδικασίες 

αλλάζοντας την σύγχρονη επιχειρηματική σκέψη και δράση και στον τομέα του τουρισμού. Για παράδειγμα, οι τουρίστες 

απαιτούν να γίνονται producer and consumer της εμπειρίας που θέλουν να βιώσουν στο ξενοδοχείο και για το λόγο αυτό 

τα ξενοδοχεία Marriot και άλλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συστήματα CRM, όπου ο πελάτης μπορεί να κάνει την 

κράτηση στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου και να δημιουργήσει το προφίλ του, να “φτιάξει” τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

που ταιριάζουν στις επαγγελματικές του ανάγκες, στην προσωπικότητά και το lifestyle του (π.χ να καθορίσει το είδος 

του μαξιλαριού που θέλει, τα ποτά που θέλει στο ψυγείο του κτλ.). 
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Επίσης, ως κοινωνικά δίκτυα/social media (facebook, twitter, googleplus, instagram, linkedin κλπ) εννοούμε 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου το περιεχόμενο δημιουργείται από τους χρήστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

διασυνδέονται και να αλληλεπιδρούν. Όλο και περισσότερες αεροπορικές και ξενοδοχειακές εταιρείες συμμετέχουν 

ενεργά στα συγκεκριμένα μέσα με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας τους στη συνείδηση του καταναλωτή. Για παράδειγμα 

μέσα από το δίκτυο loopt oι αεροπορικές εταιρείες παρέχουν τις πληροφορίες που επιθυμούν στους τουρίστες, 

παράλληλα βέβαια με την παρουσία τους στο YouTube. Επιπλέον, οι χρήστες αυτών  μπορούν να ανταλλάσσουν 

μηνύματα, απόψεις, να δημιουργούν τα προσωπικά τους προφίλ, να δημοσιεύουν φωτογραφίες και να προβάλλουν ένα 

άτομο, ένα προϊόν, ακόμα και μια επιχείρηση. Για παράδειγμα στο facebook, (facebook fanpage), για την σελίδα μιας 

τουριστικής επιχείρησης, προτείνεται στους «φίλους» της να την κάνουν «like», να την προτείνουν, να την 

προωθήσουν/κοινοποιήσουν και αυτοί με τη σειρά τους σε άλλους φίλους τους και πιθανούς πελάτες της επιχείρησης. 

Άλλο παράδειγμα είναι το YouTubeόπου μπορεί η τουριστική επιχείρηση ως  χρήστης να φτιάξει το δικό της “κανάλι” 

και να ανεβάσει τα δικά της videos από τους ξενοδοχειακούς της χώρους, τις προσφορές της κτλ.  

Το Cloud Computing ή αλλιώς «Υπολογιστική νέφους» ή «Σύννεφο», αποτελεί μία τεχνολογία που θα κυριαρχήσει 

απόλυτα στο μέλλον. Ο όρος αφορά εφαρμογές πληροφορικής οι οποίες ‘τρέχουν’ αποκλειστικά μέσα από το διαδίκτυο 

χωρίς να είναι εγκατεστημένες στο υπολογιστή αυτού που τις χρησιμοποιεί (PC user). Χαρακτηριστικά, ηMicrosoft 

αναφέρει πως “η κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματά του, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών 

επιλογών της, του μεγέθους της, ή τέλος της ταχύτητας και της διάρκειας με την οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί στην 

αγορά”.  

Τα Recommender Systems παράγουν συνήθως ένα κατάλογο συστάσεων μέσω δυο τρόπων: 1) το collaborative filtering 

και το content- based filtering. Ειδικότερα στο πρώτο έχουμε τη δημιουργία ενός μοντέλου, από την προηγούμενη 

συμπεριφορά του χρήστη (τα στοιχεία έχουν ήδη αγοραστεί ή επιλέγονται  ή/και αριθμητική βαθμολογία που δόθηκε στα 

στοιχεία αυτά), όπως καθώς και από παρόμοιες αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλους χρήστες. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιείται αυτό το πρότυπο για να προβλέψει τα στοιχεία (ή αξιολογήσεις για στοιχεία) για τα οποία ο χρήστης 

μπορεί να δείξει ένα ενδιαφέρον. Στο content-based filtering με βάση το φιλτράρισμα χρησιμοποιούνται μια σειρά από 

διακριτά χαρακτηριστικά ενός στοιχείου, προκειμένου να γίνει σύσταση πρόσθετων στοιχείων με παρόμοιες ιδιότητες. 

Αυτές οι προσεγγίσεις συχνά συνδυάζονται. Κατά τρόπο ανάλογο στις ιστοσελίδες των ελληνικών ξενοδοχειακών 

μονάδων σε μια αναζήτηση ενός νησιού πέρα από τα ξενοδοχεία του συγκεκριμένου νησιού θα βγει και μια λίστα από 

ξενοδοχεία κοντινών νησιών. Λίστες οι οποίες ενημερώνονται διαδικτυακά από τα ίδια τα ξενοδοχεία. 

Στο σημείο αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση επιδέχεται βελτίωσης, με τη συμβολή 

των παραπάνω τεχνολογιών/Π.Σ.. Για το σκοπό αυτόν, παρατίθενται κάποια κριτήρια (τα λεγόμενα KPI’s), τα οποία 

αξιολογούνται και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό προτάσεων βελτίωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται 

κάποια από αυτά:  

 Ο χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών  

 Το κόστος πχ των ξενοδοχείων για την παροχή των κατάλληλών υπηρεσιών προς τους πελάτες και το 

κόστος των πελατών αντίστοιχα για την εύρεση των υπηρεσιών  

 Η λειτουργικότητα/καταλληλότητα της διαδικασίας π.χ. εύρεσης ξενοδοχείου, αξιοθέατων, έκδοσης 

εισιτηρίων  κ.λ.π. 

 Η εξατομίκευση για κάθε πελάτη (personilization) και ικανοποίηση του πελάτη 

Επίσης παρακάτω θα γίνει αναφορά στη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου KPI. 

Συνεπώς, με βάση τα κριτήρια αυτά και τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών, αναλύονται παρακάτω καινοτόμες ιδέες 

με τις οποίες μπορεί να βελτιωθεί ο κλάδος του τουρισμού.  

 

 

2. Η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του τουρισμού 

 

2.1 Social Media 
 

Μια από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης στην σύγχρονη εποχή είναι τα Social Media καθώς, όλο και 

περισσότερα άτομα τα χρησιμοποιούν ως μέσο  κοινωνικής δικτύωσης. Τα social media, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

παρέχουν άπειρες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα όταν ένας χρήστης του facebook κάνει ckeck–in σε μια τοποθεσία 

αυτόματα κοινοποιεί τα μέρη που του αρέσει να διασκεδάζει, επίσης όταν καταχωρεί στο profil του τα ενδιαφέροντα και 

τα στοιχεία του εαυτού του όπως μουσική, ταινίες, σπουδές, επάγγελμα παρέχει έτσι πληροφορίες για τις υπηρεσίες που 

είναι πιθανόν να θέλει να καταναλώσει. Τις πληροφορίες αυτές λοιπόν μπορούν να τις χρησιμοποιούν πληρέστερα οι 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές παρέχοντας περισσότερο εξατομικευμένες 

υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος (με τη μορφή μιας 

βάσης δεδομένων), το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να επεξεργάζεται αυτόματα όλα τα δεδομένα που 

παρέχουν τα social media  και να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, αν μια τουριστική επιχείρηση 

γνωρίζει ότι κάποιο άτομο (δυνητικός πελάτης) είναι φοιτητής σε πανεπιστήμιο τότε είναι πολύ πιθανό να θέλει να 

οργανώσει τις διακοπές του σε μέρη που παρέχουν φοιτητικές τιμές. Έχοντας έτσι η επιχείρηση αντλήσει πληροφορίες 

από τα social media μπορεί να τους ενημερώνει για φοιτητικές προσφορές σε οτιδήποτε εμπεριέχει ένα τουριστικό 
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πρόγραμμα (εισιτήρια, εστιατόρια, καταλύματα, θαλάσσια sports κλπ). Επίσης, θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη 

κατηγορία που θα αφορά τα άτομα που εμφανίζονται στο facebook ότι είναι παντρεμένοι με παιδιά, σε αυτά τα άτομα θα 

τους αποστέλλεται mail ειδικές δραστηριότητες που μπορούν να συμμετέχουν, όπως ότι το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν 

επίσκεψη σε κάποια waterland ή ότι παρέχεται παιδικό μενού ή επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν φύλαξης των 

παιδιών για κάποιες ώρες. 

Συμπεραίνοντας, με τη σωστή χρήση και “εκμετάλλευση” των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αντληθούν 

πληροφορίες για τον πελάτη ώστε να του παρέχονται οι υπηρεσίες που επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να τις ζητήσει. 

 

 

2.2 CRM 
 

Κάθε τουριστική επιχείρηση κρίνεται σκόπιμο, να διαθέτει ένα σύστημα  CRM, για τους λόγους και τους σκοπούς που 

προαναφέρθηκαν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδίαση μιας πιο εξατομικευμένης 

μορφής του CRM, έτσι ώστε να παρέχονται πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες στον πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν 

πολύ χρήσιμό εάν υπήρχαν καταχωρημένα στο CRM κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πελάτη όπως για παράδειγμα 

πιθανές ασθένειες, οπότε και θα πρέπει το ξενοδοχείο να ετοιμάζει τις ανάλογες συνθήκες διαμονής για τον συγκεκριμένο 

πελάτη, αγαπημένο γεύμα ή δωμάτιο για την άμεση παροχή αυτών, ενώ αν πρόκειται για κρατήσεις για επαγγελματικό 

σκοπό τότε να παρέχονται ειδικά δωμάτια τα οποία θα έχουν πιο πολλή ησυχία, θα έχουν μεγάλο γραφείο με ειδικό 

φωτισμό. Όλα αυτά, μπορούν να εφαρμοστούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος  “one to one marketing”, με 

σκοπό τη δημιουργία πιστών πελατών. 

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το Social CRM με βάση το οποίο η εφαρμογή του CRM μπορεί να αντλεί 

πληροφορίες από τα Social Media, όπως facebook, twitter, linkedIn, κ.α., να τα αποθηκεύει και ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη να του παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες και προσφορές.  Για παράδειγμα, την ημέρα 

γενεθλίων του κάθε πελάτη θα μπορεί το κάθε ξενοδοχείο να του παρέχει μια δωρεάν διανυκτέρευση με γεύμα σε 

εστιατόριο της αρεσκείας του. Επίσης, με βάση τις αγαπημένες του ταινίες και την μουσική που θα έχει αναρτημένες στο 

facebook θα μπορεί το ξενοδοχείο να έχει την αντίστοιχη μουσική στο δωμάτιο. 

Συνεπώς στόχος μας είναι οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων CRM να μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα από τα social 

media και να υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να σχεδιαστούν νέες καρτέλες 

στο CRM στις οποίες θα αποθηκεύουμε τις πιο εξατομικευμένες προτιμήσεις του κάθε πελάτη και να τις εφαρμόζουμε 

έτσι ώστε ο πελάτης να νιώθει ότι ικανοποιούνται όλες του οι ανάγκες και ότι λαμβάνει μια διαφοροποιημένη υπηρεσία. 

2.3 Cloud-Computing 
 

Οι cloud υπηρεσίες, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως αναπτύσσονται με βάση τους εξής τύπους: SaaS (Software as a 

Service), SaaS (Storage as a Service), PaaS (Platform as a Service) και IaaS (Infrastructure as a Service). 

Στον κλάδο του τουρισμού και με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προαναφερθέντων κριτηρίων, θα βασιστούμε στην 

cloudυπηρεσία SaaS (Softare as a Service), για την περιγραφή της παρακάτω υπηρεσίας/εφαρμογής η οποία εκτιμάται 

ότι θα συνδράμει στην καλύτερη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση τόσο των επιχειρηματιών του κλάδου όσο και των 

πελατών/τουριστών. 

Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία/εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα ενοποίησης όλων των διαδικασιών και για τα δύο 

ενδιαφερόμενα μέλη, που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Έτσι, από τη μία μεριά ο 

πελάτης/τουρίστας, δηλαδή έχει τη δυνατότητα αγοράς ολοκληρωμένων πακέτων διακοπών (ξενοδοχεία, χώροι 

εστίασης, ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων), και από την άλλην τα συστήματα των συμβεβλημένων επιχειρήσεων (π.χ. 

ERP) ενημερώνονται αυτόματα με την απευθείας εισροή όλων αυτών των πληροφοριών. 

Αναλυτικότερα, με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, ή με την εγκατάσταση της εφαρμογής σε smartphones ή tablets, η οποία 

παρέχεται δωρεάν, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν και να παίρνουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών (ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων), 

καθώς επίσης και σε ελάχιστο χρόνο και με μόλις λίγα «κλικ» να «κλείνουν» τις διακοπές τους στον προορισμό της 

επιλογής τους. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η υπηρεσία/εφαρμογή αυτή παρέχει όλα τα παραπάνω μόνο για 

συμβεβλημένες επιχειρήσεις, και γι’ αυτό τον λόγο διαφοροποιείται από τις μηχανές αναζήτησης και τις ήδη γνωστές 

ιστοσελίδες (π.χ. www.booking.com) για αναζήτηση διακοπών. Πληκτρολογώντας, δηλαδή μόνο τον επιθυμητό 

προορισμό, εμφανίζονται στην οθόνη ανά κατηγορία, τα προτεινόμενα πακέτα διακοπών, όπως αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, και το αντίστοιχο κόστος/προφορές που προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, με ένα απλό κλικ 

επιλέγει ο χρήστης αυτά που τον ενδιαφέρουν, το επιθυμητό χρονικό διάστημα και πραγματοποιεί την αντίστοιχη 

κράτηση με όλους τους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής. Τέλος, κάθε χρήστης μπορεί σχολιάζει και να αναφέρει κάθε 

θετικό ή αρνητικό στοιχεία της χρήσης της εφαρμογής, και της επίσκεψης του σε κάθε μέρος, ώστε να ενημερώνονται 

πληρέστερα και οι μελλοντικοί χρήστες. 

Οι επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για τουριστικές μονάδες, είτε για χώρους εστίασης, είτε για παροχή ενοικίασης 

μεταφορικών μέσων, μπορούν με εξαιρετικά χαμηλό κόστος (αναλογικά των προσφερόμενων υπηρεσιών) να αγοράσουν 

αυτήν την υπηρεσία/εφαρμογή και να επωφεληθούν από την ενοποίηση των συστημάτων τους. Τα συστήματα αυτά, 

δηλαδή, αφορούν όλες τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης (π.χ.ERP), όπως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 

λογιστηρίου, αποθεμάτων (προμηθευτές) κλπ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση που προμηθεύεται αυτήν την εφαρμογή, 
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ενημερώνει το σύστημα της, με τις ανανεωμένες προσφορές ή πακέτα προσφορών των υπηρεσιών της, δηλαδή συνολική 

εικόνα των προϊόντων/υπηρεσιών της και τα αντίστοιχα κόστη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω της δυνατότητας 

παράθεσης σχολίων από τους χρήστες, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν πληροφορίες για πιθανά 

αδύνατα σημεία τους και να τα βελτιώνουν με σκοπό την ικανοποίηση και αύξηση των πελατών τους. Έπειτα, λοιπόν, 

μετά από κάθε κράτηση, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τον πελάτη και η εκάστοτε πληρωμή 

καταχωρούνται στα συστήματα των επιχειρήσεων, τα οποία ενημερώνονται αυτόματα, ώστε κάθε επιχείρηση να γνωρίζει 

σε ελάχιστο χρόνο τη ροή των πόρων της. Αυτό συνεπάγεται την άμεση γνωστοποίηση και κάλυψη (διαχείριση και 

προγραμματισμός των πόρων) των αναγκών της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο/λειτουργία, όπως επίσης και την αυτόματη 

έκδοση όλων των παραστατικών των αντίστοιχων κινήσεων. Κατ’ επέκταση, οι λειτουργίες της επιχείρησης 

εναρμονίζονται καλύτερα, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη οργάνωση και τη μείωση του κόστους. 

 

2.4 Recommender Systems 
 

Κατά την αρχή της παρούσας εργασίας έγινε λόγος για τη λειτουργία των Recommender Systems και πιο συγκεκριμένα 

την εφαρμογή τους στον κλάδο του  τουρισμού. Με βάση όμως όσα αναφέρθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας τους, τους 

σκοπούς που εξυπηρετούν και επίσης τα προαναφερόμενα κριτήρια ως πηγή πιθανών βελτιώσεων, μπορεί να ειπωθεί ότι 

χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.  

Με τη χρήση του διαδικτύου και των μηχανών ή φίλτρων αναζήτησης σε ιστοσελίδες τουριστικού περιεχομένου, ο κάθε 

χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάλογα με τις λέξεις/κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει στην αναζήτηση του, π.χ. 

“ενοικιαζόμενα δωμάτια” να του εμφανιστούν/προταθούν πιθανά καταλύματα στον προορισμό της επιλογής του. 

Εκτιμάται λοιπόν, ότι ένας συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών φιλτραρίσματος, θα βελτιστοποιούσε τη λειτουργία των 

Recommender Systems, δίνοντας στο χρήστη παραπάνω πληροφορίες χωρίς να απαιτείται η “επίσκεψη” σε περισσότερες 

ιστοσελίδες. Πιο συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του κατάλληλου αλγορίθμου και λογισμικού, σε ιστοσελίδες τέτοιου 

περιεχομένου (όπως: www.booking.gr), θα ήταν εύστοχο αν ο χρήστης εκτός από ακριβή και παρεμφερή αποτελέσματα 

της αναζήτησης του, για παράδειγμα “ξενοδοχείο στη Σαντορίνη”, συγκέντρωνε παραπάνω πληροφορίες πλησίον αυτής, 

όπως “μέρη εστίασης στη Σαντορίνη” ή “παραλίες στη Σαντορίνη”. Ακόμα, προτείνεται να εμφανίζονται προτάσεις για 

άλλα μέρη παρόμοιων προορισμών ή μέρη που έχουν επισκεφτεί άλλοι χρήστες με παρεμφερείς όρους αναζήτησης (και 

οι δραστηριότητες αυτών).   

Εκτός όμως, από επέκταση των δραστηριοτήτων ή της δομής των ήδη υφιστάμενων ιστοσελίδων, προτείνεται η σχεδίαση 

και κατασκευή μιας εφαρμογής, σε smartphone ή tablets, η οποία θα είναι ένα Recommender System, με μόνη τη 

λειτουργία των προτάσεων προς τους χρήστες. Αναλυτικότερα, ο χρήστης με μόνο κριτήριο αναζήτησης τον επιθυμητό 

προορισμό και το χρονικό διάστημα επίσκεψης αυτού, θα έχει διαθέσιμες πληροφορίες για καταλύματα, χώρους 

εστίασης, αξιοθέατα, αθλητικές δραστηριότητες κλπ, κατά σειρά προτεραιότητας (η οποία κρίνεται από τον αριθμό 

επισκέψεων στην αντίστοιχη ιστοσελίδα) καθώς και τα links, τα οποία πρέπει να επισκεφθεί για να πραγματοποιήσει 

όποια κράτηση επιθυμεί. Η εφαρμογή αυτή, σε συνεργασία με επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε κάθε τομέα του 

κλάδου του τουρισμού, και μπορούν να την προμηθευτούν , σε χαμηλό κόστος, θα έχει μόνο την ιδιότητα εμφάνισης 

προτάσεων και όχι τη δυνατότητα κράτησης και πληρωμής από τους χρήστες. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι για τους 

χρήστες θα αποτελεί ένα δωρεάν εργαλείο αναζήτησης, ιδιαίτερα εύχρηστο και αποτελεσματικό για το χώρο αυτόν. 

 

 

3. Αξιολόγηση της συμβολής της τεχνολογίας στον κλάδο του τουρισμού 
 

 

Αφού αναλύθηκαν παραπάνω όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιες αναδυόμενες 

τεχνολογίες προκειμένου να παραχθούν καινοτόμες ιδέες ανέλιξης του τουριστικού κλάδου, κρίσιμο είναι να γίνει 

αξιολόγηση αυτών των καινοτόμων ιδεών και αναδυόμενων τεχνολογιών βάση των κριτηρίων που επιλέχθηκαν. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά το κριτήριο του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών, τα recommender systems,με βάση τα 

παραδείγματα που αναλύθηκαν, συμβάλλουν σημαντικά στην πιο γρήγορη εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη καθώς 

παρέχεται μια ποικιλία πολλών προτάσεων βασιζόμενων στο μέχρι τώρα ιστορικό των επιλογών του, διαλέγοντας έτσι ο 

πελάτης πιο γρήγορα την επιλογή που του ταιριάζει καλύτερα. 

Επιπροσθέτως, αναφορικά με το κριτήριο του κόστους, η τεχνολογία που συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους 

είναι το cloud computingκαθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν τις κρατήσεις των πελατών και αυτόματα να 

ενημερώνονται τα συστήματα των επιχειρήσεων εξοικονομώντας κόστος και χρόνο για αυτές. Επίσης, η συγκεκριμένη 

τεχνολογία συμβάλλει σημαντικά στην λειτουργικότητα και καταλληλότητα του κλάδου καθώς το σύστημα είναι πιο 

οργανωμένο και ενημερώνεται αυτόματα ώστε να γνωρίζει για παράδειγμα ανά πάσα στιγμή τον αριθμό των κενών 

δωματίων ο πελάτης αλλά και η επιχείρηση.  

Επίσης, η χρήση των τεχνολογιών social media, social CRM και CRM παίζουν καθοριστικό ρόλο στο κριτήριο 

ικανοποίησης και εξατομίκευσης των πελατών καθώς μπορούν να αντλούνται οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον 

κλάδο από το social media και να παρέχονται στον κάθε πελάτη οι αντίστοιχες εξατομικευμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, 

η αποθήκευση πιο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πελατών στο σύστημα συμβάλλει περαιτέρω στην προσωποποίηση 

των υπηρεσιών. 
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Τέλος, όσον αφορά την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όλα τα κριτήρια θεωρούνται το ίδιο σημαντικά και συνεπώς έχουν 

την ίδια βαρύτητα ως προς την συμβολή στην βελτίωση του τουριστικού κλάδου. Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι το 

τελευταίο διάστημα φαίνεται να δίνεται περισσότερο βαρύτητα στην εξατομίκευση των υπηρεσιών, κάτι το οποίο μπορεί 

να οδηγήσει και σε μείωση του κόστους, μέσα από την καλύτερη και αποδοτικότερη διαφήμιση, αλλά και τη μείωση 

μεγαλύτερων διαφημιστικών καμπανιών. 

 

 

4. Συμπέρασμα 
 

Συμπεραίνοντας, από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των 

αναδυόμενων τεχνολογιών (είτε γίνει μέσω outsourcing είτε από την ίδια την επιχείρηση/κλάδος) είναι αναγκαία 

προκειμένου ο κλάδος να αναπτυχθεί περαιτέρω και να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Στόχος του κλάδου είναι οι υπηρεσίες 

που παρέχονται προς τους πελάτες να είναι end to end δηλαδή να παρέχεται μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από την 

αρχή έως το τέλος της λήψης της υπηρεσίας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλύτερη οργάνωση του κλάδου. 

Συνεπώς, η χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών είναι η λύση όχι μόνο για την 

ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα. 
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Η Φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή ως αποσταθεροποιητικοί παράγοντες στην 

εξέλιξη και στην εξυγίανση μιας οικονομίας – κοινωνίας. 
 

Παναγιώτης Δ. Μητράκος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Μελέτη περίπτωσης: α) η εξέταση της φορολογικής δικαιοσύνης στους κόλπους της Ελληνικής 

Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνίας. β) η εξέταση των συνεπειών της ύπαρξης 

διαφορετικών φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. και η 

δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού από την εισροή – εκροή κεφαλαίων – ανθρωπίνου 

δυναμικού.  
 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία θα εξετάσουμε ορισμένες φορολογικές πρακτικές, νομοθεσίες, που έχουν ψηφιστεί στη χώρα μας 

και θα προβούμε σε έλεγχο του κατά πόσο οι τελευταίες φορολογικές αλλαγές στη νομοθεσία διακατέχονται από την 

ιδέα της δικαιοσύνης δηλαδή από δίκαιο καταμερισμό των φορολογικών βαρών. Συγκεκριμένα το Άρθρο 4 παράγραφος 

5 του Συντάγματος αναφέρει ρητά ότι «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη 

ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Αυτή η διάταξη του Συντάγματος φαίνεται ότι απέχει από την οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα της χώρας δημιουργώντας αφενός αρνητικές οικονομικές συνέπειες στους φορολογούμενους πολίτες 

της χώρας μας και αφετέρου συμβάλλοντας σε μια διαμόρφωση νοσηρής νοοτροπίας χαμηλής φορολογικής συνείδησης. 

Περαιτέρω στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. αναφέρεται ρητά ότι « τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι τα καθεστώτα φορολογίας εταιρειών είναι ανοικτά και δίκαια και ότι δεν έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο 

ώστε να προσελκύουν με αθέμιτο τρόπο εταιρείες άλλων χωρών της ΕΕ ή να διαβρώνουν τη φορολογική βάση 

άλλων χωρών» Η  παραπάνω ρήση - διάταξη όχι απλά δεν εφαρμόζεται αλλά τουναντίον τα φορολογικά συστήματα των 

περισσότερων κρατών της Ε.Ε. δρουν με απόλυτη αυτονομία και  κρατική ιδιοτέλεια στοχεύοντας στην εισροή ξένων 

κεφαλαίων από τα οποία εισπράττουν δημόσια έσοδα.  Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι χώρες με υψηλούς φορολογικούς 

συντελεστές υφίστανται διαρροή φορολογικών εσόδων μέσω μεταφοράς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χώρες με 

πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.    

 

 

Α. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Φοροδιαφυγής – Φοροαποφυγής   

Στις επόμενες παραγράφους θα επιχειρηθεί μια σύντομη ανάλυση βασικών εννοιών που θα απασχολήσουν καθ ’όλη τη 

διάρκεια της έρευνας.  

Ο φόρος αποτελεί την αναγκαστική και χωρίς αντάλλαγμα παροχή προς το κράτος ή  γενικότερα τους φορείς άσκησης 

δημόσιας εξουσίας για τον πορισμό εσόδων και την εκπλήρωση σκοπών οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 

(Αναστόπουλος 1992). Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η είσπραξη δημοσίων εσόδων ονομάζεται φορολογία 

και αποτελεί μια από  τις βασικότερες δραστηριότητες του σύγχρονου κράτους. Μέσω αυτής της διαδικασίας αντλούνται 

τα δημόσια έσοδα, από τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Φορολογική βάση είναι το 

οικονομικό μέγεθος επί του οποίου υπολογίζεται η φορολογική επιβάρυνση δηλαδή το ποσό του φόρου που πρέπει να 

καταβάλει ο φορολογούμενος (Γλύκου 2009). Για τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης χρησιμοποιούνται συνήθως 

τρία βασικά χαρακτηριστικά: το εισόδημα, η καταναλωτική δαπάνη και η περιουσία.  
 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο το οποίο εκφεύγει από την αυστηρή οικονομική σφαίρα και έχει 

πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Το φαινόμενο είναι τόσο παλιό όσο και η επιβολή φόρων. Όλες οι χώρες 

αντιμετωπίζουν το φάσμα της φοροδιαφυγής, σε διαφορετικό φυσικά βαθμό, η κάθε μια. Σύμφωνα με τον Τάτσο (2001) 

φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των φορολογουμένων, που έχει σκοπό τη μείωση της νόμιμης 

φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή καταβολής του φόρου. Ένας παραπλήσιος ορισμός αναφέρει ότι η 

φοροδιαφυγή είναι η αθέτηση των νομίμων φορολογικών υποχρεώσεων, η απάτη εις βάρος του κράτους που συνίσταται 

στην απόκρυψη της πραγματοποιηθείσας φορολογητέας ύλης ή στην παραποίηση με διάφορα τεχνάσματα με σκοπό την 

αποφυγή της καταβολής φόρου. 

Η φοροαποφυγή (tax avoidance) έχει επίσης στόχο την μείωση της φορολογητέας ύλης από την πλευρά του 

φορολογούμενου αλλά με τη χρήση νόμιμων μέσων. Μέσω της φοροαποφυγής επιχειρείται η μερική ή ολική αποφυγή 

πληρωμής φόρου. Ενώ όμως στην φοροδιαφυγή υπάρχει καταστρατήγηση τόσο του γράμματος όσο και του πνεύματος 
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του νόμου, στην φοροαποφυγή καταστρατηγείται μόνο το πνεύμα του νόμου. Στην τελευταία ο φορολογούμενος 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί νομικά κενά ή ασάφειες ή αδυναμίες στη διατύπωση του νόμου με απώτερο σκοπό την 

μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης. Ένας πιο πλήρης ορισμός της Φοροαποφυγής είναι ο ακόλουθος:  «Πρόκειται 

για την  εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της 

εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης ενός φυσικού ή νομικού 

προσώπου.  Ο Τάτσος (2001) αναφέρει ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια πράξη ή παράλειψη και τα 

οποία μπορούν να θεωρηθούν σαφείς ενδείξεις φοροαποφυγής:  

 Να υπάρχει ένα στοιχείο ανειλικρίνειας, εικονικότητας ή πλαστότητας 

 Να εκμεταλλεύεται κενά, ασάφειες ή κακή διατύπωση της φορολογικής νομοθεσίας ή να χρησιμοποιεί διατάξεις 

στις οποίες ο νομοθέτης αποσκοπούσε σε διαφορετική χρήση, δηλαδή δεν ήταν στη βούληση του νομοθέτη η 

χρήση αυτή,  

 Να υπάρχει μυστικότητα, δηλαδή προσπάθεια απόκρυψης ή μη δημοσιοποίησης αυτών των πράξεων ή 

παραλείψεων από τον φορολογούμενο.         

Οι δύο έννοιες φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτες.  Το αν θα πρέπει να ενταχθούν ή όχι 

περιπτώσεις φοροαποφυγής στην ευρύτερη έννοια της μη συμμόρφωσης είναι ζήτημα πραγματικό και άπτεται από τον 

τρόπο που επιχειρείται η πρώτη.   

 

Η έννοια της Φορολογικής Συνείδησης 

Όταν το άτομο έχει αναπτύξει την εσωτερική αίσθηση του καθήκοντος στην εκπλήρωση των φορολογικών του 

υποχρεώσεων αποδεσμευμένο από οποιοδήποτε φόβο διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, τότε μπορεί να ειπωθεί ότι έχει 

αναπτύξει υψηλό αίσθημα φορολογικής ηθικής, ότι δηλαδή η φορολογική υποχρέωση έχει αναχθεί σε εσωτερικό – ηθικό 

κανόνα ανεξάρτητο από οποιοδήποτε - εξωγενώς επιβαλλόμενο – νομικό κανόνα.   Σύμφωνα με τα παραπάνω η 

φορολογική ηθική αποτελεί εσωτερικό κανόνα ή  ηθική υποχρέωση πληρωμής φόρων. Μπορεί επίσης να οριστεί και ως 

φρόνημα ή πεποίθηση με βάση την οποία αξιολογείται η πράξη της μη φορολογικής συμμόρφωσης στη συνείδησή του. 

Όσο πιο ευτελής και κατακριτέα είναι η πράξη φοροδιαφυγής στη συνείδηση του ατόμου τόσο υψηλότερος είναι ο 

βαθμός της φορολογικής του ηθικής.    

 

Β. Η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης  

Θα εστιάσουμε στην έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης προσπαθώντας να καταδείξουμε πως καταστρατηγείται από 

τις παρούσες φορολογικές πολιτικές της χώρας ενώ ταυτόχρονα οι εκ διαμέτρου αντίθετες δημοσιονομικές πολιτικές των 

γειτονικών χωρών υποδαυλίζουν τόσο την φορολογική συνείδηση των ελλήνων πολιτών – επιχειρήσεων οδηγώντας 

πολλές από αυτές στην «λογιστική αλλά και πραγματική μετεγκατάστασή τους εκτός Ελλάδας»,  δημιουργώντας ένα 

επιπλέον πλήγμα στα φορολογικά έσοδα και φυσικά στην προσπάθεια μειώσεων των δημοσιονομικών ελλειμμάτων του 

προϋπολογισμό του κράτους. 

Σύμφωνα με την ηθική προσέγγιση του kant δίκαιος φόρος είναι αυτός για τον οποίο ο υπόχρεος αντιλαμβάνεται ότι 

είναι δίκαιο να πληρωθεί από κάθε φορολογούμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις και κάτω από τις ίδιες συνθήκες.    Το 

πρόβλημα με την έννοια του δίκαιου φόρου και κατ’ επέκταση με την έννοια της δικαιοσύνης γενικότερα αφορά στον 

έντονα υποκειμενικό της χαρακτήρα. Με βάση αυτό το σκεπτικό πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι τα ζητήματα που 

άπτονται της δικαιοσύνης δεν μπορούν να αναλυθούν σε καθαρά επιστημονική βάση και ανήκουν για το λόγο αυτό στη 

σφαίρα της δεοντολογικής οικονομικής επιστήμης.   

Σύμφωνα με την ηθική προσέγγιση του kant  δίκαιος φόρος είναι αυτός για τον οποίο ο υπόχρεος αντιλαμβάνεται ότι 

είναι δίκαιο να πληρωθεί από κάθε φορολογούμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Το Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ρητά ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα 

με τις δυνάμεις τους (Αρ. 4 παρ. 5).  Αυτό ερμηνεύεται ως αναλογία προς τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Στην 

αναζήτηση πάντως ενός αντικειμενικά δίκαιου φορολογικού συστήματος οι απόψεις συγκλίνουν στην ύπαρξη οριζόντιας 

και κάθετης φορολογικής ισότητας. Ο όρος ισότητα δεν πρέπει να ερμηνεύεται στενά αλλά υπό ευρεία 

έννοια  προσεγγίζοντας την αναλογία της ικανότητας συνεισφοράς των εργαζομένων προς τα φορολογικά βάρη.  

Υπό αυτή την έννοια και σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του Ελληνικού Συντάγματος, δίκαιο είναι ένα φορολογικό 

σύστημα στο οποίο τα φορολογικά βάρη κατανέμονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδεται οριζόντια και κάθετη 

φορολογική ισότητα. (Γλύκου 2009). Οριζόντια φορολογική ισότητα υπάρχει όταν τα άτομα που βρίσκονται κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζονται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο δηλαδή επιβαρύνονται το ίδιο φορολογικό βάρος. 

Κάθετη φορολογική ισότητα υπάρχει όταν τα άτομα που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες (από απόψεως 

εισοδήματος, καταναλωτικής δαπάνης ή περιουσίας), έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση. 

Στην έννοια της δικαιοσύνης θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η διαδικασία αναδιανομής του πλούτου που αποτελεί 

άλλωστε μια από τις προτεραιότητες της φορολογικής διαδικασίας και ίσως το βασικότερο στόχο κάθε φορολογικού 

συστήματος. Τα βασικά κριτήρια καθορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης είναι το εισόδημα, η περιουσία και η 

καταναλωτική δαπάνη.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
about:blank
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%A0%CE%A7%CE%A0
about:blank
about:blank
about:blank
http://πρόσωπο/
http://πρόσωπο/
http://πρόσωπο/


 

 

474 
 

 

Η θεωρία του Ανταλλάγματος αποτελεί μια προσπάθεια εξεύρεσης του δικαιότερου φορολογικού συστήματος. Κριτήριο 

δίκαιου φόρου αποτελεί το όφελος που αποκομίζει το άτομο από το δημόσιο. Με αυτό το κριτήριο επέρχεται ταύτιση 

δικαιοσύνης και ανταπόδοσης του φόρου. 

- Η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας υποστηρίζει ότι  τα άτομα πρέπει να συνεισφέρουν στο κράτος αναλόγως της 

οικονομικής τους ικανότητας και δυνατότητας. Το ζήτημα που ανακύπτει για την ορθή εφαρμογή της θεωρίας είναι η 

εξεύρεση ενός κριτηρίου οικονομικής ικανότητας των ατόμων. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το 

εισόδημα, ενώ συμπληρωματικά χρησιμοποιείται η περιουσία και η καταναλωτική δαπάνη. 

Στόχος των περισσότερων φορολογικών πολιτικών είναι η εφαρμογή της θεωρίας της φοροδοτικής ικανότητας. Με βάση 

αυτή την εφαρμογή προκύπτουν οι προοδευτικοί φόροι εισοδήματος και περιουσίας (κληρονομιές, δωρεές, μεταβιβάσεις 

ακινήτων). 

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλα τα φορολογικά νομοσχέδια καθώς και οι αποφάσεις ερμηνείας αυτών, στοχεύουν 

πρωτίστως σε καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα, με απώτερο σκοπό την προσπάθεια επίτευξης των δημοσιονομικών 

στόχων που έχουν επιβληθεί από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. Στην πρακτική εφαρμογή οι φορολογικοί συντελεστές που έχουν επιβληθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες, 

επιχειρήσεις και ιδιώτες – μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν το χαρακτήρα της δικαιοσύνης και 

ανταποδοτικότητας του φόρου όπως τον περιγράψαμε παραπάνω, οι δε επιτηδευματίες και εμπορικές επιχειρήσεις – 

εταιρίες  προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά επιλέγουν μεθόδους φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, κάτι το οποίο 

συνεπάγεται πέραν της διαρροής φορολογικών εσόδων από τη χώρα και την διάβρωση της φορολογικής συνείδησης των 

απλών πολιτών που δεν έχουν τα μέσα να επιλέξουν κάποιον από τους παραπάνω τρόπους υπεκφυγής της πληρωμής των 

φορολογικών βαρών που τους αναλογούν.  

Παρακάτω παραθέτουμε μια συγκριτική ανάλυση φορολογικών συντελεστών σε τρεις βασικές κατηγορίες φόρων: 

 

Γ. Φορολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Πίνακας Αυτοαπασχολούμενων Συγκριτικά στοιχεία με χώρες 

της Ε.Ε. 

 

1. Συγκριτικός Πίνακας Φορολογικών Συντελεστών. 
 

Χώρα Εταιρική Φορολογία Ανώτερη Κλίμακα Φορολογίας Φ.Π. ΦΠΑ 

Αυστρία 25,00% 50,00% 20,00% 

Βέλγιο 33.99% 50,00% 21,00% 

Βοσνία 10,00% 20,00% 17,00% 

Βουλγαρία 10,00% 15,00% 20,00% 

Κροατία 20,00% 45,00% 23,00% 

Κύπρος 10,00% 30,00% 15,00% 

Τσεχία 21,00% 15,00% 20,00% 

Δανία 25,00% 51,50% 25,00% 

Φιλανδία 26,00% 53,00% 23,00% 

Γαλλία 33,33% 41,00% 19,60% 

Γερμανία 30,00% 45,00% 19,00% 

Ελλάδα 29,00% 45,00% 23,00% 

Ουγγαρία 10,00% 16,00% 25,00% 

Ισλανδία 12.50% 41,00% 21,00% 

Ιταλία 31.4% 45,00% 20,00% 

Λουξεμβούργο 28,59% 38.95% 15,00% 
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Σκόπια 10,00% 10,00% 18,00% 

Ολλανδία 25,00% 52,00% 19,00% 

Πορτογαλία 15,00% 42,00% 23,00% 

Ρουμανία 16,00% 16,00% 24,00% 

Ρωσία 20,00% 13,00% 18,00% 

Σερβία 10,00% 14,00% 18,00% 

Ισπανία 30,00% 45,00% 18,00% 

Σουηδία 26.3% 56.6% 25,00% 

Ελβετία 25,00% 45,50% 8,00% 

Τουρκία 20,00% 40,00% 18,00% 

Αγγλία 27,00% 50,00% 20,00% 

Μέσος Όρος 18,68% 31,48% 20,12% 

 

Όπως καταδεικνύεται και μέσα από τη σύγκριση φορολογικών συντελεστών που έχουν επιβληθεί στην Ελληνική 

επικράτεια και σε άλλες χώρες γειτονικές της Ελλάδος, η φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας δεν μπορεί να  έχει στόχο 

την φορολογική δικαιοσύνη. Ειδικότερα υπάρχουν κατηγορίες φόρων οι οποίες εάν αποδοθούν σύμφωνα με την σχετική 

νομοθεσία οι εμπορικές  επιχειρήσεις ή εταιρίες δε θα μπορέσουν να είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα και θα πρέπει να 

διακόψουν τις δραστηριότητές τους με όλες τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση της ανεργίας και 

τη μείωση εισοδημάτων – μισθών και της περαιτέρω μείωσης του  Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος συνολικότερα.  

 

2. Συγκριτικός Πίνακας Ποσοστού Αυτοαπασχολούμενων στο σύνολο του πληθυσμού στις χώρες 

της Ε.Ε. 
 

  Ποσοστό Αυτοαπασχολουμένων στο σύνολο του πληθυσμού 

Χώρα 2013 2015 

Ιταλία 22,44% 21,50% 

Ισπανία 16,79% 16,29% 

Ιρλανδία 15,58% 14,68% 

Πορτογαλία 16,79% 14,17% 

Κύπρος 15,65% 12,26% 

Γαλλία  10,57% 10,92% 

Γερμανία 9,86% 9,54% 

Ελλάδα 31,48% 29,46% 

Ε.Ε /28 14,42% 14,05% 

Ευρωζώνη 14,28% 13,95% 

 

Γιατί επηρεάζει το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στο συνολικό επίπεδο φοροδιαφυγής μιας χώρας 

 Γιατί οι επιχειρηματίες – αυτοαπασχολούμενοι είναι πολύ δυσκολότερο να ελεγχθούν από τις φορολογικές 

αρχές. 

 Γιατί μπορούν να ενεργούν αυτοβούλως σε μη έκδοση νόμιμων αποδείξεων, σε αντίθεση με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις που θα πρέπει να δώσουν εντολή στο υπαλληλικό προσωπικό να το κάνει κάτι που ενέχει μεγάλο 

ρίσκο. 

 Υπάρχουν εξάλλου σχετικές μελέτες που δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό φοροδιαφυγής προέρχεται από 

την συγκεκριμένη φορολογική ομάδα. 

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις αντίθετα συνήθως προσπαθούν να καταφύγουν σε νόμιμους τρόπους μείωσης της 

φορολογητέας ύλης (δηλ. σε φοροαποφυγή).  
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Δ. Φορολογικοί Παράδεισοι 

Με τον όρο φορολογικός παράδεισος ή φορολογικό καταφύγιο χαρακτηρίζονται γενικά οι χώρες - κράτη τα οποία 

διαθέτουν ειδική φορολογική πολιτική με χαμηλή ή και καθόλου φορολογία για όσους ξένους επενδυτές ιδρύουν εκεί 

εταιρείες, μεταφέρουν εκεί τα κεφάλαια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έτσι οι επενδυτές καταβάλουν πολύ μειωμένη 

ή και καθόλου φορολογία έναντι της προβλεπόμενης εκείνης στη χώρα της μόνιμης διαμονής του. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να προσελκύουν ξένους επενδυτές, οι χώρες αυτές έχουν ως πάγια πολιτική να 

μην διαθέτουν σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες των επενδυτών που 

δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διάφορα άτομα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή και 

διεθνείς εταιρίες να καταφεύγουν σε αυτά τα κράτη και να δημιουργούν εταιρίες τις λεγόμενες "Οφ-σορ" εκ του αγγλικού 

όρου Offshore (=υπεράκτιες εταιρίες ή υπερπόντιες εταιρίες) με έδρα αυτούς τους «παραδείσους» με απώτερο σκοπό 

την μικρότερη δυνατή φορολογική τους επιβάρυνση, και κατ΄ επέκταση την απαλλαγή φορολογίας τους από τη χώρα της 

μόνιμης διαμονής τους αλλά και η απόκρυψη δραστηριοτήτων οι οποίες μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι 

παράνομες.   

Η υπόθεση Panama Papers αφορά μια άνευ προηγουμένου διαρροή 11,5 εκατ. αρχείων από τη βάση δεδομένων της 

τέταρτης μεγαλύτερης δικηγορικής εταιρείας που ειδικεύεται στον τομέα των offshore εταιρειών, της Mossack Fonseca. 

Τα έγγραφα αυτά, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Guardian, αποκτήθηκαν από ανώνυμη πηγή της γερμανικής 

εφημερίδας Suddeutsche Zeitung, η οποία τα μοιράστηκε με το ICIJ (International Consirtium of Investigative 

Journalists), που με τη σειρά του τα κοινοποίησε σε ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών συνεργατών.  

Ορισμένα οικονομικά μεγέθη που αφορούν τις offshore εταιρίες: 

 Σύμφωνα με τον Economist εκτιμάται ότι το 8% του παγκοσμίου πλούτου αφορούν κεφάλαιο που έχουν 

φυγαδευτεί σε λογαριασμούς υπεράκτιων εταιριών.  

 Συνολικά 21 τρις δολάρια έχουν μεταφερθεί σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους. Από αυτά τα 10 τρις 

ανήκουν σε λιγότερο από 10.000 άτομα.    

Είναι παράνομη η χρήση offshore; 

Όχι. Πρόκειται για νόμιμη δραστηριότητα, με πολλούς νόμιμους λόγους. Πολλοί επιχειρηματίες απομακρύνουν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία για να τα προστατέψουν από εγκληματική δραστηριότητα ή να παρακάμψουν περιορισμούς 

περί «σκληρού νομίσματος», ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τις offshore εταιρείες για λόγους κληρονομιάς, σχεδιασμών περί 

ακίνητης περιουσίας κ.α. Το ίδιο το ICIJ τονίζει ότι οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη βιομηχανία 

offshore είναι νόμιμες, εάν χρησιμοποιούνται από νομοταγείς πολίτες. Ωστόσο, στα έγγραφα φαίνεται πως τράπεζες, 

δικηγορικές εταιρείες και άλλοι «offshore παίκτες» συχνά δεν ακολουθούν τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες που 

έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζεται πως οι πελάτες δεν εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή 

και πολιτική διαφθορά.  Οι εξωχώριες ή υπεράκτιες εταιρείες (γνωστές ευρύτερα με τον αγγλικό όρο, offshore) δεν 

αποτελούν παράνομη δραστηριότητα, ωστόσο αποτελούν μια διαδεδομένη τεχνική/ πρακτική με την οποία άτομα 

μεγάλης οικονομικής επιφάνειας «κρύβουν» τις περιουσίες τους, εκμεταλλευόμενα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα σε 

άλλες χώρες.   

 

Ε. Οικονομικές Συνέπειες στην Ελλάδα 

1. Μετανάστευση ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία 

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα Sega, περισσότερες από 60.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν «μεταναστεύσει» στη 

Βουλγαρία, μόνο κατά τους τελευταίους μήνες.  

Από το 2012 οι ελληνικές εταιρείες που μετακόμισαν στην Βουλγαρία είχαν αυξηθεί κατά 72% μέσα σε έναν μόλις 

χρόνο. Όπως σημειώνεται, πολλοί επιχειρηματίες φοβήθηκαν ότι οι επιχειρήσεις τους μπορεί να μην επιβιώσουν, καθώς 

η ελληνική οικονομία εξαρτάται έντονα από τις εισαγωγές. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το 2011, οι 

ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία έφταναν συνολικά τις 2.199 και το 2012 τις 3781. Το Εμπορικό Μητρώο της 

Βουλγαρίας έδειξε από το 2013 ως το 2014, ακόμη και πριν από τους περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές, οι 

ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 30% σε 11.500. Το 2014, περίπου 2.500 νέες εταιρείες 

με 100% ελληνικό κεφάλαιο συστάθηκαν, καθώς η Βουλγαρία έχει ένα πολύ πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε σχέση 

με την Ελλάδα.  Από το 2008, ο φόρος εισοδήματος και ο εταιρικός φόρος είναι στο 10%. Στη Βουλγαρία, μια εταιρεία 

με κέρδος 50.000 ευρώ πληρώνει περίπου 10.000 λιγότερους φόρους από ό, τι στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα ισχυρό 

επιχείρημα που οδήγησε πολλούς επιχειρηματίες να εξάγουν τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία», σημειώνει η 

εφημερίδα. 

Μετά την επιβολή ελέγχου διακίνησης χρημάτων (capital controls), η μετανάστευση ελληνικών εταιριών, αυξήθηκε με 

έντονο ρυθμό και ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών μεταφέρουν το φορολογικό τους 

μητρώο στη Βουλγαρία, έτσι ώστε να αποφύγουν τη γραφειοκρατία, τους περιορισμούς κεφαλαίων και τους υψηλούς 

φόρους, όπως αναφέρει η ηλεκτρονική εφημερίδα www.iefimerida.gr 

http://εταιρία/
http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.iefimerida.gr/
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2. Μετανάστευση ελληνικών επιχειρήσεων στην  Κύπρο 
 

Γη της επαγγελίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται πως έχει μετατραπεί η Κύπρος, καθώς τον τελευταίο 1,5 χρόνο 

περίπου 1500 εταιρίες έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο κράτος   Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας της πρεσβείας μας στην Κύπρο, οι τομείς στους οποίους παρατηρείται η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών επενδύσεων είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, το εμπόριο και οι κατασκευές. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι ελληνικές 

επενδύσεις στην Κύπρο το 2009 ήταν της τάξεως των 710,2 εκατ. ευρώ (κυρίως σύσταση κυπριακών εταιρειών 

ελληνικών συμφερόντων). Σημειώνεται επίσης ότι κατά την τελευταία διετία η Κύπρος εξελίσσεται σε ιδιαίτερα 

ελκυστικό προορισμό για ελληνικές εταιρείες. Στο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων του Γενικού 

Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εγγεγραμμένες 4.000 εταιρείες, εκ των οποίων 414 (ή το 10%) είναι 

ελληνικές. Ο αριθμός είναι σταθερά αυξητικός τα τελευταία δύο χρόνια.  Η Κύπρος δεν αποτελεί πόλος έλξης μόνο για 

τις επιχειρήσεις αλλά και για τους νέους που δεν μπορούν να βρουν εργασία στην Ελλάδα.   

Στον ιδιωτικό τομέα, η τουριστική-επισιτιστική βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο καταλαμβάνουν τη μερίδα του 

λέοντος και ακολουθεί ευρύ φάσμα διαφόρων επαγγελμάτων. 

Η ισχυρή γραφειοκρατία στην Ελλάδα αποτέλεσε αντικίνητρο δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στην χώρα μας και 

κίνητρο μετανάστευσης κατοίκων – εταιριών στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

κρίσιμο ρόλο στην υποδοχή και διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων που πήραν την απόφαση να αξιοποιήσουν 

την Κύπρο στη μεταβατική περίοδο των capital controls έπαιξαν οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών εκεί, αλλά σε 

ηγετικό ρόλο συναντά κανείς τις δύο κυπριακές τράπεζες.   

ΣΤ. Φορολογία βάσει Επίσημης Ιστοσελίδας της Ε.Ε 

Η ΕΕ δεν έχει άμεσο ρόλο στην επιβολή των φόρων ή στον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών. Το ύψος των 

φόρων που καταβάλλεται αποφασίζεται από την κυβέρνηση της χώρας σας και όχι από την ΕΕ. 

Ο ρόλος της ΕΕ συνίσταται στην εποπτεία των εθνικών φορολογικών κανόνων, ώστε αυτοί να συνάδουν με ορισμένες 

πολιτικές της ΕΕ, όπως: 

 προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης 

 διασφάλιση της ελεύθερης ροής αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου σε όλη την Ένωση (εντός της ενιαίας 

αγοράς) 

 εγγύηση ότι οι επιχειρήσεις σε μια χώρα δεν έχουν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους σε άλλη 

χώρα και ότι 

 οι φόροι δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος καταναλωτών, εργαζομένων ή επιχειρήσεων άλλων χωρών της ΕΕ. 

Επιπλέον, οι αποφάσεις της ΕΕ για φορολογικά θέματα απαιτούν ομοφωνία όλων των κρατών μελών. Με τον τρόπο 

αυτό, διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα κάθε χώρας της ΕΕ.  

ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

Για ορισμένους φόρους, όπως ο ΦΠΑ και οι φόροι για τη βενζίνη, τα προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά (ειδικοί 

φόροι κατανάλωσης), και τα 28 κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει στη γενικότερη εναρμόνιση των κανόνων τους και των 

ελάχιστων συντελεστών, ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ΕΕ. 

Οι κυβερνήσεις είναι ελεύθερες, αν το επιθυμούν, να εφαρμόζουν τους δικούς τους εθνικούς συντελεστές που μπορεί να 

είναι μεγαλύτεροι από τους ελάχιστους συντελεστές της ΕΕ.  

Φορολογία εταιρειών και εισοδήματος 

Όσον αφορά άλλους φόρους, όπως ο φόρος εταιρειών και ο φόρος εισοδήματος, βασικός ρόλος της ΕΕ είναι να 

διασφαλίζει ότι τηρούνται ορισμένες αρχές, όπως η απαγόρευση των διακρίσεων και η ελεύθερη κυκλοφορία στην ενιαία 

αγορά. Για τον σκοπό αυτό, αλλά και για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η φοροδιαφυγή, απαιτείται όλο 

και περισσότερο όλα τα κράτη μέλη να ακολουθούν συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.  

 

Φορολογικά έσοδα 

Η ΕΕ δεν έχει επίσης λόγο στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες δαπανούν τα φορολογικά τους έσοδα. Ωστόσο, λόγω της 

αυξανόμενης αλληλεξάρτησης των οικονομιών της ΕΕ, οι χώρες που κάνουν υπερβολικές δαπάνες και δημιουργούν 

υπερβολικό χρέος μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη γειτονικών χωρών, καθώς και τη 

σταθερότητα της Ευρωζώνης.  Για να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος, οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να συντονίζουν 

στενά τις οικονομικές πολιτικές τους με βάση, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μερικές από 

αυτές τις συστάσεις αφορούν τις εθνικές φορολογικές πολιτικές και επιδιώκουν να   

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm
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Δίκαιη φορολογία πέραν των συνόρων  

Η ΕΕ δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη δίκαιη φορολογία των εταιρειών. Τα κενά μεταξύ των φορολογικών 

συστημάτων των διαφόρων χωρών επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες να επιδίδονται σε «επιθετικό φορολογικό 

σχεδιασμό» για να μειώσουν τις φορολογικές τους οφειλές. Ο στενός συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των φορολογικών διοικήσεων στοχεύει στην πρόληψη τέτοιου είδους πρακτικών. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα καθεστώτα φορολογίας εταιρειών είναι ανοικτά και δίκαια και ότι 

δεν έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προσελκύουν με αθέμιτο τρόπο εταιρείες άλλων χωρών της ΕΕ ή να 

διαβρώνουν τη φορολογική βάση άλλων χωρών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει σε έναν κώδικα 

δεοντολογίας που τους δεσμεύει να μην προβαίνουν σε τέτοιου είδους πρακτικές. 

 

Ζ. Συμπεράσματα   

 
1. Το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την φοροδιαφυγή στη χώρα μας. 

Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο πολλών χωρών της βόρειας και δυτικής Ευρώπης. 

2. Το πρόβλημα με τις ελληνικές προτάσεις στη φορολογία και στο ασφαλιστικό είναι ότι προσπαθούν να πετύχουν 

τους βραχυπρόθεσμους στόχους του μνημονίου αδιαφορώντας για τα επόμενα χρόνια. Κοντολογίς ένα ορθό 

φορολογικό σύστημα είναι αυτό που προσπαθεί να έχει μακροχρόνια οφέλη και να προσπαθεί να 

επιτύχει  μακροχρόνιους στόχους. Μια μεταρρύθμιση πρέπει να έχει έναν στρατηγικό σχεδιασμό και μια 

πρόταση για υλοποίηση. Η φορολογία λοιπόν που διαμορφώνεται από το πρώτο ευρώ, συνιστά παράγοντα 

υπομόνευσης της φορολογικής ηθικής και αύξησης της φοροδιαφυγής. Είναι ζήτημα βιωσιμότητας για τις 

μικρές επιχειρήσεις – αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά εισοδήματα η προσφυγή στη φοροδιαφυγή. 

3. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια σύγκλισης των φορολογικών συντελεστών στις χώρες της Ε.Ε., 

δεδομένου ότι μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική ένωση. Η ύπαρξη μεγάλων αποκλίσεων 

στους φορ. συντελεστές ουσιαστικά αποτελεί παράγοντα που νοθεύει τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Οι 

προτάσεις που αφορούν στην φορολογική πολιτική της Ε.Ε. είναι απλώς ευχολόγια γιατί δεν δεσμεύουν 

πραγματικά τα κράτη μέλη της Ε.Ε. τα οποία επιδίδονται σε έναν συνεχή και αδιάκοπο ανταγωνισμό μείωσης 

φορολογικών συντελεστών με απώτερο σκοπό της προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 

 

Η. Προτάσεις Πολιτικής 
 

1. Ως πρόταση φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι η επαναφορά αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορισμού 

ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος. Τα αντικειμενικά κριτήρια αφορούν σε:  προσδιορισμό εμπορικής αξίας 

επαγγελματικής στέγης, συνολικό εμβαδόν κατ/των – αποθηκών, ύπαρξη υποκαταστημάτων, χρόνος 

ενασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών με το αντικείμενο, κατοχή τίτλων σπουδών, αριθμός προσωπικού στην 

επιχείρηση (ενδεικτική αναφορά). Με βάση τα παραπάνω προσδιορίζεται το Ελάχιστο Φορολογητέο Εισόδημα 

από εμπορικές δραστηριότητες – ελευθέρια επαγγέλματα. Εάν οι επιχειρήσεις δηλώνουν υψηλότερο εισόδημα 

φορολογούνται με το υψηλότερο, διαφορετικά φορολογούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια. 

2. Επανακαθορισμός δημοσιονομικής πολιτικής, προσπάθεια σύγκλισης δημοσιονομικών πολιτικών από κάθε 

κράτος μέλος της Ε.Ε. υπό το συντονισμό των θεσμών της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο). Θεσμοθέτηση κατώτερων φορολογικών συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, εταιρικού φόρου 

για κάθε κράτος – μέλος με αυστηρές ποινές για όσα κράτη δεν εναρμονίζονται με τις συγκεκριμένες πρακτικές. 

Θεσμοθέτηση κατώτερων φορολογικών συντελεστών στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Αυστηρός έλεγχος 

του πόθεν έσχες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Θεσμών.  

3. Επιπρόσθετα δε θα πρέπει να υπάρχει κράτος μέλος της Ε.Ε. που να ενεργεί ως φορολογικός παράδεισος 

σύμφωνα με τον εννοιολογικό προσδιορισμό που δόθηκε  παραπάνω. Θεσμοθέτηση αυστηρών κυρώσεων 

(οικονομικών κ.α.) σε όσες χώρες εξακολουθούν να λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι. 

4. Εν κατακλείδι θεωρώ ότι είναι υποκριτικό να οραματιζόμαστε μια κοινή οικονομική και πολιτική ένωση, όταν 

εφαρμόζονται δημοσιονομικές πολιτικές εντός των κρατών της Ε.Ε. που έχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ 

τους και έχουν απώτερο σκοπό τον ανταγωνισμό μεταξύ τους στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και προσώπων.  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΤΣΙΠΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ. 
 

 Ο κ. ‘Τ’ είναι κτηνοτρόφος 56 ετών ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της Μακεδονίας και συγκεκριμένα 

στην περιοχή της Ημαθίας και ιδιοκτήτης μιας σύγχρονης μονάδας εκτροφής αιγοπροβάτων. Γόνος μιας καθαρής 

ελληνικής αγροτικής οικογένειας είχε σαν μόνιμη απασχόληση  την γεωργία από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Οι 

καλλιέργειες οι οποίες παρήγαγε ήταν κατά βάση το τριφύλλι, το καλαμπόκι και το κριθάρι, προϊόντα δηλαδή με κύριο 

στόχο την παράγωγη ζωοτρόφων. Το 2006 και πριν φάνουν τα πρώτα σημάδια της επερχομένης κρίσης αποφάσισε να 

δραστηριοποιηθεί στον τομέα της κτηνοτροφίας και συγκεκριμένα στην εκτροφή αιγοπροβάτων. Σκοπός του και κίνητρο 

ήταν να δώσει μια υπεραξία στα προϊόντα που ήδη παρήγαγε (τριφύλλι, καλαμπόκι) και αντί να προσπαθεί κάθε χρονιά 

να βρίσκει έμπορους οι οποίοι θα αγόραζαν σε πολύ χαμηλές τιμές τα προϊόντα του και θα τα μεταπωλούσαν σε 

κτηνοτρόφους, να μπορεί να τα αξιοποιήσει ο ίδιος προμηθεύοντας την ίδια του την μονάδα. Σε θεωρητικό επίπεδο μια 

κτηνοτροφική μονάδα η οποία μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες σίτισης των ζωντανών με ιδίες καλλιέργειες ζωοτρόφων 

μπορεί να μειώσει τουλάχιστον κατά 40-50% το λειτουργικό της κόστος.  

 Επίσης ένα σημαντικό κίνητρο ήταν το όνειρο που είχε από μικρός να αποκτήσει μια οικογενειακή φάρμα στην 

όποια θα μπορούσαν να απασχολούνται και τα υπόλοιπα μελή της οικογένειας του εκτρέφοντας και φιλοξενώντας 

διάφορα ζώα παραγωγικά και μη όπως άλογα, σκύλους, κουνέλια, κότες και αλλά. Έτσι το 2006 κατέφυγε στην λήψη 

ενός επιχειρηματικού αγροτικού δάνειου  με σκοπό την ίδρυση και εγκατάσταση της κτηνοτροφικής μονάδας. Το κόστος 

περιελάμβανε την αγορά αγροτεμάχιου 15 στρεμμάτων στο όποιο φιλοξενηθήκαν όλες οι εγκαταστάσεις της μονάδας, 

τις αγορές σύγχρονων μηχανημάτων  σίτισης και αρμεκτικής μηχανής που θα βοηθούσαν στην καλύτερη απόδοση των 

ζωντανών και σε γρηγορότερους ρυθμούς απόσβεσης του αρχικού κεφαλαίου εγκατάστασης. Χτίστηκαν οι 

εγκαταστάσεις όπου σταβλίζονται τα ζώα και δυο μεγάλοι χώροι αποθήκευσης της παραγωγής και των ζωοτροφών. 

Παράλληλα επενδυθήκαν χρήματα για την αναβάθμιση των γεωργικών μηχανημάτων που διέθετε ο ‘Τ’ με σκοπό την 

καλύτερη εκμετάλλευση τους στην παραγωγή πρώτων υλών και αγαθών απαραίτητων για τις ανάγκες σίτισης των 

ζωντανών.  

 Έτσι φτάσαμε σήμερα μετά από μια δεκαετία το 2016 η μονάδα να εκτρέφει συνολικά περίπου 500 αιγοπρόβατα 

σε διάφορα σταδία ανάπτυξης και παράγωγης. Στην οικογενειακή πλέον επιχείρηση απασχολείται καθημερινά ο ‘Τ’ με 

έναν από τους υιούς του και έχει προσωπικό μόνιμο δυο εργάτες. Το κόστος της αρχικής εγκατάστασης έχει σχεδόν 

αποσβεσθεί και σήμερα η μονάδα με πολύ προσπάθεια παρουσιάζει ελάχιστα κέρδη καθώς η υπάρχουσα οικονομική 

συγκύρια έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό την κτηνοτροφία. Οι τιμές του γάλακτος έχουν πέσει περίπου 15% σε σχέση με 

το 2006-2009 και αντίστοιχα οι τιμές των ζωοτρόφων έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% κυρίως με την προσθήκη 

ΦΠΑ 23% στα αγροτικά προϊόντα και με άλλα αντιπαραγωγικά μετρά όπως π.χ. η κατάργηση του αγροτικού πετρελαίου. 

Για τους λόγους αυτούς ο ‘Τ’ πρέπει να βρει λύσεις και τρόπους να μειώσει σημαντικά το κόστος εκτροφής των ζωντανών 

για να μπορέσει να αυξήσει το περιθώριο κέρδους.  

 Η ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ είναι μια μορφή καλλιέργειας και παραγωγής νωπής και φρέσκιας χορτονομής η όποια 

παράγεται σε στεγασμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο(box) μέσα στις εγκαταστάσεις της μονάδας και μπορεί να 

μειώσει θεαματικά το κόστος παράγωγης ζωοτροφών σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες  αλλά και να 

αναβαθμίσει  σε μέγιστο βαθμό την ποιότητα της ζωικής παράγωγης και των προϊόντων παραγώγων της. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται στην ουσία είναι η δημιουργία ιδανικών συνθηκών υγρασίας, φωτισμού και θερμοκρασίας μέσα στο box 

για την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών από ότι θα γινόταν σε εξωτερικές συνθήκες χωραφιού. Τοποθετούνται σπόροι 

από τα φυτά που θέλουμε να καλλιεργήσουμε και κυρίως κριθάρι  ή καλαμπόκι σε ειδικά μεταλλικά ράφια και σε 

διάστημα 7 ημερών έχουμε έτοιμη ζωοτροφή βιολογικής αξίας χωρίς προσθήκες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Το 

γάλα και το κρέας που παράγεται από τα ζώα που εκτρέφοντα αποκλειστικά από υδροπονικές τροφές είναι υψηλής 

ποιότητας απαλλαγμένο από μεγάλο αριθμό τοξίνων και βλαβερών στοιχείων. Περισσότερα πλεονεκτήματα θα 

αναφερθούν παρακάτω στην ανάλυση SWOT. 
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 Στόχος του επιχειρηματία είναι να μειώσει αισθητά το κόστος παράγωγης των ζωοτροφών μέσα από αυτή την 

διαδικασία. Να απαλλαγεί από πολλές εργατοώρες απασχόλησης στους αγρούς με μεγάλο κόστος παραγωγής 

καλλιέργειας, συντήρησης γεωργικών εργαλείων και μεταφοράς από το χωράφι στην μονάδα. Επίσης μπορεί να επιτύχει 

πολύ καλύτερες τιμές στην πώληση του γάλακτος αλλά και του κρέατος αυξάνοντας τα έσοδα της μονάδας και κατά 

συνέπεια το περιθώριο κέρδους.  

 Το κόστος εγκατάστασης της καινοτόμας αυτής τεχνολογίας για την κάλυψη της ανάγκης σίτισης μιας τέτοιας 

μονάδας 500 ζωντανών ανέρχεται στις 30.000€ στο οποίο περιλαμβάνεται το στήσιμο και η εγκατάσταση των box αλλά 

και η εγγύηση ποιοτικής παράγωγης και επίβλεψη από την εξειδικευμένη εταιρία που θα το προμηθεύσει. 

 Συνοψίζοντας, ΣΚΟΠΟΣ της επιχειρηματικής ιδέας είναι να εκσυγχρονίσει της μεθόδους σίτισης της 

κτηνοτροφικής μονάδας, να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόντων προϊόντων της και έχει ως κυριότερο ΣΤΟΧΟ την 

απομείωση του λειτουργικού κόστους της μονάδας σε επίπεδα τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομικής της 

βιωσιμότητα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες της χώρας. 

 Αναλυτικότερη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 12. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά όλοι οι πιθανοί τύποι  επιχειρήσεων που μπορούν να επιλέγουν από τον 

επιχειρηματία για την δραστηριότητα του και θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των θετικών και αρνητικών σημείων έτσι 

ώστε να επιλεχθεί ο κατάλληλος.  

 Ένας βασικός διαχωρισμός των επιχειρήσεων είναι σε εταιρικές και σε ατομικές. Οι εταιρικές επιχειρήσεις 

ανήκουν σε δυο ή περισσότερους εταίρους οι οποίοι συνδέονται με μια ειδική εταιρική σχέση μεταξύ τους ανάλογα με 

το είδος της εταιρίας και χωρίζονται στις παρακάτω πιο γνωστές κατηγορίες: 
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 Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε): είναι η εταιρεία εκείνη στην οποία οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα 

και αλληλέγγυα για τα χρέη της επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μεταβίβαση της ιδιότητας του εταίρου 

σε κάποιον τρίτο χωρίς την συναίνεση των υπολοίπων εταίρων. Παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, πλεονεκτούν στο ότι εμφανίζουν μια συγκέντρωση 

κεφαλαίων και ικανοτήτων, μειονεκτούν δε στο ότι σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης ενός από τους 

εταίρους υπάρχει αδυναμία συνέχισης της λειτουργιάς της επιχείρησης εκτός αν έχει προβλεφτεί στην αρχική 

σύμβαση. 

 Ετερόρρυθμος εταιρεία (Ε.Ε): Είναι η εταιρεία στην όποια υπάρχει ένας τουλάχιστον ομόρρυθμος εταίρος και 

ένας τουλάχιστον ετερόρρυθμος, που ευθύνεται περιορισμένα, συνήθως μέχρι το ποσό που έχει συνεισφέρει. Ο 

ετερόρρυθμος εταίρος ή οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι δηλαδή απλοί χρηματοδότες και δεν έχουν το δικαίωμα 

διαχείρισης της περιουσίας της επιχείρησης.  

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθηνής (Ε.Π.Ε.): Είναι η εταιρεία στην οποία το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια, που 

δεν εκφράζονται όμως σε μετοχές. Το δικαίωμα μεταβίβασης των μεριδίων εξαρτάται βασικά από την συμφωνία 

των εταίρων. Οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους, οι δε οφειλές της εταιρίας 

εξοφλούνται μόνο σε βάρος της εταιρικής περιουσίας. Η Ε.Π.Ε. είναι προτιμότερη από την Α.Ε. στην περίπτωση 

μικρών σχετικά επιχειρήσεων, που δημιουργούνται από τα μέλη μιας οικογενείας ή από λίγα πρόσωπα που 

συνδέονται φιλικά. Συνδυάζει έξαλλου τα πλεονεκτήματα της Ο.Ε. και της Α.Ε. είναι δε απαλλαγμένη από 

αρκετά μειονεκτήματα τους. 

 Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.): είναι η εταιρεία στην οποία όλο το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές που μπορούν να 

μεταβιβασθούν σε τρίτα πρόσωπα. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό που έχουν συνεισφέρει, οι δε 

οφειλές της εταιρείας εξοφλούνται μόνο σε βάρος της εταιρικής περιουσίας. Οι Α.Ε. πλεονεκτούν στο ότι 

επιτυχαίνεται συγκέντρωση κεφαλαίων, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, απολαμβάνουν δε συνήθως τα 

πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων. Μεταξύ των μειονεκτημάτων είναι ότι η ίδρυση, η λειτουργία και 

η διάλυση τους υπόκεινται σε πολλές διατυπώσεις, ότι λείπει το κίνητρο που καθοδηγεί τον ιδιοκτήτη της 

ατομικής επιχείρησης, η σχετική δυσκινησία στις αποφάσεις κ.α. 

 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε): ο εταιρικός τύπος της οποίας εισήχθη με τον ν. 4072/2012, η 

οποία  έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό, ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ και ευθύνεται μόνο αυτή 

με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Η σύστασή της  είναι πιο ευέλικτη από αυτήν της Α.Ε. και 

της Ε.Π.Ε. και  μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη. Σκοπός της μεταξύ άλλων είναι και η 

αντικατάσταση μακροπρόθεσμα της ΕΠΕ. Παράλληλα αποτελεί τον ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και των κεφαλαιουχικών (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), συστήνεται δε και λειτουργεί 

με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

 Ατομική επιχείρηση: είναι εκείνη στην οποία επιχειρηματίας είναι ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο. Είναι η 

αρχαιότερη νομική μορφή επιχείρησης, οι περισσότερες δε ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν με αυτή την μορφή. Στις 

ατομικές επιχειρήσεις ο επιχειρηματίας κατευθύνει αυτοπροσώπως της εργασίες της, ελέγχει την απόδοση της εργασίας 

των υπάλληλων και εργατών, αποσύρει από την επιχείρηση τα χρήματα που αντιστοιχούν σε πραγματοποιημένα κέρδη, 

υφίσταται όμως τις συνέπειες από τις προκύπτουσες ζημίες και είναι υπεύθυνος απέναντι στους πιστωτές της επιχείρησης 

με όλη του την ατομική περιουσία. Το κίνητρο για το επιχειρηματία να καταβάλει εντονότερη προσπάθεια είναι 

μεγαλύτερο εφόσον είναι ο μονός που απολαμβάνει τα οφέλη από τη δράση της επιχείρησης. Μειονεκτούν όμως στο ότι 

ο επιχειρηματίας θέτει σε κίνδυνο την περιουσία του, αφού είναι υπεύθυνος απέναντι στους πιστωτές για όλα τα 

περιουσιακά του στοιχεία, στο ότι διαθέτουν λίγα κεφάλαια και δεν μπορούν να δανειστούν με σχετικά ευνοϊκούς όρους, 

στο ότι δεν έχουν την δυνατότητα να πετύχουν υψηλό καταμερισμό της εργασίας, ούτε να εφαρμόσουν νεότερες και 

τελειότερες μεθόδους παράγωγης. 

 Στην περίπτωση της δικιάς μας κτηνοτροφικής μονάδας η επιλογή της ατομικής επιχείρησης φαίνεται να είναι 

η καλύτερη επιλογή καθώς ένα τέτοιο είδος επιχείρησης δίνει μεγάλη ευελιξία στον επιχειρηματία ως προς τις επιλογές 

και αποφάσεις του καθώς και για το μέγεθος της. Απαιτείται προσωπική προσπάθεια σε όλους τους τομείς και είναι 

κύριος  των αποφάσεων του. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα η επιλογή της ατομικής 

επιχείρησης θα βοηθούσε τον επιχειρηματία να απολαύσει τα προνόμια του γεωργού – κτηνοτρόφου και του ειδικού 

καθεστώτος φορολόγησης τους. Το ποσοστό φόρου π.χ. για τους κτηνοτρόφους είναι στο 13% πολύ χαμηλότερο από τα 

ποσοστά φορολόγησης των εταιριών που βρίσκονται στο 26 και 29%. Χαμηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ 13% στα αγροτικά 

προϊόντα αντί 23%, , ειδικές τιμές σε αγροτικό ρεύμα, επιστροφή ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, επιστροφή ειδικού τέλους 

καύσιμων στο αγροτικό πετρέλαιο, επιδοτήσεις και αλλά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
 

 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί η επισήμανση των Δυνατών και Αδυνάτων σημείων της επιχείρησης και 

συγκεκριμένα της καινοτόμας επιχειρηματικής ιδέας και το αν τελικά θα βοηθήσει στην βελτίωση της οικονομικής 

ευρωστίας της κτηνοτροφικής μονάδας. Επίσης θα αναφερθούν και οι Ευκαιρίες που παρουσιάζονται την παρούσα 

στιγμή και πως μπορεί το εγχείρημα αυτό να τις εκμεταλλευτεί αλλά και τις Απειλές που υπάρχουν και πως μπορεί να 

τις αντιμετωπίσει. 

 Όπως αναφέραμε προηγουμένως το σημαντικότερο ζητούμενο για τον ιδιοκτήτη μιας κτηνοτροφικής μονάδας 

είναι η δραστική μείωση του κόστους χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στην ποιότητα των τελικών προϊόντων. Με την μέθοδο 

της Υδροπονικής καλλιέργειας ο κτηνοτρόφος μπορεί να επωφεληθεί ποικιλοτρόπως. Αρχικά ας δούμε ποιο είναι το 

τελικό προϊόν που παράγει η καλλιέργεια αυτή. Εφαρμόζοντας κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης οι σπόροι κριθαριού 

μετατρέπονται σε πράσινη χλωρή τροφή 30εκ μέσα σε διάστημα μόλις 7 (επτά) ημερών.  Πρόκειται για μια βιολογική 

ζωοτροφή η όποια δεν έχει δεχθεί καμία χημική η τεχνική επεξεργασία και έχει πολύ υψηλή θρεπτική αξία, πλούσια σε 

πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Το ζώο εκτός από το πράσινο μέρος του φυτού καταναλώνει και τον βλαστό αλλά και την 

ρίζα όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία τα όποια περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά.  

 
 

 Σε μετρήσεις και αναλύσεις που έχουν γίνει στο είδος αυτό της ζωοτροφής, μετρήθηκαν τα εξής σε μίγμα 

σπόρων κριθαριού & καλαμποκιού σε αναλογία 3/1: 

1. 18 διαφορετικά αμινοξέα 

2. Ζωντανές πρωτεΐνες που προάγουν τον κυτταρικό μεταβολισμό με ένα ευρύ φάσμα βιταμινών, αντιοξειδωτικών 

και μετάλλων. 

3. Κάλιο, ασβέστιο, νάτριο και μαγνήσιο, που βοηθούν στη διατήρηση της καλής υγείας και ισορροπίας στο αίμα 

του ζώου. 

http://www.taxheaven.gr/pages/klimakes
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4. Μεγάλα ποσά χλωροφύλλης η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη των ιστών και την παραγωγή των ερυθρών κυττάρων 

του αίματος. 

 

 

 Η τροφή είναι ιδιαίτερα εύπεπτη, εύκολα μεταβολίσιμη, χυμώδης, εύγευστη για το ζώο, καθαρή και 

καταναλώνεται ευχάριστα από τα ζωντανά. Μετατρέπεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε ενέργεια από τα 

συμπυκνώματα ζωοτροφών. Δεν είναι μολυσμένη από εξωγενείς παράγοντες που υπάρχουν στο χώμα (χημικά, 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κατάλοιπα από παλαιότερη χρήση γης, φερτά υλικά) και έχει ως άμεσα οφέλη την καλύτερη 

ανάπτυξη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ζωών. Βελτιώνει την υγεία τους, μειώνει τις ασθένειες, αυξάνει το βάρος 

τους και επιμηκύνει την αναπαραγωγική τους περίοδο. Αυξάνεται και βελτιώνεται η ποσότητα και ποιότητα αντίστοιχα 

της ετήσιας παραγωγής τόσο του κρέατος όσο και του γάλακτος. Απαλλαγμένα από πλήθος τοξίνων όλα τα παράγωγα, 

στην προκείμενη περίπτωση του αιγοπροβάτου, είναι ποιοτικά ανωτέρα και με μεγαλύτερη ζήτηση. Για παράδειγμα το 

πρόβειο γάλα που έχει παραχθεί από κοπάδι το οποίο εκτρέφεται αποκλειστικά με υδροπονικές ζωοτροφές έχει 20% 

περισσότερα λιπαρά και η μεταποιητικές γαλακτοβιομηχανίες μπορούν να παράγουν καλύτερης ποιότητας προϊόντα 

όπως γιαούρτι και φέτα.  

 Όσον αφορά το κόστος της παραγωγής οι ενδείξεις και εδώ είναι θετικές. Οι εταιρίες εμπορίας και προώθησης 

της  υδροπονικής τεχνολογίας δίνουν ποσοστά απόδοσης από 1 προς 7 έως και  μέχρι 1 προς 10. Αυτό σημαίνει πως από 

1 κιλό καθαρού σπόρου κριθαριού σε 7 ημέρες θα πάρουμε από 7 έως 10 κιλά χλωρού χόρτου έτοιμου προς κατανάλωση. 

Αν λάβουμε υπόψη τα έξοδα για την αγορά σπόρου, την ηλεκτρική ενέργεια που θα δαπανάται στα box και τις 

εργατοώρες που θα απαιτηθούν το συνολικό κόστος παραγωγής μπορεί να πέσει ακόμα και πάνω από 50%.  Δεδομένου 

ότι η διαδικασία παραγωγής γίνεται εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας απαλλάσσει τον επιχειρηματία από τρομερά 

μεγάλα κόστη όπως της συντήρησης των αγροτεμαχίων και της παραγωγής αυτών για ζωοτροφές, κόστη μεταφοράς και 

πολλές εργατοώρες. Οι δε καλλιέργειες των χωραφιών πλέον μπορούν εφόσον υπάρχουν να διατεθούν στην παραγωγή 

άλλων προϊόντων πλην των ζωοτρόφων και να προσθέσουν επιπλέον έσοδα και κέρδος για τον επιχειρηματία. 
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 Από την άλλη πλευρά τώρα τα αδύναμα σημεία μιας τέτοιας καλλιέργειας έγκειται κυρίως στο υψηλό κόστος 

εγκατάστασης σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες και στην καθημερινή και αδιάλειπτη παρακολούθηση της 

παραγωγής. Η συμπεριφορά των φυτών μπορεί να αλλάξει στην διάρκεια της ανάπτυξης τους και αυτό απαιτεί γρήγορη 

και σωστή αντίδραση από τον επιχειρηματία. Η υποστήριξη κάποιων φυτών ενδέχεται να είναι 

δυσκολότερη/πολυπλοκότερη και ίσως χρειαστεί να γίνουν μίξεις διαφόρων σπόρων και θρεπτικών συστατικών. Ο πιο 

μεγάλος κίνδυνος για την καλλιέργεια είναι οι ασθένειες που μπορεί να την προσβάλουν. Στην περίπτωση αυτή η 

εξάπλωση γίνεται πολύ γρήγορα και τα μέτρα αντιμετώπισης είναι λίγα καθώς είναι αδύνατη η χρήση φυτοφαρμάκων 

όπως στις συμβατικές καλλιέργειες.  Ένα μολυσμένο  θρεπτικό μείγμα ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές στην υγεία 

των ζωντανών και απώλειες για τον επιχειρηματία. Απαιτείται πολύ υψηλή φροντίδα υγιεινής και καθαριότητας στους 

χώρους παραγωγής της καλλιέργειας και τα περιθώρια λάθους σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες είναι πολύ 

μικρότερα. 

 Συνεπώς αν μια τέτοια επιχείρηση καταφέρει να φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο ποιοτικής παραγωγής θα είναι 

σε θέση να εκμεταλλευτεί και όλες τις πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται την στιγμή αυτή στον τομέα της 

κτηνοτροφίας και της πρωτογενούς παραγωγής. Αυτές είναι κυρίως η απορρόφηση επιδοτήσεων από αναπτυξιακά 

προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ που ενισχύουν κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πρωτόγεννους τομέα και των 

καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Επίσης η μια σημαντική ευκαιρία αύξησης των πωλήσεων είναι η όλο και 

αυξανομένη τάση του καταναλωτικού κοινού να στρέφεται σε βιολογικές τροφές και να υποστηρίζει τις οικολογικές 

καλλιέργειες. Ακόμη η συγκύρια της οικονομικής κρίσης του διέρχεται και ο κλάδος της κτηνοτροφίας δημιουργεί και 

προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε επιχειρηματίες που επενδύουν στην ποιότητα των προϊόντων τους και σε νέες 

τεχνολογίες πηγαίνοντας την επιχείρηση τους ένα βήμα παρακάτω    και πετυχαίνονται σημαντικά οφέλη. 

 Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο μέσον μιας βαθειάς οικονομικής κρίσης και 

το επιχειρηματικό οικονομικό περιβάλλον (απειλές) στην Ελλάδα δεν προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης . 

Ο κίνδυνος κατάρρευσης της οικονομίας είναι καθημερινός και  η αβεβαιότητα που διέπει τους καταναλωτές τους οδηγεί 

σε μια συνεχή μείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Η αύξηση της φορολογίας στο καθεστώς των αγροτών και των 

κτηνοτροφών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και η σταδιακή μείωση κάποιων παροχών και προνομιών 

αποτρέπει πολλούς επιχειρηματίες του χώρου να επενδύσουν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Πολύ διαφορετική, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η διάρθρωση της γεωργίας στην 

Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που δημοσίευσε η Eurostat για το 2014, η φυτική παραγωγή κατέχει το 69% 

επί του συνόλου της γεωργικής παραγωγής στην χώρας μας, ενώ η ζωική το 27%. 

 Στο σύνολο της Ε.Ε. το 2014 η φυτική παραγωγή ήταν μόλις πάνω από το ήμισυ (52%) της συνολικής γεωργικής 

παραγωγής και τα ζωικά προϊόντα αντιπροσώπευαν το 43%. Η συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής της Ελλάδας το 

2014 ήταν 9.699 εκατομμύρια ευρώ και το επί % μερίδιο (επιλεγμένων) γεωργικών προϊόντων (βάσει της αξίας της 

παραγωγής σε βασικές τιμές) έχει ως εξής: 

 Οι καλλιέργειες συγκέντρωσαν το 69%, εκ των οποίων: δημητριακά 8%, λαχανικά -φρούτα και κηπευτικά 39%. 

Τα ζωικά προϊόντα απέσπασαν μερίδιο 27%, εκ των οποίων: το κρέας 14% και το γάλα 11%. Το υπόλοιπο μερίδιο του 

4% συγκέντρωσαν οι γεωργικές υπηρεσίες και οι δευτερεύουσες δραστηριότητες. 

 Σύμφωνα με την μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων η κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στην διατήρηση του 

κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και του ζωικού κεφαλαίου 

στην Ελλάδα απεικονίζεται ως εξής: 
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 Η κατανομή της απασχόλησης στον Πρωτογενή Τομέα παρατίθεται στο παρακάτω γράφημα. Διαπιστώνεται ότι 

η πλειοψηφία των απασχολούμενων στον Πρωτογενή Τομέα δραστηριοποιείται κυρίως στην καλλιέργεια πολυετών ή μη 

φυτών και ακολουθούν οι μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και η απασχόληση στη ζωική παραγωγή.  

 
 Στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων, για το έτος 2009, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 6.493.804.682 €, ενώ οι 

εξαγωγές σε 4.156.112.409 €, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εξαγωγών καταλαμβάνουν τα φρούτα και λαχανικά, ενώ αντίθετα στις εισαγωγές πρώτο έρχεται το κρέας και τα 

παρασκευάσματα κρέατος. Ακολουθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών και τα φρούτα & λαχανικά, όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα. 
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 Το έτος 2010, η ζωική παραγωγή εκτιμάται ότι ανήλθε, για τα βασικά ζωικά προϊόντα (κρέας, γάλα, αυγά & 

μέλι), όπως παρακάτω: 
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 Η αιγοπροβατοτροφία (μικρά μηρυκαστικά) αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους δυναμικότερους κλάδους στη 

χώρα μας, συμβάλλοντας κατά 18% περίπου στο συνολικό αγροτικό εισόδημα. Η παραγωγική αυτή κατεύθυνση 

στηρίχθηκε στους άφθονους φυσικούς πόρους και προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές 

συνθήκες της πατρίδας μας. Το αίγειο και πρόβειο κρέας και γάλα είναι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων με μεγάλη 

οικονομική σημασία κι αποτελούν τις κυριότερες πηγές του αγροτικού εισοδήματος των κατοίκων των ορεινών και 

μειονεκτικών περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ίσως το δυνατότερο σημείο του τομέα είναι η υψηλή ποιότητα του 

παραγόμενου κρέατος, ως αποτέλεσμα μιας σειράς παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα όπως 

το εκτατικό σύστημα εκτροφής, οι εγχώριες φυλές και οι χορηγούμενες ζωοτροφές. Στην Ε.Ε η εκτροφή προβάτων και 

αιγών γίνεται κύρια για το κρέας τους ενώ στη χώρα μας γίνεται για το γάλα τους, χαρακτηριστικά αναφέρετε ότι το 95% 

των ζώων στην ελλάδα αρμέγεται. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας εφαρμόζεται σύστημα ποιμενικής - εκτατικής 

εκτροφής, ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από χαμηλές εισροές και στηρίζεται στη μετακίνηση των ζώων για την 

εξεύρεση τροφής (βόσκηση). 

 Η αιγοπροβατοτροφία ασκείται σε μεγάλο ποσοστό (85% των ζώων και 80 % των εκμεταλλεύσεων περίπου) 

στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας οι οποίες αποτελούν το 85% του συνόλου της επιφάνειάς της, 

αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτάσεις που από τη φύση τους δεν προσφέρονται για εντατική εκμετάλλευση, όπως 

ορεινές, ημιορεινές, με έντονη κλίση, με φτωχή βλάστηση κ.λ.π. 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται, μια τάση για ανάπτυξη της συστηματικής-σταβλισμένης αιγο-προβατοτροφίας σε 

ορισμένες πεδινές περιοχές της χώρας. Οι μονάδες αυτού του τύπου, που ιδρύονται, κυρίως από νέους αγρότες και από 

παλαιούς προοδευτικούς κτηνοτρόφους, διαθέτουν ζώα καλών αποδόσεων, εγχώριων (Χίου, Φριζάρτα, Σκοπέλου) ή 

ξένων φυλών (Lacaune).  

 

 
 

Πηγές 

Κλαδική μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

 Ένα βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας στηρίζεται στις πήγες χρηματοδότησης. Είναι πολύ 

σημαντικό για τον επιχειρηματία να διαθέτει αξιόπιστες και άμεσες λύσεις στις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης 

σε όλα τα σταδία λειτουργιάς της. Σε μια μικρομεσαία επιχείρηση όπως η κτηνοτροφική μονάδα της μελέτης μας τις 

πήγες χρηματοδότησης θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε σε δυο κατηγορίες των εσωτερικών και εξωτερικών πηγών. 

Οι εσωτερικές πήγες χρηματοδότησης είναι αυτές οι οποίες  περιλαμβάνουν τα προσωπικά κεφάλαια που επενδύει ο 

ιδιοκτήτης στην επιχείρηση του και μπορεί να προέρχονται από προγενέστερη προσωπική αποταμίευση, από 

ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακίνητων) η ακόμη από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Συνήθως 

τα κεφάλαια αυτά αποτελούν την βάση για την εκκίνηση της επιχειρηματικής δράσης και καθορίζουν το ύψος της αρχικής 
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επένδυσης. Στην συνέχεια και με την πάροδο του χρόνου μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί εσωτερικές πήγες 

χρηματοδότησης από τα αδιανέμητα κέρδη τα οποία θα επανεπενδύσει  στις ανάγκες της επιχείρησης.  

 Από την άλλη πλευρά κύριες πήγες εξωτερικής χρηματοδότησης στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας και 

στον κλάδο της κτηνοτροφίας είναι οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές χορηγίες. Συγκεκριμένα οι Εμπορικές Τράπεζες της 

Ελλάδος χορηγούν αγροτικά επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ελλήνων 

παραγώγων. Τέτοια είναι τα ανοιχτά καλλιεργητικά δάνεια με ορίζοντα έτους που σκοπό έχουν να καλύψουν τις 

τρέχουσες ανάγκες των παραγωγών για την ετήσια καλλιέργεια τους. Οι Αγροτοκάρτες και οι κάρτες συμβολικής 

γεωργίας οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους παραγωγούς να εξοφλούν αγροτικούς προμηθευτές, γεωπόνους, εργάτες 

και πιθανών   άλλες ανάγκες με την χρήση κάρτας η όποια είναι συνδεδεμένη με τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Τέλος 

διατίθενται και τα χαμηλότοκα βραχυπρόθεσμα δάνεια με σκοπό την αγορά αγροτεμαχίων και υπηρεσίες μίσθωσης 

(leasing) για αγορές ακριβών μηχανημάτων η εγκαταστάσεων.  

 Στην περίπτωση της κτηνοτροφικής μονάδας του κ ‘Τ’ όπως αναφέραμε προηγουμένως χορηγήθηκε αγροτικό 

επιχειρηματικό δάνειο αρχικού ύψους περίπου 100.000€ χωρίς τους τόκους και τις προσαυξήσεις για την αρχική 

εγκατάσταση και εκκίνηση της επιχείρησης. Διατέθηκαν επίσης κεφάλαια από την προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη 

κυρίως όχι για την επένδυση  σε αυτήν αλλά για την αποπληρωμή των οφειλομένων δόσεων του δάνειου, καθώς στην 

διάρκεια των δέκα χρονών λειτουργιάς της οι εξωτερικοί παράγοντες της κρίσης δεν άφησαν ανεπηρέαστη την 

οικονομική της ευρωστία. Σήμερα έχοντας καταφέρει επανειλημμένα να ρυθμίσει, συμφώνα με τις ανάγκες του τις 

οφειλές του, έχει εξοφλήσει εξολοκλήρου τις δανειακές του υποχρεώσεις και συνεχίζει να επανεπενδύει τυχόν κέρδη ανά 

περίοδο. Για το εγχείρημα της μετατροπής της καλλιέργειας του από συμβατική σε υδροπονική θα απαιτηθούν κάποια 

κεφάλαια αρχικής εγκατάστασης του υδροπονικού εξοπλισμού. Το ύψος της αρχικής αυτής δαπάνης ανέρχεται στις 

30.000€ και θα χρηματοδοτηθεί από ειδικά δάνεια που προσφέρουν οι τράπεζες σε συνδυασμό με απορρόφηση 

κοινοτικών κονδυλίων ΕΣΠΑ τα όποια μπορεί να καλύπτουν μέρος της επένδυσης ή να προσφέρουν επιδότηση στο 

επιτόκιο.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) 
 

 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται το νέο πρόγραμμα επιδοτείς ΕΣΠΑ το οποίο θα είναι το βασικό εργαλείο στήριξης της 

χρηματοδότησης για το εγχείρημα της υδροπονίες καλλιέργειας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα στο όποιο θα 

προσπαθήσουμε να ενταθούμε είναι αυτό της "Αναβάθμισης πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές". 

Παρατίθεται απόσπασμα από την επίσημη σελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) με όλες τις σχετικές πληροφορίες του 

συγκεκριμένου πλαισίου.  

 

 Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (Επάνω) και είναι 

οι εξής: 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

 Υλικά / Κατασκευές 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Ενέργεια 

http://www.espa.gr/
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 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

 Υγεία 

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν 

βιβλία Βώκε Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές 

χρήσεις ή 

 Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν 

στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015. 

Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και 

προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

Σε ποιους απευθύνεται. 

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως 

εξής: 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Βώκε Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν 

κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή  

Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 

31/12/2015. 

 Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και 

 Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον 

αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα: 

 Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 

από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

Περίοδος υποβολής 

από 7/4/2016 έως 20/5/2016 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Τι χρηματοδοτείται 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι 

μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 

ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 

2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€). 

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες: 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Άυλες Δαπάνες 

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 

12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ 

 

 Στην περίπτωση της δικής μας επιχείρησης εντασσόμαστε στην κατηγορία των Μικρών υφιστάμενων 

Επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής με βιβλία ‘Β κατηγορίας. Ο επιλέξιμος ΚΑΔ είναι ο 72.11.20  των 

παρακάτω κατηγοριών: 

ΤΟΜΕΑΣ: ΙΓ) Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες. 

2ΨΗΦΙΟΣ NACE: 72) Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Έρευνα και παράγωγη πρωτοτύπων ανάπτυξης στην βιοτεχνολογία. 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αγροδιατροφή 

 

 Πρόκειται να αιτηθούμε χρηματοδότηση  για κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα, 

εξοπλισμό (30.000€) και μισθολογικό κόστος εργαζομένων (έως 24.000€). 

 

Πηγές 

ΕΣΠΑ. (2016) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

τους στις νέες αγορές. Available from: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649 [Accessed 

20th April 2016] 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 
 

 Αν προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε έναν ορισμό για την έννοια της καινοτομίας  σύμφωνα με έγκριτους 

οικονομολόγους αλλά και διεθνής οργανισμούς θα λέγαμε ότι καινοτομία είναι μια επιχειρησιακή  διαδικασία και όχι 

ένα τυχαίο γεγονός στην οποία μια νέα επιχειρηματική ιδέα μπορεί να οδηγήσει πρακτικά στην δημιουργία νέων 

προϊόντων ή να βελτιστοποιήσει κάποια υπάρχοντα, στην παράγωγη νέων υπηρεσιών ή στην εφαρμογή νέων διαδικασιών 

και εφαρμογών.  

 Μία επιχείρηση είναι καινοτομική όταν έχει αποφασίσει ότι η καινοτομία είναι η στρατηγική της κατεύθυνση 

και αφορά το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, η καινοτομική επιχείρηση βρίσκεται σε 

διαρκή αναζήτηση του καινοτομικού στοιχείου, είτε αυτό αφορά την παράγωγη των προϊόντων, ή των υπηρεσιών που 

προσφέρει, είτε τη διοίκηση και οργάνωσης της, είτε τις σχέσεις της με τους πελάτες της, τους προμηθευτές και 

χρηματοδότες της, είτε τις σχέσεις με τον εν γένει περιβάλλοντα χώρο της.  Η καινοτομία μπορεί και πρέπει να 

οργανωθεί, να διοικηθεί και να κατευθυνθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. 

Προκαθορισμένη συνταγή επιτυχίας για την καινοτομία δεν υπάρχει, αλλά η κάθε επιχείρηση ακολουθεί τον δικό της 

δρόμο προς την καινοτομία προσαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της ανάλογα με τις απαιτήσεις της. Η χρήση της 

καινοτομίας δεν είναι απαραίτητο να αφορά μόνο την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμών ούτε μόνο την 

μεταποιητική ή βιομηχανική επιχείρηση αλλά οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας που 

ανήκει.  

 Αν θέλαμε να μετρήσουμε την καινοτομία μπορούμε να την προσδιορίσουμε ως ένα «κατάλοιπο» αν 

αφαιρέσουμε από τον ρυθμό μεταβολής της εκροής τον ρυθμό μεταβολής των εισροών. Η διάφορα αυτή εκφράζει την 

αύξηση της εκροής ή του προϊόντος η οποία δεν οφείλεται στην αύξηση των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

παραγωγική διαδικασία. Κατά συνέπεια η διαφορά αυτή μετράει την τεχνική πρόοδο ή το καινοτομικό προϊόν. 

 Στην περίπτωση της δικής μας μελέτης η καινοτομία έγκειται στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στο 

καινοτομικό τελικό προϊόν. Η εφαρμογή των υδροπονικών τεχνικών ανάπτυξης των φυτών διαφέρουν άρδην από την 

συμβατική διαδικασία καλλιέργειας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Η εφαρμογή και χρήση προηγμένων τεχνολογικών 

συστημάτων είναι αναγκαία και σε ένα μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την τελική ποιότητα του προϊόντος. Επίσης θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως νέο καινοτομικό προϊόν τις υδροπονικες ζωοτροφές καθώς είναι μια καινούργια 

πλήρης διατροφή στηριζόμενη σε νέα σιτηρέσια. Τέλος το management καινοτομίας στην επιχείρηση που μελετούμε 

εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής από την συλλογή και παραγωγή ζωοτροφών, την σίτιση των ζωντανών, την 

διαχείριση του κοπαδιού μέχρι και την τελική διάθεση του προϊόντος και την προώθηση του.     

 

Πηγές  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649
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 Χρήστος Σαρμανιώτης (2005) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Αθήνα, Β. Γκιούρδας  

 Γεωργαντά Ζωή (2003) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες. Θεσσαλονίκη, Ανικούλα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

MARKETING PLAN 

 
 Το marketing plan επιτρέπει σε μια επιχείρηση να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση 

αλλά και την μελλοντική πορεία της, προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες marketing που πρέπει να γίνουν, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Ταυτόχρονα με την χρησιμότητα του στη μελλοντική πορεία της 

επιχείρησης,  διαμορφώνει τους στόχους προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση και θα εκπληρώσει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα.  

 

ΤΑ 4Ps 

1. Τιμή  
 Η τιμολόγηση του προϊόντος είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του και αυτή που του δίνει την τελική 

του εκτιμημένη αξία. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της τιμής του προϊόντος είναι αντίστοιχο της ποιότητας και της αξίας 

που προσφέρει στον καταναλωτή. Στην τελική τιμή του προϊόντος ο επιχειρηματίας πρέπει να υπολογίσει και να 

αφαιρέσει το κόστος παραγωγής – κατασκευής του προϊόντος και το κέρδος στο οποίο προσδοκά. Ακόμα σε μια 

οργανωμένη αγορά ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να αναλογιστεί τους κανόνες της αγοράς και τις τακτικές των 

ανταγωνιστών του κλάδου και να μπορεί να προσαρμόζει την τιμολόγηση του προϊόντος του με ευελιξία και προς όφελος 

της επιχείρησης.   

 Στην περίπτωση της δικής μας επιχείρησης η τιμή του προϊόντος θα λέγαμε πως είναι αρκετά ανελαστική με 

μικρά περιθώρια διαφοροποίησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως ο τελικός αποδέκτης – πελάτης του 

παραγόμενου προϊόντος είναι οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της περιοχής. Δεδομένου ότι η ζήτηση για πρόβειο γάλα 

είναι μεγάλη και σε σημείο όπου δεν μπορούν πάντα να καλυφτούν οι ανάγκες των γαλακτοβιομηχανιών, η πώληση των 

προϊόντων των παραγωγών είναι δεδομένη και σε προσυμφωνημένη τιμή. Η τιμή πώλησης του γάλακτος από τους 

παραγωγούς στην ίδια γαλακτοβιομηχανία δεν διαφέρει σημαντικά έως και καθόλου. Αυτό που επιτυγχάνει η δική μας 

επιχείρηση είναι να αυξήσει την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος έτσι ώστε να είναι περιζήτητο από τις 

γαλακτοβιομηχανίες και ο επιχειρηματίας να διαλέγει με ποια θα συνεργαστεί και σε ποια τελική τιμή πώλησης.  

 

2. Προϊόν  
 Στο κομμάτι αυτό του marketing plan ο επιχειρηματίας πρέπει να δώσει έμφαση στα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και να ορίσει ποια είναι αυτά που το κάνουν ξεχωριστό. Αυτό θα βοηθήσει στο να τονιστούν τα δυνατά του 

σημεία και να προβληθούν τα οφέλη από την κατανάλωση του. Η καλύτερη διαφήμιση για το προϊόν είναι το ίδιο το 

προϊόν.  

 Στην περίπτωση της κτηνοτροφικής επιχείρησης σαν  τελικό προϊόν δεχόμαστε το πρόβειο γάλα βιολογικής 

αξίας που παράγουμε απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες των συμβατικών ζωοτρόφων με όλα τα οφέλη που αναφέραμε 

στην περιγραφή του προϊόντος παραπάνω. 

 

3. Προώθηση  
 Η προώθηση του προϊόντος μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους όπως την διαφήμιση, τις διαφορές τακτικές 

προβολής και προώθησης πώλησης και τις δημόσιες σχέσεις. Η διαφήμιση μπορεί να βοηθήσει το προϊόν στο να το 

γνωρίσει ο καταναλωτής και να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά του. Μια επιτυχημένη διαφήμιση μπορεί να προωθήσει 

ικανοποιητικά ένα προϊόν ακόμα και χαμηλότερης ποιότητας και να φέρει μεγαλύτερες πωλήσεις. Υπάρχουν πολλές 

τακτικές στην αγορά του marketing που βοηθούν επιχειρηματίες και προϊόντα να αναδειχτούν. 

 Στην δικιά μας περίπτωση η προώθηση του προϊόντος μπορεί να γίνει με την γνωστοποίηση στο ευρύ 

καταναλωτικό κοινό των οφελιών του βιολογικού γάλακτος και σε συνεργασία με την γαλακτοβιομηχανία που θα 

επεξεργαστεί το τελικό μας προϊόν να διαφοροποιηθούμε στην αγορά και να προωθήσουμε την κατανάλωση τέτοιων 

προϊόντων. 

 

4. Place – Τόπος διανομής  
 η τοποθεσία στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση και στην οποία βρίσκεται η αγορά των προϊόντων 

μας είναι ένα πολύ βασικό σημείο του marketing plan. Ο επιχειρηματίας πρέπει να αφουγκραστεί τις ιδιαιτερότητες της 

περιοχής όπου δραστηριοποιείται και να προσαρμόσει τις λειτουργιές της επιχείρησης του ανάλογα. Τα σημεία όπου θα 
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πωλούνται τα προϊόντα είναι επίσης σημαντική λεπτομέρεια και έχει να κάνει με το στοχευμένο πελατολόγιο της κάθε 

επιχείρησης.   

Στην δικιά μας επιχείρηση μπορούμε να πούμε πως το marketing plan στο κομμάτι αυτό περιορίζεται στην στρατηγική 

απόφαση εγκατάστασης της επιχείρησης στον κάμπο της Μακεδονίας σε πολύ μικρή απόσταση από τις μεγαλύτερες 

γαλακτοβιομηχανίες και σε εύφορη περιοχή τόσο για την ανάπτυξη αιγοπροβάτων όσο και καλλιεργειών σίτισης τους.  
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ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – e-TRADE 
 

 Παρακάτω θα επισημανθούν κάποια βασικά οφέλη της διεθνοποίησης και πως τελικά μέσω του διεθνές 

εμπορίου οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι επιχειρήσεις τους επιτυγχάνουν  την μέγιστη αποκόμιση πλεονεκτημάτων. 

Αρχικά μέσω του διεθνές εμπορίου δίνεται η δυνατότητα παροχής υλικών μέσων, όπως κεφαλαιουχικά αγαθά, πρώτες 

ύλες και άλλα, και η ανταλλαγή τους μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Πολύ σημαντικές είναι οι εξαγωγές, εκτός των 

υλικών αγαθών, των τεχνικών γνώσεων, των επιχειρηματικών ικανοτήτων και της πληροφορίας από τις ανεπτυγμένες 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Διευκολύνεται επίσης η μετακίνηση του κεφαλαίου και η οικονομική ενίσχυση 

ασθενέστερων οικονομιών μέσω της επιθυμίας των ανεπτυγμένων χωρών να δανείζουν με σκοπό την επένδυση. 

Ενισχύεται ο υγιείς ανταγωνισμός και περιορίζονται τα μη αποδοτικά μονοπώλια. Ενώνει τις αγορές και επεκτείνει τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης για όλες τις οικονομίες σε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Βελτιώνεται η παραγωγική διαδικασία, 

καταμερίζεται η εργασία, διευκολύνεται η εμπορική επαφή μεταξύ των ανθρώπων και εκμεταλλεύονται πιο εύκολα 

πόρους οι οποίοι παρέμεναν ανεκμετάλλευτοι και αδρανείς σε χώρες μη παραγωγικές.   

 Την σημερινή εποχή η σύγχρονη έκβαση του διεθνές εμπορίου εμφανίζεται με την καθιέρωση και χρήση του e-

trade από όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των διεθνών συναλλαγών. Η χρήση της 

τεχνολογίας του internet φέρνει σε άμεση επαφή εταιρίες με γεωγραφική απόσταση και διευκολύνει τις μεταξύ τους 

συναλλαγές με το πάτημα ενός κουμπιού θα λέγαμε. 

 Στην περίπτωση της δικής μας επιχείρησης το διεθνές εμπόριο καθορίζει έμμεσα τις προοπτικές εξέλιξης της 

μονάδας. Αρχικά σαν κτηνοτροφική μονάδα οι εξαγωγικές δυνατότητες των προϊόντων της δύσκολα μπορούν να γίνουν 

αντικείμενο εξαγωγών καθώς είναι προϊόντα άμεσης κατανάλωσης. Έμμεσα όμως μέσω της γαλακτοβιομηχανίας στην 

οποία διαθέτει το προϊόν (γάλα) και μετά από την κατάλληλη μεταποίηση σε υποπροϊόντα γάλακτος (γιαούρτι, φέτα) 

εξάγεται και μάλιστα σε χώρες όχι μόνο του ευρωπαϊκού χώρου αλλά και σε τρίτες.  Επίσης  πρέπει αν αναφέρουμε πως 

ο εξοπλισμός τόσο της υπάρχουσας κτηνοτροφικής μονάδας όσο και της επικείμενης υδροπονικής κατάστασης 

αποτελούν μέρος  εισαγόμενων προϊόντων  όπως και η τεχνογνωσία αυτών.    

 Όσον αφορά το e-trade και το ηλεκτρονικό κατάστημα για την συγκεκριμένη μονάδα θα μπορούσε να βοηθήσει 

την επιχείρηση κυρίως στο να γνωστοποιήσει στο καταναλωτικό κοινό τις νέες μεθόδους παραγωγής και τα οφέλη της 

για τον καταναλωτή αλλά και να εμπνεύσει παρόμοιες επιχειρήσεις. 

 

Πηγές 

 John V.Petrof, Κώστας Τζωρτζακης et al (2002) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Η Ελληνική προσέγγιση. 

Αθήνα, Rosili.  

 Γ.Β.ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ (2002) ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, Οι εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη, 

Ζυγός. 
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ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 Όπως ήταν αναμενόμενο, η έκρηξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 

από την φούσκα των ενυπόθηκων στεγαστικών δάνειων στις ΗΠΑ και την πτώχευση της Lehman Brothers, δεν θα 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την Ελληνική οικονομία. Έπειτα από ένα ντόμινο  αντιδράσεων στον ευρωπαϊκό χώρο 

ο όποιος δεν μπόρεσε να μετριάσει το μέγεθος της κρίσης που ερχόταν και σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα προβλήματα 

της Ελληνικής οικονομίας την περίοδο εκείνη, φτάσαμε στο σημερινό υφεσιακό περιβάλλον της Ελλάδας.  Η κεφαλαιακή 
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επάρκεια των Τραπεζών, η διόγκωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους, η έλλειψη μηχανισμών έλεγχου και τα επίπεδα 

διαφθοράς της Δημόσιας Διοίκησης είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν την Ελληνική οικονομία στην βαθειά ύφεση.  

 Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα όπως καταγράφεται τα τελευταία χρόνια δεν είναι καθόλου 

ενθαρρυντικό. Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 25,2% (Eurostat Ιούνιος 2015) και καταλαμβάνει 

την πρώτη θέση στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης η όποια έχει μέσο ορό ανεργίας στο 9,5%. Πιο λυπηρό μάλιστα είναι 

το γεγονός πως η νεανική επιχειρηματικότητα πλήττεται περισσότερο καθώς η ανεργία στους νέους συμφώνα με την ιδία 

μέτρηση ανέρχεται στο 48,3%.  

 

  
 Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σήμερα (2016) ανέρχεται στα 683,76€ (Eurostat 03/2016) έχοντας υποστεί 

μείωση της τάξης του 22% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που ίσχυε το 2011 και ανερχόταν στα 876,62€.  
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Οι φορολογικοί συντελεστές σε χαμηλόμισθους και η φορολογική επιβάρυνση στο κόστος εργασίας παρουσιάζονται στο 

παρακάτω γράφημα (Eurostat: earn_not_tax wedge 2005-2014). Εδώ παρατηρούμε πως στην Ελλάδα οι τιμές είναι θα 

λέγαμε σταθερές και πάντα κοντά στο 35% αν εξαιρέσουμε την περίοδο της βαθιάς κρίσης του 2011-2013 όπου έφτασε 

και στο 40%, πάντα όμως αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο ορό των χωρών τόσο της Ευρωζώνης όσο και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Πηγές 
 Friedrich Schneider. (2013) The shadow economy in Europe. 

 Eurostat (2016) GDP, UNEMPLOYMENT, TAX RATE Available from: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [Accessed 15th April 2016] 
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Η ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 Με τον ορό σκιώδης οικονομία εννοούμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες τις οποίες αποφεύγουν να 

δηλώσουν οι φορολογούμενοι συνήθως εσκεμμένα αλλά και πολλές φορές όχι. Πιο συγκεκριμένα οι πληγές της 

παραοικονομίας για μια χωρά είναι η απόκρυψη εισοδημάτων που αποκτούνται αλλά δεν δηλώνονται σαν φορολογητέο 

εισόδημα με σκοπό την φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Επίσης εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες όπως 

τοκογλυφία ή και εισοδήματα που σχετίζονται με τον οργανωμένο έγκλημα (εμπόριο οπλών και ναρκωτικών, πορνεία) 

λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών (πότων και τσιγάρων) είναι κάποιες από τις μορφές τις σκιώδους οικονομίας.  

 Στην Ελλάδα εντοπίζονται όλες οι παραπάνω μορφές παραοικονομίας με σημαντικότερη και πιο συχνή την 

απόκρυψη εισοδημάτων και της αδήλωτης εργασίας. Τόσο τα υψηλά ποσοστά φορολογίας για τους εργαζόμενους όσο 

και το υψηλό κόστος ασφάλισης τους για τις εργοδοτικές επιχειρήσεις έχει οδηγήσει μισθωτούς και εργοδότες στην 

αδήλωτη εργασία. Αν αναλογιστεί κάνεις και τα υψηλή ποσοστά ανεργίας της χώρας καταλαβαίνει πως η ανασφάλιστη 

εργασία είναι ένας τρόπος συμβιβασμού για τον εργαζόμενο στην απέλπιδα προσπάθεια του για εύρεση εργασίας και ένα 

ισχυρό κίνητρο πίεσης για τους εργοδότες.  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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 Πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινόμενου αυτού στην Ελλάδα θα ήταν η αυστηριοποίηση τόσο των 

μέτρων για παραβάσεις στο πλαίσιο της αδήλωτης εργασίας όσο και των προστίμων με σκοπό τον παραδειγματισμό και 

την αποφυγή. Στους παραβάτες εκτός από χρηματικά πρόστιμα θα μπορούσαν να επιβληθούν και στερητικά μετρά σε 

δικαιώματα όπως ανάκληση αδειών λειτουργιάς ή κατασχέσεις τίτλων. Το φοροεισπρακτικό σύστημα θα πρέπει να 

αναβαθμιστεί έτσι ώστε να μην απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες για την βεβαίωση του χρέους και την τελική 

είσπραξη του ή και κατάσχεση του. Ο μηχανισμός έλεγχου θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρός προς φόβο και συμμόρφωση 

αλλά και να επιβραβεύει τους ευσυνείδητους φορολογουμένους. Θα πρέπει να δοθούν αυξημένα κίνητρα προς την 

κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε ο πολίτης  να αισθάνεται ότι κάνει το χρέος του απέναντι στο κράτος και όχι να προσπαθεί 

να το κλέψει. Ίσως ο μονός τρόπος που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό θα ήταν η δραστική μείωση της φορολογίας 

κυρίως για τον επιχειρηματικό κλάδο με σκοπό να τονώσει το ηθικό της αγοράς και να δώσει στους πολίτες την αίσθηση 

του δικαίου φορολογικού συστήματος το όποιο δεν θα είναι ο μεγάλος εχθρός της επιχείρησης αλλά ο σύμμαχος της για 

να μπορεί να απολαύσει ο φορολογούμενος πολίτης βασικά στοιχειά όπως η ασφάλεια, η υγεία και η παιδεία.  

 

Πηγές 
 Friedrich Schneider. (2013) The shadow economy in Europe. 
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 Στο αισιόδοξο σενάριο υπολογίζουμε τα έσοδα από την πώληση γάλακτος των 400 ζώων επί της μέσης 

απόδοσης των 300kg ανά ζώο το έτος επί της τιμής του ενός ευρώ. Η απόδοση αυξάνεται κατά 10kg κάθε χρόνο ως 

αποτέλεσμα της καλύτερης διατροφής με υδροπονία καλλιέργεια και η τιμή αυξάνεται κατά 0,02€ από το τρίτο έτος και 

μετά. Οι πώλησης κρέατος είναι στο υψηλότερο επίπεδο υπολογίζοντας την μέση πολυδημία στην Ελλάδα στο 1,5 και 

την τιμή αρνίσιου κρέατος στα 5€/kg. Η εκμετάλλευση των αγρών που διαθέτει ο επιχειρηματίας πλέον δεν διατίθενται 

στην μονάδα ως τελικά προϊόντα αλλά ως επιπλέον έσοδα για τον ίδιο. Η καλλιέργεια 40στρ γης επιδοτείται από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου με 5000€ το χρόνο σχεδόν για όλες τις καλλιέργειες της περιοχής. Όσον αφορά την επιδότηση του 

ΕΣΠΑ υπολογίζουμε ο επιχειρηματίας τον πρώτο χρόνο να επιδοτηθεί με το 25% του τελικού ποσού επιδότησης 

(32000€) και τον δεύτερο χρόνο με το υπόλοιπο 75%. Τα ιδία κεφάλαια συμμετοχής στο πρόγραμμα που ανέρχονται στο 

ποσό των 22000€ θα καλυφτούν από εξοικονομούμενα κέρδη από την αλλαγή της καλλιέργειας και από τραπεζική 

χρηματοδότηση 10000€.  



 

 

498 
 

 Το κόστος παραγωγής στο αισιόδοξο σενάριο υπολογίζεται με 75% υδροπονία σίτιση, 15% τριφύλλι - άχυρο 

και 10% φύραμα. Το κόστος της υδροπονίες τροφής ανέρχεται σε 0,06€/kg, του τριφυλλιού στα 0,20€/kg και του 

φυράματος στα 0,40€/kg. Αν πολλαπλασιάσουμε την τιμή αυτή με τα 475 ζώα που διαθέτουμε και επί 365 ημέρες 

παίρνουμε το ετήσιο κόστος παράγωγης. Επίσης ο εξοπλισμός ο οποίος αγοράστηκε για την εγκατάσταση στοίχισε 

30000€ και θα εξοφλήθη στα δυο πρώτα χρόνια όπου θα εκταμιεύουν οι επιδοτήσεις. Το ποσό της τραπεζικής 

χρηματοδότησης θα αποπληρωθεί σε 5 ετήσιες δόσεις των 2000€ συν τους ετήσιους τόκους. Οι μισθοί των δυο 

υπαλλήλων που θα προσληφθούν ανέρχονται στα 800-850€ μηνιαίως καθώς η κτηνοτροφική εργασία είναι καθημερινή 

και οι ανάγκες είναι εποχικά διαφοροποιημένες. Οι απώλειες ζώων στην διάρκεια του έτους είναι συχνό φαινόμενο και 

υπολογίζονται στις 4000 αρχικά με τάση μείωσης τα επόμενα χρόνια. 

 Η φορολογία των εισοδημάτων των αγροτών ανέρχεται στο 13% από το πρώτο ευρώ. Για το έτος 2015 θα 

πληρώσουν 75% προκαταβολή φόρου και από τα επόμενα χρόνια 100%. Κάθε χρόνο βεβαία θα αφαιρείται η 

προκαταβολή που πληρώθηκε την προηγούμενη χρόνια. Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 

παρακάτω και για τους αγρότες το τέλος επιτηδευματία είναι μηδενικό καθώς δεν θεωρούνται επιτηδευματίες συμφώνα 

με τον νόμο. 

 

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

• 12.001 - 20.000 ευρώ: 0,7% 

• 20.001 - 30.000 ευρώ: 1,4% 

• 30.001 - 50.000 ευρώ: από 1,4% σε 2% 

• 50.001 - 100.000 ευρώ: από 2,1% σε 4% 

• 100.001 - 500.000 ευρώ: από 2,8% σε 6% 

• 500.001 ευρώ και πάνω: από 2,8% σε 8% 
 

 

 

 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
     

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ           

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 400*300kg*1€ 120000 124000 130560 134640 138720 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 400*1,5*10*5€/kg 30000 30000 30000 30000 30000 

ΕΚΜ/ΣΗ ΑΓΡΩΝ 40στρ*125€  5000 5000 5000 5000 5000 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 8000 24000 0 0 0 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10000 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 178000 188000 170560 174640 178720 

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 

ΚΟΣΤΟΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ 
 

  
 

    

ΥΔΡΟΠ/ΝΙΑΣ 75% - 3KG*0,06€ 31200 31200 31200 31200 31200 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΑΧΥΡΟ 15% - 0,5KG*0,20€ 17350 17350 17350 17350 17350 

ΦΥΡΑΜΑ 10% - 0,2KG*0,40€  13870 13870 13870 13870 13870 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 62420 62420 62420 62420 62420 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15000 15000 0 0 0 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 7% ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2700 2600 2500 2400 2300 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1000 1050 1100 1150 1200 

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 1200 1200 1200 1200 1200 
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ΔΕΚΟ(ΔΕΗ-ΝΕΡΟ-ΤΟΕΒ) 4000 4000 4000 4000 4000 

ΜΙΣΘΟΙ 24000 24000 24000 24000 24000 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΓΑ 1100 1100 1100 1100 1100 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 2000 1800 1500 1500 1500 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 118420 118170 102820 102770 102720 

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤ/ΣΕΙΣ 

Κ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 36580 40830 62740 66870 71000 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ 

ΕΠΙΔΟΤ/ΣΕΙΣ Κ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 59580 69830 67740 71870 76000 

            

ΦΟΡΟΣ (13% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 4755,4 1741,35 2848,3 536,9 536,9 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 75% ΚΑΙ 100% 3566,55 5307,9 8156,2 8693,1 9230 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1,4%, 2% ΚΑΙ 

4% 731,6 816,6 2509,6 2674,8 2840 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 9053,55 7865,85 13514,1 11904,8 12606,9 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 50526,45 61964,15 54225,9 59965,2 63393,1 

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΤΟΚΟΙ 300 300 200 200 200 

ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 10900 10900 10900 10900 10900 

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 40στρ*125€ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ 34326,45 45764,15 38125,9 43865,2 47293,1 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 34326,45 80090,6 118216,5 162081,7 209374,8 
      

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 41874,96 
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 Στο απαισιόδοξο σενάριο υπολογίζουμε πως η μέση ετήσια παράγωγη γάλακτος μειώθηκε στα 250kg τα δυο 

πρώτα χρόνια και στην συνεχεία αυξάνεται κατά 10kg το έτος μέχρι τα 280kg. Η πολυδημία μειώθηκε στο 1,2 τα δυο 

πρώτα χρόνια και σταδιακά μέχρι το πέμπτο έτος επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα του 1,5. Η εκμετάλλευση των 

αγρών πλέον γίνεται για την παράγωγη πρώτων υλών για την σίτιση των ζώων. 

 Το κόστος παραγωγής είναι υψηλό καθώς τα ζώα δεν αποδεχτήκαν την καινούργια τροφή και ο παραγωγός 

χρησιμοποιεί μόλις 25% υδροπονίες τροφές, 40% τριφύλλι και 35% φύραμα. Επίσης τα έξοδα του κτηνιάτρου και των 

φαρμάκων αυξήθηκαν λόγω των ασθενειών που προκλήθηκαν στα ζώα και φυσικά οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες. 

 

 

 

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
     

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ           

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 400*250KG*1€ 100000 100000 104000 108000 112000 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 400*1,2*10*5€/kg 24000 24000 26000 28000 30000 

ΕΚΜ/ΣΗ ΑΓΡΩΝ 40στρ*125€  0 0 0 0 0 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 8000 24000 0 0 0 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10000 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 147000 153000 135000 141000 147000 

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 

ΚΟΣΤΟΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ           

ΥΔΡΟΠ/ΝΙΑΣ 25% - 1KG*0,06€ 10400 10400 10400 10400 10400 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΑΧΥΡΟ 40% - 1,5KG*0,20€ 52010 52010 52010 52010 52010 

ΦΥΡΑΜΑ 35% - 0,5KG*0,40€  34670 34670 34670 34670 34670 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 97080 97080 97080 97080 97080 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15000 15000 0 0 0 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 2700 2600 2500 2400 2300 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1000 1050 1100 1150 1200 

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 1500 1500 1500 1500 1500 

ΔΕΚΟ(ΔΕΗ-ΝΕΡΟ-ΤΟΕΒ) 4000 4000 4000 4000 4000 

ΜΙΣΘΟΙ 24000 24000 24000 24000 24000 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΓΑ 1100 1100 1100 1100 1100 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 3500 3200 3000 3000 3000 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 154880 154530 139280 139230 139180 

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤ/ΣΕΙΣ Κ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -30880 -30530 -9280 -3230 2820 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤ/ΣΕΙΣ Κ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -7880 -1530 -4280 1770 7820 

            

ΦΟΡΟΣ (13% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ) 0 0 0 0 366,6 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 75% ΚΑΙ 100% 0 0 0 0 366,6 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0% ΕΩΣ 12000 0 0 0 0 0 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0 0 0 0 733,2 
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ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -7880 -1530 -4280 1770 7086,8 

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΤΟΚΟΙ 300 300 300 300 300 

ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 10900 10900 10900 10900 10900 

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 40στρ*125€ 0 0 0 0 0 

ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ -19080 -12730 -15480 -9430 -4113,2 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ -19080 -31810 -47290 -56720 
-

60833,2 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
-

12166,6 
    

 

 
  
 

  

 Στο μετριοπαθές σενάριο η παράγωγη γάλακτος μειώνεται στα 280kg το πρώτο χρόνο και αυξάνεται κατά 10kg 

για τα επόμενα έτη καθώς και η τιμή του κατά 0,02€/kg. Η πολυδημία μειώνεται στο 1,3 το πρώτο έτος αλλά επανέρχεται 

γρήγορα στα φυσιολογικά επίπεδα. 

 Το κόστος παραγωγής είναι σχετικά αυξημένο καθώς τα ζώα σιτίζονται με 50% υδροπονικές τροφές, 30% 

τριφύλλι και 20% φύραμα. Οι απώλειες είναι ελάχιστα αυξημένες και μειώνονται σταδιακά. 

 

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ 
     

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ           

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 400*280KG*1€ 112000 116000 120000 124000 128000 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 400*1,3*10*5€/kg 26000 28000 30000 30000 30000 

ΕΚΜ/ΣΗ ΑΓΡΩΝ 40στρ*125€  2500 2500 2500 2500 2500 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 8000 24000 0 0 0 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10000         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 163500 175500 157500 161500 165500 

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 
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ΚΟΣΤΟΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ 
 

  
 

    

ΥΔΡΟΠ/ΝΙΑΣ 50% - 2KG*0,06€ 20805 20805 20805 20805 20805 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΑΧΥΡΟ 30% - 1KG*0,20€ 34675 34675 34675 34675 34675 

ΦΥΡΑΜΑ 20% - 0,4KG*0,40€  27740 27740 27740 27740 27740 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 83220 83220 83220 83220 83220 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15000 15000 0 0 0 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 7% 2700 2600 2500 2400 2300 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1000 1050 1100 1150 1200 

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 1300 1300 1200 1200 1200 

ΔΕΚΟ(ΔΕΗ-ΝΕΡΟ-ΤΟΕΒ) 4000 4000 4000 4000 4000 

ΜΙΣΘΟΙ 24000 24000 24000 24000 24000 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΓΑ 1100 1100 1100 1100 1100 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ 

ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ 3000 2500 2000 2000 2000 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 140320 139770 124120 124070 124020 

  1ο  2ο 3ο 4ο 5ο 
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤ/ΣΕΙΣ Κ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 180 6730 28380 32430 36480 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤ/ΣΕΙΣ 

Κ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 23180 35730 33380 37430 41480 

            

ΦΟΡΟΣ (13% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 23,4 857,35 2814,5 526,5 526,5 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 75% ΚΑΙ 100% 17,55 874,9 3689,4 4215,9 4742,4 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0%-0,7%-

1,4%-2% 0 0 397,32 648,6 729,6 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 40,95 1732,25 6901,22 5391 5998,5 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 23139,05 33997,75 26478,78 32039 35481,5 

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΤΟΚΟΙ 300 300 200 200 200 

ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 10900 10900 10900 10900 10900 

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 40στρ*125€ 2500 2500 2500 2500 2500 

ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ 9439,05 20297,75 12878,78 18439 21881,5 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 9439,05 29736,8 42615,58 61054,58 82936,08 
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 16587,22 
    

 



 

 

503 
 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του συγκεκριμένου business plan και με την οικονομική ανάλυση των 

στοιχείων των τριών σεναρίων μπορούμε να συμπεράνουμε πως η παραπάνω επιχειρηματική ιδέα θα λέγαμε είναι 

ιδιαιτέρως ελκυστική για τον επενδυτή. Τα βασικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την παραπάνω πρόταση είναι το σχετικά 

χαμηλό κόστος πρώτης εγκαταστασης(30,000€) σε σχέση με τον χρόνο απόσβεσης της. Ακόμα και στο μετριοπαθές 

σενάριο η απόσβεση της εγκατάστασης με την βοήθεια του προγράμματος ΕΣΠΑ γίνεται στα δυο πρώτα χρόνια ενώ το 

ποσό της απόσβεσης της χρηματοδότησης επιβαρύνει αμελητέα των επιχειρηματία σε πέντε ετήσιες δόσεις των 2000€, 

ποσό μικρό σε σχέση με τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. Επίσης το ρίσκο της συγκεκριμένης επένδυσης είναι πολύ 

χαμηλό αν αναλογιστούμε πως η μέθοδος αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη και δοκιμασμένη στο εξωτερικό με μεγάλη 

επιτυχία. Οι τεχνικές εταιρίες που προωθούν την συγκεκριμένη μέθοδο καλλιέργειας προσφέρουν γραπτή εγγύηση 

αποτελεσματικής παραγωγής υδροπονικής καλλιέργειας. Έτσι στην ουσία το απαισιόδοξο σενάριο είναι στην 

πραγματικότητα ουτοπικό καθώς η εταιρία εγκατάστασης θα αναλάβει η ίδια το κόστος.  Τέλος βλέπουμε πως τα τελικά 

σωρευτικά για το αισιόδοξο και μετριοπαθές σενάριο είναι ιδιαίτερα υψηλά και ικανοποιητικά αν σκεφτούμε πως η 

επιχείρηση είναι μια προϋπάρχουσα κτηνοτροφική επιχείρηση με σταθερά έσοδα πολύ μικρότερα των σεναρίων αυτών. 

Κλείνοντας θα χαρακτηρίζαμε την επιχειρηματική ιδέα πλήρως εφικτή και με πολύ καλές προδιαγραφές για 

αποτελεσματικά και ικανοποιητικά κέρδη. 
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Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού συστήματος 

ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών, 

καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών 

(«Απέλλα»). 

 
Ευδοξία Παπανικολάλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

EIΣΑΓΩΓΗ 

Σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο βασικά προτάγματα αποτελούν η απλούστευση 

των διαδικασιών, η ταχύτητα των πληροφοριών, η αναμόρφωση της διοίκησης, η αποτελεσματικότητα και η 

εξοικονόμηση πόρων, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Δημόσια Διοίκηση 

καθίσταται μονόδρομος. 

Στο πλαίσιο της Ε.Ε., η Στρατηγική της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως πρώτη προτεραιότητά της την οικονομία της 

γνώσης,  ως προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα κάνει τις δικές της προσπάθειες, επενδύοντας στο χώρο αυτό. 

Η παρούσα εργασία στο πρώτο μέρος της θα ασχοληθεί με τον ορισμό των βασικών εννοιών που συναρτώνται προς την 

έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στο δεύτερο μέρος της θα ασχοληθεί με τη αξιολόγηση του ηλεκτρονικού 

συστήματος διαχείρισης των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και κατάρτισης και 

τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Θα γίνουν προτάσεις για την εναρμόνιση του συστήματος προς 

το νέο νομικό πλαίσιο για τις εξελίξεις των Καθηγητών. 

 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΕΣ, ΟΦΕΛΗ 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E-Government) ορίζεται ως η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του 

προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών 

και των διαδικασιών στήριξης των δημόσιων πολιτικών, με στόχο την βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης και την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των κρατικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων (επίσημος ορισμός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης).  

Ήδη η τεχνολογία της πληροφορίας έχει γίνει ένα από τα βασικά στοιχεία της διαχειριστικής μεταρρύθμισης, και ως 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να κατέχει εξέχουσα θέση στη μελλοντική διακυβέρνηση. 

Στον ορισμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οριοθετούνται οι στόχοι αυτής της έννοιας, οι οποίοι είναι οι εξής: 

 Η εξυπηρέτηση των πολιτών, των άλλων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων 

 Η βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών 

 Η υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνδέεται με οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της Δημόσιας 

Διοίκησης, βάσει του Προγράμματος i – 2010 όπως: 

 Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο 

 Ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών και αυθεντικοποίηση των συναλλαγών 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους 

 Αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 

 Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες 

 Διασυνοριακές υπηρεσίες  

 

Tις δυο τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερα κράτη προσανατολίστηκαν στη χρήση των ΤΠΕ ώστε να πετύχουν 

την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Ένας παράγων που οδήγησε στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ήταν η εξέλιξη των  ΤΠΕ.   Ήδη βέβαια, είχαν προηγηθεί χρονικά οι επιχειρήσεις, που αξιοποίησαν 
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άμεσα την εξέλιξη των ΤΠΕ για την επίτευξη των στόχων τους. Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

Δημόσια Διοίκηση συνέβαλε στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση, έχουμε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ Κυβέρνησης 

και πολιτών και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών, λόγω εξοικονόμησης χρόνου, εξόδων και καλύτερης 

ποιότητας παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας.  

Πιο συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τη «Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης 2014-2020», που εκπονήθηκε από 

το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το όραμα είναι: «Στα επόμενα επτά 

χρόνια, αξιοποιώντας το δυναμικό των ΤΠΕ ως καταλύτη ανάπτυξης και εργαλείο σύγχρονης διακυβέρνησης, η 

Eλληνική Δημόσια Διοίκηση, θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα καταστεί πιο αποδοτική και 

παραγωγική, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες», ενώ σύμφωνα με τους τρεις στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:  

1. Ως όχημα εκσυγχρονισμού του κράτους και της Διοίκησης θα στηρίξει την εξελισσόμενη διοικητική μεταρρύθμιση 

της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.  

2. Ως μηχανισμός επανασύνδεσης του πολίτη με το κράτος και τη Διοίκηση, θα κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 

προς το κράτος, μέσω αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ενισχύουν την ισότιμη και 

ενεργή συμμετοχή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.  

3. Ως μοχλός σχεδιασμού και συντονισμού των οριζόντιων πολιτικών ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση, θα εγγυηθεί την 

εφαρμογή των συμφωνημένων δεσμευτικών γενικών αρχών κατά τη χάραξη, έγκριση και υλοποίηση κάθε στόχου, 

δράσης και επί μέρους έργου, στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. 

Όπως είναι φυσικό, μόνο οφέλη θα προκύψουν στην κοινωνία από τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

 Απλούστευση των διαδικασιών στην αλληλεπίδραση των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. 

 Απλούστευση των διαδικασιών στην αλληλεπίδραση των Δημοσίων Υπηρεσιών μεταξύ τους. 

 Διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στα δρώμενα της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Δυνατότητα εξοικείωσης ομάδων πληθυσμού με τις ΤΠΕ. 

 Πληρέστερη και ταχύτερη πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για θέματα Δημόσιας Διοίκησης. 

 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας στη Δημόσια Διοίκηση. 

 Απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών. 

 Μείωση γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων. 

 Αύξηση της διαφάνειας και καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς. 

 Εξοικονόμηση πόρων. 

 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και του αισθήματος 

ασφάλειας στις συναλλαγές με το Δημόσιο. 

 Προσέλκυση επενδύσεων. 

 Δημιουργία στελεχών υψηλής κατάρτισης στο Δημόσιο τομέα. 

 Παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτως ωραρίου και αργιών. 

 Αλλαγή νοοτροπίας στη Δημόσια Διοίκηση και βελτίωση της εικόνας της προς την κοινωνία. 

 Kυρίως, διαμόρφωση μιας άλλης διάστασης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, στη βάση της λογικής 

ότι το κράτος νοιάζεται για τις ανάγκες των πολιτών. 

 

2. ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΑΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες όμως δεν παρουσιάζουν το ίδιο επίπεδο ηλεκτρονικής «ωριμότητας», παρουσιάζουν 

δηλαδή διακύμανση, από την απλή παροχή πληροφοριών προς το κοινό, έως την εξατομικευμένη και προσωποποιημένη 

ολοκλήρωση της διοικητικής υπηρεσίας, ηλεκτρονικά. Τα στάδια ηλεκτρονικής «ωρίμανσης» που διακρίνουμε είναι 5: 

 Απλή πληροφόρηση, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος μπορεί απλώς να αντλήσει πληροφορίες για το θέμα που τον 

απασχολεί. 

 Ηλεκτρονική λήψη εντύπων/αποστολή e-mail – αλληλεπίδραση, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

«κατεβάσει» ένα έντυπο αίτησης, ή να αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς την υπηρεσία, μπορεί να 

επιδράσει δηλαδή προς αυτήν, αλλά «μονόδρομα», προς μια κατεύθυνση. 

 Ηλεκτρονική αποστολή συμπληρωμένων εντύπων, επιβεβαίωση παραλαβής εντύπου/e-mail – αλληλεπίδραση 

διπλής κατεύθυνσης, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει ηλεκτρονικά ένα συμπληρωμένο έντυπο, ή να 

στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα και ταυτόχρονα να λάβει ηλεκτρονικά επιβεβαίωση ότι το αίτημά του παρελήφθη. 

Έχουμε δηλαδή αλληλεπίδραση διπλής κατεύθυνσης, από τον πολίτη προς την υπηρεσία και από την υπηρεσία 

προς τον πολίτη. 
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 Ολοκλήρωση συναλλαγής, δηλαδή να ολοκληρωθεί η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας προς τον πολίτη, να 

ικανοποιηθεί το αίτημά του πλήρως.  

 Προσωποποιημένη και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσίας, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να συνδεθεί στην 

ηλεκτρονική υπηρεσία με τους προσωπικούς του κωδικούς, και να μεταφερθεί σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον 

όπου να μπορέσει να ικανοποιήσει ηλεκτρονικά το συγκεκριμένο αίτημά του.  

 

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει τους παράγοντες που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση κατά την παροχή υπηρεσιών 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ανάλογα με την αλληλεπίδραση, έχουμε και διαφορετικό μοντέλο παροχής 

υπηρεσίας.  

Διακρίνουμε τρεις παράγοντες: 

 Την Κυβέρνηση (Government)/ Δημόσια Διοίκηση (G) 

 Τους Πολίτες (Citizens) (C) 

 Τις Επιχειρήσεις (Business) (B) 

 

H Δημόσια Διοίκηση παρέχει τις υπηρεσίες της στα τρία από αυτά τα μοντέλα. 

 G2C: Κυβέρνηση προς πολίτες, όπως π.χ. η πληροφόρηση των πολιτών, η έκδοση πιστοποιητικών κ.λ.π. 

 G2G: Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση, όπως π.χ. η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 

δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει παροχή 

και λήψη πληροφοριών χωρίς την εμπλοκή του πολίτη, σύνδεση των βάσεων δεδομένων και ταχύτερη και 

ασφαλέστερη εξυπηρέτηση. Εξοικονομείται χρόνος και πόροι. 

 G2B: Κυβέρνηση προς επιχειρήσεις, όπως π.χ. η έκδοση αδειών λειτουργίας, η πληρωμή φόρων κ.λ.π. 

 

Mπορούν όμως να εμφανιστούν όλων των ειδών οι αλληλεπιδράσεις, π.χ.: 

 C2C: Πολίτες προς πολίτες, όπως διαφημίσεις. 

 C2G: Πολίτες προς κυβέρνηση, όπως η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης. 

 C2B: Πολίτες προς επιχειρήσεις, όπως η αποστολή βιογραφικού για εργασία. 

 B2C: Επιχειρήσεις προς πολίτες, όπως η διαφήμιση προϊόντων με σκοπό την πώληση. 

 B2G: Επιχειρήσεις προς Κυβέρνηση, όπως υποβολή φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης. 

 B2B: Επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις όπως η προκήρυξη ιδιωτικού έργου. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καλούμαστε να εξετάσουμε κάποιες έννοιες που συναρτώνται προς 

αυτήν, όπως τη διαλειτουργικότητα και την ευρυζωνικότητα.  

 Διαλειτουργικότητα: είναι η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας με ενιαίο και 

αποτελεσματικό τρόπο από διαφορετικούς οργανισμούς και διαφορετικά συστήματα. Ή η δυνατότητα 

ανταλλαγής και ενοποίησης δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικά πληροφοριακά περιβάλλοντα, 

μέσω της υιοθέτησης κοινών προτύπων. Ξεκίνησε στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το 1990, 

με στόχο να δημιουργηθούν καλύτερες υπηρεσίες στη διακίνηση των πληροφοριών. Στο πλαίσιο της 

Δημόσιας Διοίκησης, η έννοια της διαλειτουργικότητας συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών μεταξύ Κυβέρνησης, πολιτών και επιχειρήσεων. 

Εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες, βελτιωμένη διακίνηση εγγράφων, αυτοματοποίηση στην παροχή της 

υπηρεσίας, εξοικονόμηση χρόνου και εξόδων, διαφάνεια στις διαδικασίες.  

 Ευρυζωνικότητα: είναι η υποδομή σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που να χαρακτηρίζονται από 

αδιάλειπτη σύνδεση, υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος, ώστε να επιτρέψουν την «απόλαυση» νέων 

υπηρεσιών από τους καταναλωτές. Το πλεονέκτημα των ευρυζωνικών υποδομών είναι η δυνατότητα 

συνεχούς αναβάθμισης με μικρό κόστος, ώστε να παρακολουθούν τις ανάγκες των πολιτών. Έτσι όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται από γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, με 

ανταγωνιστικές τιμές, με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού. Και όλα αυτά με προϋπόθεση το κατάλληλο 

ρυθμιστικό πλαίσιο,  αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, 

αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού, και την εγγύηση της 

σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης, ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην 

Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Λέμε ότι μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι 

ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά: α) Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση 

στο Ίντερνετ β) Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη, ώστε ο χρήστης να έχει 

πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου (φωνή, εικόνα και δεδομένα) 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Αυθεντικοποίηση: είναι η επαλήθευση της ταυτότητας ενός χρήστη που εκτελεί μια εφαρμογή, συνδέεται σε δίκτυο 

ή ζητά πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό.  

Ως Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης, υπό το πρίσµα του Πλαισίου της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

θεωρείται το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών αναφορικά µε α) την εγγραφή β) την ταυτοποίηση και γ) την 

αυθεντικοποίηση που πρέπει να ακολουθούνται από τις εµπλεκόµενες οντότητες, για την επίτευξη του επιθυµητού 

επιπέδου ασφάλειας και εµπιστοσύνης µεταξύ των συναλλασσοµένων οντοτήτων. 

Ισχυρότερη και ασφαλέστερη θεωρείται η αυθεντικοποίηση με πιστοποιητικά. 

Ψηφιακή υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός 

ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το 

μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε-

παραποιήθηκε κατά την μεταφορά. Ο χρήστης διαθέτει δύο κλειδιά (το δημόσιο και το ιδιωτικό) τα οποία έχουν 

κάποιο μαθηματικό συσχετισμό. Η σχέση των κλειδιών είναι τέτοια ώστε αν κάποιος γνωρίζει το ένα κλειδί,  να είναι 

πρακτικά αδύνατον να υπολογίσει το άλλο. Το ένα κλειδί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της υπογραφής και το 

άλλο για την επαλήθευσή της. Η διαφοροποίηση από την κρυπτογράφηση έγκειται στο ότι για τη δημιουργία της 

ηλεκτρονικής υπογραφής ο αποστολέας χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί και για την επαλήθευσή της ο 

παραλήπτης χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του αποστολέα.  

 

Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης  εγγράφων: είναι το ψηφιακό περιβάλλον αυτοματοποίησης και 

τυποποίησης της πρωτοκόλλησης, της ροής, της παρακολούθησης και του ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών 

διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης εγγράφων και πληροφορίας που αφορά τα πάσης φύσης έγγραφα και 

γενικότερα υποστήριξης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες μιας 

δημόσιας υπηρεσίας.  

 

Αξιολόγηση ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης με 20 δείκτες 

Παρακολουθείται η διαθεσιμότητα και το επίπεδο ανάπτυξης των είκοσι (20) βασικών ηλεκτρονικών δημόσιων 

υπηρεσιών, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) αφορούν σε πολίτες και οι οκτώ (8) σε επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που ακολουθείται, δείκτης ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι ο δείκτης ηλεκτρονικής 
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ολοκλήρωσης, που αποδίδει στην υπηρεσία μια ποσοστιαία επίδοση ανάλογη του επιπέδου ηλεκτρονικής 

ωριμότητας που αυτή έχει επιτύχει.  Από το Μ.Ο. των μετρήσεων και για τις 20 υπηρεσίες προκύπτει ο συνολικός 

δείκτης ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης της χώρας. Οι αξιολογούμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι: 

Προς πολίτες: 

 Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωμή 

 Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας συμπεριλαμβανομένης αίτησης για εργασία σε φορείς του δημοσίου 

 Πιστοποιητικά (γεννήσεων, γάμου): αίτηση και αποστολή 

 Αίτηση για κοινωνικά επιδόματα 

 Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) 

 Άδεια αυτοκινήτου 

 Οικοδομικές άδειες 

 Δήλωση στην αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 

 Χρήση δημόσιων βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικοί κατάλογοι, μηχανές αναζήτησης)  

 Εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και αιτήσεις για απολυτήρια και πτυχία 

 Ανακοινώσεις αλλαγής κατοικίας 

 Υπηρεσίες σχετικές με θέματα υγείας (π.χ. λίστες αναμονής στα νοσοκομεία) 

 

Προς επιχειρήσεις: 

 Φόρος εισοδήματος/εργοδοτική εισφορά: πληρωμή, εγγραφή 

 Δημοτικός φόρος: δήλωση, ειδοποίηση, πληρωμή 

 ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, πληρωμή 

 Σύσταση εταιρίας 

 Υποβολή πληροφοριών σε στατιστικά γραφεία 

 Άδειες εξαγωγών 

 Άδειες σχετικές με το περιβάλλον 

 Δημόσιες προμήθειες 

 

Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. βάσει του Δείκτη Ψηφιακής 

Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index, DESI) 
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Β) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΠΕΛΛΑ» 

Με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2619/16-

10-2013, θεσμοθετήθηκε η ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

διαδικασιών εκλογής και  εξέλιξης Καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών. Ακολούθησε η υπ΄αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου για τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος.  

 

 

Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται η καρτέλα της εισόδου, όπου κανείς μπορεί να συνδεθεί με τους κωδικούς του, η 

καρτέλα «Εγγραφή» όπου μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα ένας Καθηγητής, η καρτέλα «Πληροφόρηση», η 

οποία οδηγεί στη λεπτομερή εμφάνιση των προκηρύξεων και επίσης εμφανίζει και τα εγχειρίδια χρηστών και η 

καρτέλα «Επικοινωνία», για άμεση επικοινωνία με το help desk του συστήματος. Το σύστημα είναι δίγλωσσο, στα 

ελληνικά και στα αγγλικά, λόγω του ότι προβλέπει εγγραφή και αλλοδαπών Καθηγητών. 

Στην αρχική σελίδα, η οποία είναι φιλική προς το χρήστη, με ωραία χρώματα και παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα 

συμπαθητικό και χαμογελαστό κύριο, εμφανίζονται γενικές πληροφορίες για το σύστημα, καθώς και επισκόπηση 

όλων των προκηρύξεων που αφορούν θέσεις Καθηγητών. Γίνεται δηλαδή άμεση γνωστοποίηση των προκηρύξεων 
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για εξυπηρέτηση της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, πρώτες εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες προκηρύξεις, ανατρέχοντας 

όμως σε προηγούμενες σελίδες, μπορεί κανείς να βρει εύκολα και τις παλιές. 

 

 

Στο μέσον περίπου της σελίδας, εμφανίζονται τρία πεδία ενδιαφέροντος: Υποψηφιότητες, Εγγραφή υποψηφίων και 

Γενικές πληροφορίες. Με τη λογική ότι αποτελούν κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος, το σύστημα τα εμφανίζει άμεσα.  

Στο τέλος κάθε πεδίου, υπάρχει η λέξη «περισσότερα» η οποία είναι σύνδεσμος που δίνει τη δυνατότητα άμεσης 

πρόσβασης σε γενικές (αλλά πολύ σημαντικές) πληροφορίες για την υποβολή υποψηφιότητας. 

 

 

 

Eπίσης στην πρώτη σελίδα, στο κάτω μέρος της, εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες που μπορεί να αφορούν το 

χρήστη, συνεπώς, πριν ακόμη αυτός συνδεθεί, άμεσα και γρήγορα μπορεί να λάβει όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες. 

Πιο συγκεκριμένα: εμφανίζονται τέσσερα πεδία πληροφοριών, καθένα από τα οποία είναι σύνδεσμος, όπου μπορεί 

να μπει ο ενδιαφερόμενος και να αντλήσει ακριβώς την πληροφόρηση που θέλει: 

Εγγραφή, Διαδικασία, Υπηρεσίες, Χρήσιμα. Καθένα από αυτά οδηγεί σε συνδέσμους με υπο-πληροφορίες ως εξής: 
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 Εγγραφή:  Κάθε μια κατηγορία χρηστών, δηλαδή οι υποψήφιοι, οι υπεύθυνοι ιδρυμάτων, οι 

Καθηγητές/Ερευνητές της αλλοδαπής και οι Καθηγητές/Ερευνητές της ημεδαπής, πατώντας στον ανάλογο 

σύνδεσμο, μεταφέρονται στο περιβάλλον, μέσα από το οποίο μπορούν να κάνουν εγγραφή. 

 

 

Για παράδειγμα, πατώντας στη λέξη «υποψήφιοι» μεταφέρεται κανείς στο παρακάτω περιβάλλον: 

 

 

Όπου πατώντας στην λέξη «εδώ» οι υποψήφιοι εγγράφονται απευθείας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις τρείς άλλες κατηγορίες χρηστών. 

 

Οι αλλοδαποί Καθηγητές, επιλέγοντας ως γλώσσα επικοινωνίας την αγγλική (η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται στην 

αρχική σελίδα του συστήματος, ευκρινώς, πάνω δεξιά), και επιλέγοντας “register” μεταφέρονται στην παρακάτω 

σελίδα με όλες τις πληροφορίες για την εγγραφή τους: 

 

Πατώντας στη λέξη (click) “here” κάνουν την εγγραφή τους. 

 

 Διαδικασία: εδώ υπάρχουν τρία υπο-πεδία, η «υποβολή υποψηφιότητας» (τη βρίσκουμε για δεύτερη φορά 

στην πρώτη σελίδα του συστήματος, με τη λογική ότι το σύστημα εξυπηρετεί πρωτίστως τη διαφάνεια, 

οπότε η υποβολή μιας υποψηφιότητας πρέπει να είναι μια ενέργεια που να γίνεται όσο το δυνατό πιο φιλικά 

προς τον ενδιαφερόμενο), τα «εσωτερικά και εξωτερικά μητρώα» (με γενικές πληροφορίες για την 

κατάρτιση και την επικαιροποίηση των μητρώων) και οι «ενέργειες του υπεύθυνου Ιδρύματος» (με 

πληροφορίες για το ρόλο και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής) 

 Υπηρεσίες: εδώ υπάρχουν τρία υπο-πεδία, η «είσοδος στο σύστημα» (που οδηγεί στη σύνδεση στο σύστημα 

με κωδικούς), η «επισκόπηση προκηρύξεων» (για δεύτερη φορά συναντούμε την επισκόπηση 

προκηρύξεων, με τη λογική της διαφάνειας και της άμεσης πρόσβασης στις προκηρύξεις των θέσεων) και 

η «επικοινωνία» (που οδηγεί στο helpdesk του συστήματος, με δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο που εξυπηρετεί από τις 9:00 έως τις 17:00 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες). 
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 Χρήσιμα: Πραγματικά χρήσιμο πεδίο, οδηγεί σε πέντε υπο-πεδία: στην κοινή Υπουργική απόφαση 

θεσμοθέτησης του Απέλλα, στις «συχνές ερωτήσεις» (που καλύπτουν όλο το φάσμα των αποριών που 

μπορεί να έχει ένας ενδιαφερόμενος), στην «εγγραφή-πιστοποίηση» (που ξανά μας οδηγεί στη δυνατότητα 

εγγραφής για τις τέσσερεις ομάδες χρηστών – υποψήφιοι, Καθηγητές ημεδαπής, Καθηγητές αλλοδαπής, 

διαχειριστής- με τη λογική ότι όποιος επιθυμεί να εγγραφεί, πρέπει να μπορεί να το κάνει από περισσότερα 

σημεία, προς διευκόλυνσή του), στα «εγχειρίδια εφαρμογής» (που είναι τέσσερα αναλυτικότατα εγχειρίδια, 

ένα για κάθε ομάδα χρηστών, με εύληπτη ανάλυση της διαδικασίας step by step, με εικόνες) και στους 

«όρους συμμετοχής» (όπως πχ. διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κλπ). 

 

Αναφορικά με την ΚΥΑ θεσμοθέτησης του Απέλλα, αξίζει να αναφερθεί το εξής: Στο κείμενο της κοινής 

Υπουργικής απόφασης, αναγράφεται περίπου δέκα φορές η έκφραση «αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό 

σύστημα με ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύματος», (αμελλητί σημαίνει «άμεσα και χωρίς αργοπορία») μια φράση 

δηλαδή που αφορά το χρονικό περιθώριο ανάρτησης των εγγράφων στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία στη γρήγορη διεκπεραίωση των εξελίξεων από τα Ιδρύματα και στη γρήγορη καταγραφή και 

υπογραφή των πρακτικών, καθώς επίσης και στην εξυπηρέτηση της διαφάνειας, με την ανάρτηση όλων των 

εγγράφων στο σύστημα. 

 

Το περιβάλλον του διαχειριστή: Σε κάθε ΑΕΙ υπάρχει ένας ιδρυματικός διαχειριστής του συστήματος, ο οποίος 

μπορεί να ορίσει συνδιαχειριστές, αναλόγως του φόρτου εργασίας. Ο ορισμός του ιδρυματικού διαχειριστή γίνεται 

ηλεκτρονικά, το σύστημα ζητά σκαναρισμένη την πράξη του Πρύτανη περί ορισμού του και στέλνει την επιβεβαίωση 

για τον ορισμό. Ταυτόχρονα ο διαχειριστής επιλέγει τους κωδικούς του και αμέσως μετά, θεωρείται πιστοποιημένος 

στο σύστημα. 

 

 

Μόλις ο διαχειριστής συνδεθεί  στο σύστημα, βλέπει έξι καρτέλες: 
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 Λογαριασμός: που οδηγεί στα στοιχεία του διαχειριστή. 

 Προφίλ: που περιγράφει το προφίλ του χρήστη. 

 Βοηθοί διαχειριστή: εμφανίζεται το προφίλ των προσώπων που όρισε ο διαχειριστής για να τον βοηθούν 

στο έργο του. 

 Κανονιστικό πλαίσιο: εμφανίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας των Ιδρυμάτων. 

 Μητρώα: περιέχει τη βάση δεδομένων όλων των Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στις βαθμίδες Αναπληρωτή 

Καθηγητή και Καθηγητή 1ης βαθμίδας, καθώς και των αλλοδαπών Καθηγητών και Ερευνητών που έχουν 

καταχωρηθεί στο σύστημα. Η καταχώρηση των Ελλήνων Καθηγητών είναι υποχρεωτική, των αλλοδαπών, 

φυσικά, προαιρετική. 

 Θέσεις: εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι θέσεις του Ιδρύματος, με την πορεία της διαδικασίας step by step, 

και όλα τα σχετικά έγγραφα (πρακτικά συνεδριάσεων, διαβιβαστικά κλπ) σκαναρισμένα.  

 

Η καρτέλα «Μητρώα» μας μεταφέρει στο παρακάτω περιβάλλον: 

 

 

Όπου, πληκτρολογώντας στο πεδίο «Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο» την ονομασία του ΑΕΙ ή ΤΕΙ που θέλουμε, 

μεταφερόμαστε στα μητρώα του συγκεκριμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
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Ο κάθε Ιδρυματικός διαχειριστής έχει δικαίωμα επεξεργασίας των Μητρώων του ιδρύματός του (καθώς και 

εξαγωγής ως αρχείου excel του μητρώου), όπου, επιλέγοντας την καρτέλα «Επεξεργασία» μπορεί να μεταφερθεί στο 

μητρώο που επιθυμεί και να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέλη.  

Δεν έχει όμως τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μητρώα των άλλων ιδρυμάτων, στα οποία έχει μόνο δικαίωμα 

επισκόπησης.  

 

Πατώντας στον κωδικό της θέσης, μεταφερόμαστε στο προφίλ του μέλους, όπου περιλαμβάνονται όλες οι 

πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο Καθηγητή ή Ερευνητή.  

 

H καρτέλα «θέσεις» μας μεταφέρει στο παρακάτω περιβάλλον, όπου εμφανίζονται με χρονική σειρά όλες οι θέσεις 

του Ιδρύματος, πρώτα οι παλαιότερες και τελευταίες  οι πιο πρόσφατες. 
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Πατώντας «επεξεργασία» μιας θέσης, μπορούμε να δούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη θέση: 

 

Μέσα στο περιβάλλον της θέσης, βλέπουμε τις εξής καρτέλες: 

 Στοιχεία: όπου εμφανίζονται ο κωδικός, η βαθμίδα, το Ίδρυμα, το γνωστικό αντικείμενο, η ευρύτερη 

θεματική περιοχή, το ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης και ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας 

υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 Υποψηφιότητες: όπου εμφανίζονται οι υποψήφιοι για τη θέση. 

 Επιτροπή: όπου υπάρχει αναρτημένη η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής, τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη, η καταληκτική ημερομηνία της δήλωσης αξιολογητών από τους υποψήφιους, η 

ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς (για ορισμό Προέδρου και αξιολογητών), το πρακτικό της 

συνεδρίασης και το έγγραφο προς τους αξιολογητές.  

 Αξιολογήσεις: όπου εμφανίζονται τα στοιχεία των αξιολογητών που επέλεξε η επιτροπή και σκαναρισμένες 

οι γραπτές αξιολογήσεις για τους υποψήφιους. 

 Διορισμός: όπου εμφανίζονται η πρόσκληση συνεδρίασης κρίσης,  η ημερομηνία συνεδρίασης κρίσης, το 

πρακτικό εκλογής, το διαβιβαστικό, το ονοματεπώνυμο του εκλεγέντος και το ΦΕΚ διορισμού. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΛΛΑ 

Α) Όσον αφορά το επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας 

Όπως διαπιστώθηκε, το σύστημα Απέλλα διαθέτει 5ου επιπέδου ηλεκτρονική ωριμότητα, διότι, κάθε ενδιαφερόμενος, 

με οποιανδήποτε ιδιότητα, μπορεί να εισέρχεται στο σύστημα με τους μοναδικούς κωδικούς του και να ολοκληρώνει 

κατά τρόπο απόλυτα προσωποποιημένο και εξατομικευμένο την παροχή υπηρεσίας προς το πρόσωπό του, με 

ολοκληρωμένο και πλήρη τρόπο. Για παράδειγμα ο υποψήφιος, εφόσον εκλεγεί, ολοκληρώνει την εξέλιξή του στην 

ανώτερη βαθμίδα. Το μέλος της επταμελούς επιτροπής ολοκληρώνει το ρόλο του ως εκλέκτορα. Ο αξιολογητής 
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ολοκληρώνει την αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Ο διαχειριστής ολοκληρώνει την πιστοποίησή του στο σύστημα, 

και ούτω καθ΄εξής.  

 

Β) Όσον αφορά τα πλεονεκτήματά του: 

Βασικός στόχος του Απέλλα είναι η διατήρηση της διαφάνειας στην τήρηση των Μητρώων και στη διαδικασία των 

εξελίξεων των Καθηγητών. Το στόχο αυτό, το σύστημα τον υπηρετεί επιτυχώς.  

Εξασφαλίζει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων με Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Ερευνητές που υπηρετούν 

στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και αλλοδαπούς Καθηγητές και Ερευνητές, ταξινομημένους ανά γνωστικά πεδία. 

Στο προφίλ καθενός από αυτούς υπάρχουν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία, το γνωστικό αντικείμενο, το Ίδρυμα 

στο οποίο υπηρετούν, το βιογραφικό τους, το έργο τους. 

Εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση, από την αρχική σελίδα (χωρίς σύνδεση) στις υπάρχουσες θέσεις καθηγητών. 

Εξασφαλίζει διαφάνεια στο ζήτημα της συνάφειας των γνωστικών αντικειμένων,  στην πρόοδο της διαδικασίας και 

την τήρηση του Νόμου, με την ανάρτηση των μελών των επιτροπών, των γνωστικών τους αντικειμένων, των 

βιογραφικών τους, των πρακτικών που αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες, την τήρηση των προθεσμιών. 

Εξασφαλίζει ταχύτητα και αμεσότητα στην πρόοδο της διαδικασίας για την πλήρωση των θέσεων, με την προτροπή 

προς τον ιδρυματικό διαχειριστή για ανάρτηση των εγγράφων, «αμελλητί».  

Είναι δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά),  θα μπορούσαν όμως να προστεθούν γερμανικά και γαλλικά, για να γίνει 

φιλικότερο προς περισσότερους χρήστες.  

Το σύστημα διαθέτει πολύ καλό help desk με ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία, το οποίο δίνει άμεσα 

απαντήσεις.  

Διαθέτει επίσης αναλυτικότατα εγχειρίδια χρηστών, κατανοητά, με εικόνες, που είναι πολύ χρήσιμα, αρκεί βέβαια 

να διαθέσει κάποιος το χρόνο που απαιτείται για να τα διαβάσει.  

 

Γ) Όσον αφορά τα μειονεκτήματά του: 

Ταυτόχρονα όμως, επισημαίνονται και μειονεκτήματα: 

Το σύστημα επικρίθηκε από αρκετούς χρήστες ως μη φιλικό και δύσκολο στη διαχείριση. Τα εγχειρίδια επικρίθηκαν 

ως μακροσκελή και τέθηκε το ζήτημα της έλλειψης χρόνου από τους Καθηγητές για να ασχοληθούν με τις 

λεπτομέρειες του συστήματος.  

Η ανάγκη καταχώρησης ταυτοποιητικών στοιχείων στο σύστημα ενόχλησε ιδιαίτερα τους αλλοδαπούς Καθηγητές, 

πολλοί εκ των οποίων αρνήθηκαν να καταγραφούν για το λόγο αυτό. Ταυτόχρονα, δεν υπήρξε μια ενιαία πολιτική 

ενημέρωσής τους για το ρόλο που καλούνται να παίξουν με την καταγραφή αυτή, παρότι η παρουσία δύο εξ αυτών 

(ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) απαιτούνταν από το ελληνικό νόμο για τη νόμιμη συγκρότηση των 

επταμελών επιτροπών. 

Η αποστολή τυποποιημένων μηνυμάτων στους εμπλεκόμενους, χωρίς πολλές εξηγήσεις, ενόχλησε ειδικά τους 

αλλοδαπούς Καθηγητές, οι οποίοι αγνοούν τις διαδικασίες που απαιτεί το ελληνικό γραφειοκρατικό καθεστώς, με 

αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να ζητήσουν την απενεργοποίηση των λογαριασμών τους.  

Το σύστημα δεν υποκατέστησε τη διοικητική διαδικασία, η οποία συνέχισε να υφίσταται κανονικά, ήρθε όμως να 

προστεθεί ως μια επιπλέον τυπική υποχρέωση. 

Το σύστημα δεν διαθέτει τη δυνατότητανα αυτόματης επικαιροποίησης, μετά από τη συνταξιοδότηση κάποιων 

Καθηγητών, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία ενημέρωσης, η οποία γίνεται ως εξής:  Το 

Ίδρυμα στο οποίο υπηρετούσε ο συνταξιοδοτηθείς, ενημερώνει το σύστημα Απέλλα και κατόπιν το σύστημα 

ενημερώνει τους υπεύθυνους όλων των Ιδρυμάτων, στα μητρώα των οποίων περιλαμβάνεται ο συνταξιοδοτηθείς 

Καθηγητής, ώστε να διαγραφεί.  

 

Δ) Όσον αφορά την ανάπτυξη σχέσεων 3x3: 

Το Απέλλα συστήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση προκειμένου να υπηρετήσει τους στόχους του Υπουργείου 

Παιδείας, άρα του Κράτους. Επομένως, ως σύστημα, μέσω του διαχειριστή και στο μέτρο που παρέχει δημόσια 

υπηρεσία, νοείται ως Κυβέρνηση (Government). 

Oι Καθηγητές που αποκτούν τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και προβαίνουν στην εγγραφή τους σε αυτό, 

νοούνται ως Πολίτες (Citizens). 
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Ο υποψήφιος που καταχωρείται στο σύστημα προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση που εμφανίζεται, νοείται επίσης 

ως Πολίτης (Citizen). 

Tα εμπλεκόμενα Πανεπιστήμια, δεδομένης της εν μέρει αυτοχρηματοδότησής τους μέσω των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με δίδακτρα, σε μια ευρύτερη προσέγγιση, θα μπορούσαν να εννοηθούν ως Δημόσιοι 

Οργανισμοί (Public Organizations), δηλαδή θα μπορούσαν να ενταχθούν στις Επιχειρήσεις υπό ευρεία έννοια 

(Business). 

Οπότε αναπτύσσονται οι εξής σχέσεις: 

 Όταν καταγράφεται Καθηγητής στο σύστημα=C2G 

 Όταν ανοίγει μια θέση= B2G 

 Όταν καταθέτει κάποιος υποψηφιότητα=C2G & C2B 

 Μεταξύ υποψηφίων (όταν υποψήφιος επιτρέπει την πρόσβαση των συνυποψηφίων στο φάκελο του)=C2C 

 Όταν ορίζεται επιτροπή=B2C & B&G 

 Όταν έρχεται μήνυμα του Απέλλα σε υποψήφιο, διαχειριστή ΑΕΙ και μέλος επταμελούς=G2C & G2G  

 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο άρθρο 70 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» προβλέπεται: 

«3. Από της δηµοσιεύσεως των ως άνω άρθρων καταργούνται: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(γ) Η µε αριθµό Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β΄ 2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος 

ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης 

µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών.».» 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

«Οι σε εξέλιξη ευρισκόµενες κατά τη δηµοσίευση των ως άνω άρθρων διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε το κατά τη δηµοσίευση των άρθρων νομικό καθεστώς.» 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται: 

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος τα θέµατα που αφορούν τη 

διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης καθηγητή, τον έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών αυτών, την 

κατάρτιση και τήρηση µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 

συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης του µητρώου αυτού.» 

 

 Ξεκινώντας με μια ρεαλιστική προσέγγιση, πρέπει να σημειώσουμε ότι η κατάργηση του Απέλλα, δεν σημαίνει 

την άμεση «εξαφάνισή» του από την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή (8-6-2016) 

υπάρχουν 151 «ανοιχτές» προκηρύξεις θέσεων Καθηγητών, αναρτημένες στο σύστημα, η διεκπεραίωση των 

οποίων θα διαρκέσει από 1 έως και 2 χρόνια, ανάλογα με την ταχύτητα των διαδικασιών. 

 Προς το παρόν, υπάρχει μια πολύτιμη βάση δεδομένων, με καταγεγραμμένους Καθηγητές 1ης βαθμίδας και Αν. 

Καθηγητές καθώς και Ερευνητές, με τα γνωστικά τους αντικείμενα και όλα τα στοιχεία που τους αφορούν. Αυτή 

μπορεί να αξιοποιηθεί με τις νέες διατάξεις των 15μελών εκλεκτορικών σωμάτων, διότι το κριτήριο της 

συνάφειας εξακολουθεί να ισχύει. 

 Με τις κατάλληλες μετατροπές, μπορούν να καταχωρούνται 15μελή εκλεκτορικά σώματα (αντί για 7μελεις 

επιτροπές). 

 Με τις κατάλληλες μετατροπές μπορούν να αναρτώνται οι  Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές (αντί για τους 2 

αξιολογητές που όριζε η Επταμελής επιτροπή) 

 Οι συστατικές επιστολές που θα υποβοηθούν την τριμελή εισηγητική επιτροπή, θα μπορούσαν να ζητούνται 

μέσω του συστήματος (με ρύθμιση). 

 Το πεδίο των 2 αξιολογητών που επέλεγε κάθε υποψήφιος, μπορεί να καταργηθεί. 

 Μπορούν να εξακολουθούν να αναρτώνται τα πρακτικά των εκλογών, για εξυπηρέτηση της διαφάνειας. 

 Με την ανάρτηση των πρακτικών, αποδεικνύεται και η τήρηση των προθεσμιών που τάσσει ο νόμος.  

 Μπορεί ο κάθε υποψήφιος να «ανεβάζει» την υποψηφιότητά του και να την «βλέπει» άμεσα το 15μελές 

εκλεκτορικό σώμα. (όπως και τώρα) 

 Θα μπορούσε να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ Απέλλα και άλλων υπηρεσιών πχ. η βάση δεδομένων του 

Απέλλα να «συνεργαστεί» με άλλες βάσεις δεδομένων, ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος π.χ. βιβλιοθήκες ή να 
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συνδεθεί με τη διαδικασία αξιολόγησης του Ιδρύματος και να αντλούνται με εύκολο τρόπο τα ήδη υπάρχοντα 

δεδομένα, για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ιδρύματος.  

 Γενικά να γίνει promotion του συστήματος και των πλεονεκτημάτων  του, ώστε οι εμπλεκόμενοι να το δουν ως 

διευκόλυνση και όχι ως επιβάρυνση. 

 

Σαν γενικό σχόλιο θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το σύστημα Απέλλα, ήταν μια πρώτη στα χρονικά των 

ελληνικών Πανεπιστημίων προσπάθεια καταγραφής των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών σε μια ενιαία, 

για όλη την επικράτεια, ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η ολοσχερής κατάργησή του θα ήταν σπατάλη χρόνου και 

πόρων και μη αξιοποίηση ενός πολύτιμου «κεφαλαίου». Η τροποποίησή του ώστε να εξυπηρετεί το νέο νομικό 

καθεστώς θα ήταν μια έξυπνη και εργονομική λύση, που θα το καθιστούσε χρήσιμο εκ νέου και θα αξιοποιούσε μια 

ήδη αποκτηθείσα (με κόπο και χρόνο) τεχνογνωσία και εμπειρία.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ - 

MΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Χατζημελετίου Παρασκευή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

1 . Επιχειρηματική Ιδέα 

Σαν επιχειρηματική ιδέα , μπορεί να χαρακτηριστεί το σχέδιο ή πλάνο που έχει κάποιος επιχειρηματίας και θέλει να 

εφαρμόσει . Αυτή η ιδέα σαφώς προέρχεται από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο επιχειρηματίας το εσωτερικό και 

εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον . Συνεπώς , μια επιχειρηματική ιδέα , είναι πιθανόν να καλύπτει κάποια ανάγκη 

είτε της αγοράς είτε του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Προφανώς απώτερος σκοπός είναι η αύξηση του 

κέρδους .Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό αυτό πλάνο έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει την αποτελεσματικότητα και την 

κερδοφορία μιας επιχειρηματικής ιδέας , η οποία μπορεί να εξασφαλίσει στην επιχείρηση αύξηση των πωλήσεων της και 

διεύρυνση του πελατολογίου της .  Θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι και οι στρατηγικές επίτευξης καθώς και μία ανάλυση 

της αγοράς μέσα στην οποία ανήκει η εταιρία . Το σχέδιο έχει να κάνει με την  επέκταση του χώρου αποθήκευσης 

προϊόντων υπό ψύξη , στοχεύει στην αύξηση της δραστηριότητας στην επιχείρηση . 

Αρχικά , η επέκταση της αποθήκης προϊόντων υπό ψύξης θεωρείται μια αναγκαία κίνηση για την εταιρία . Η αρχική 

δημιουργία αποθηκών ελεγχόμενης θερμοκρασίας  (υπάρχει χώρος αποθήκευσης εμπορευμάτων συντήρησης στους +2+4 

και κατάψυξης στους -18 ) έγινε για να καλύψει τις αρχικές ανάγκες και απαιτήσεις της προσπάθειας αυτής των εταίρων 

και ήταν περιορισμένη . Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρχει χώρος αποθήκευσης διπλάσιας ποσότητας 

εμπορευμάτων , εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες τις επιχείρησης για αποθήκευση εμπορευμάτων στα πλαίσια της 

διαχείρισης φορτίων και φόρτωσης που είναι η βασική της δραστηριότητα . Επίσης , πέρα από αυτό θα έχει και σαν 

στόχο να προχωρήσει σε συμφωνίες για εξυπηρετήσεις αναγκών Logistics επιχειρήσεων παραγωγής κατεψυγμένων 

προϊόντων. 

 

2 . Ιστορικό Επιχείρησης 

Η αναφορά σε κάποια  χαρακτηριστικά της εταιρίας είναι σημαντική για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της 

δραστηριότητας της , ούτως ώστε να γίνει αντιληπτή η αξία της επένδυσης αλλά και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την 

απόφαση . Η ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2004 , δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών μεταφορών και 

αποθηκεύσεων ξηρού φορτίου , κατά κύριο λόγο τροφίμων και ποτών, τα τελευταία 12 χρόνια , ενώ εδώ και 3 χρόνια 

έχει μπει δυναμικά και στον τομέα μεταφοράς φορτίου ελεγχόμενης θερμοκρασίας , συντήρησης και κατάψυξης , 

Διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες στην έδρα της , ΒΙ.ΠΕ  Σίνδου . Με σταθερούς συνεργάτες μεταφορείς καλύπτει σε 

εβδομαδιαία βάση την Κεντρική Ευρώπη , δηλαδή όλη την έκταση της Γερμανίας , και έπειτα εξυπηρετεί χώρες όπως η 

Αυστρία , Τσεχία , Ουγγαρία , Ολλανδία , Βέλγιο και Δανία. Αυτό σημαίνει ότι , από όλη την επικράτεια της χώρας και 

με ένα δυνατό δίκτυο παραλαβών συγκεντρώνονται εμπορεύματα στην κεντρική αποθήκη , και από εκεί 

μεταφορτώνονται στον τελικό μεταφορέα ο οποίος θα τα οδηγήσει και στον τελικό παραλήπτη . Η εργασία αυτή απαιτεί 

οργανωτικότητα , υπομονή και επιμονή καθώς ο συντονισμός των τριών αυτών συντελεστών , φορτωτών , μεταφορέων 

και παραληπτών, δεν είναι εύκολη υπόθεση . 

 

3 . Επιχειρηματικότητα και Χαρακτηριστικά Επιχειρηματία 

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας όρος ο οποίος έχει συζητηθεί πολύ από οικονομολόγους και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

χαρακτηριστικών . Σαν έννοια είναι αρκετά υποκειμενική για να οριστεί με αυστηρότητα και ακρίβεια . Κανένας όμως 

δεν αμφισβητεί ότι είναι η κίνηση ανάληψης μιας επαγγελματικής πρωτοβουλίας  ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων , 

στο πλαίσιο μιας επιχείρησης , έχοντας κάποια κίνητρα για την έναρξη της δραστηριότητας και κάποιους στόχους . Η 

επιχειρηματικότητα βασίζεται σε μια επιχειρηματική ιδέα η οποία προσφέρει στην οικονομική οντότητα ένα νέο 

προϊόν/υπηρεσία ή μέθοδο παραγωγής ( που μπορεί να είναι και εξέλιξη κάτι υπάρχοντος ) , μια νέα αγορά - στόχο , ή 

κάποιον νέο τρόπο οργάνωσης. Η κάθε περίπτωση εξελίσσει την δραστηριότητα της επιχείρησης και έχει στόχο της 

αύξηση του κέρδους και την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας . Όπως η έννοια της επιχειρηματικότητας έτσι και η έννοια 

του επιχειρηματία έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές . Προσωπικά θεωρώ ότι η έννοια του επιχειρηματία είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη όχι με την έννοια , αλλά με το περιεχόμενο της εκάστοτε επιχειρηματικής ιδέας . Έτσι όταν ένας 

επιχειρηματίας προωθήσει και εφαρμόσει στην επιχείρηση του μια νέα τεχνολογία , τότε είναι ταυτόχρονα καινοτόμος 
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αλλά και ριψοκίνδυνος . Στην αντίθετη μεριά , ένας επιχειρηματίας ο οποίος καταφέρνει να εντοπίσει κενά στην αγορά 

και να τα καλύψει , είναι περισσότερο διορατικός και ευέλικτος . Δεδομένο όμως είναι , πως ο κάθε επιχειρηματίας έχει 

ανάγκη για επιτυχία και κέρδος , βασίζει την δραστηριότητα στην ανάληψη ρίσκων , την καινοτομία ή την επίλυση 

προβλημάτων . Για όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσε να γίνει λόγος εάν δεν υπήρχαν οι παραγωγικοί συντελεστές , που 

είναι τα θεμέλια μιας επιχειρηματικής οντότητας , και οι οποίοι πρέπει να αξιοποιηθούν συνδυαστικά για το καλύτερο 

αποτέλεσμα. Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο φυσικά , έχουν η προσωπικότητα του , η εκπαίδευση και οι αξίες που έχει 

λάβει στη ζωή του. 

 

4. Κίνητρα 

Είναι μια επιχείρηση με οικογενειακό χαρακτήρα , οπότε υπάρχει σαφώς μια φιλοδοξία και συναισθηματισμός για την 

συνέχιση και επέκταση της . Η εμπιστοσύνη που εμπνέει στους συνεργάτες της είναι και η καλή φήμη της εταιρίας , 

χαρακτηριστικό που αποκτήθηκε με υπομονή , εντατική εργασία και προσήλωση στον πρωταρχικό της στόχο , που δεν 

είναι το κέρδος αλλά η εξυπηρέτηση των πελατών της. Συνεπώς , βασιζόμενη σε αυτά τα χαρακτηριστικά , θεωρώ πως 

και αυτή η ιδέα θα υποστηριχθεί τόσο από το επιτελείο της επιχείρησης όσο και από τους συνεργάτες της. 

Επίσης , η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην επιχείρηση είναι ακόμα ένα κίνητρο της 

ιδέας αυτής . Εξάλλου είναι μια επιχείρηση με πελατοκεντρικό χαρακτήρα , οπότε η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών 

είναι η βασική της επιδίωξη και αυτό που την βοήθησε να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις μέσα στην οικονομική 

κρίση των τελευταίων ετών , για να καταφέρει όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να εξελιχθεί. 

Επίσης , τόσο μέσα από τις σπουδές μου όσο και από την επαφή μου με άτομα του χώρου , τόσο στην χώρα μας όσο και 

σε χώρες του εξωτερικού , με κινητοποίησαν στο να προσπαθώ να παρακολουθώ τις εξελίξεις της εποχής και να τις 

εφαρμόζω . Εξάλλου , είμαι πεπεισμένη ότι η χώρα  μου , μπορεί να περνάει από τις πιο δύσκολες περιόδους , αλλά αυτό 

δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν να πειραματιστεί και να δοκιμάσει να επιτύχει στον τομέα που επιθυμεί. 

 

5 . Διεθνείς Επιχειρηματικότητα 

Η ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ, έχει αποκλειστικά δραστηριότητες που εντείνουν την διεθνή επιχειρηματικότητα της . Αυτό οφείλεται 

και στον χαρακτήρα της σαν διεθνή διαμεταφορέα. Οι πελάτες της κατά το 90 % είναι εξωτερικού, σε χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης , Γερμανία , Αυστρία, Ολλανδία , Βέλγιο, Δανία, Τσεχία και Ουγγαρία, ενώ το υπόλοιπο 10% είναι 

πελάτες εσωτερικού, οι οποίοι έχουν επίσης αποκλειστικά δραστηριότητες στο εξωτερικό. Αυτά τα ποσοστά είναι που 

στήριξαν την επιχείρηση στο να αντέξει μέσα από τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης . Η επέκταση της εκτός 

ελληνικής επικράτειας , αγοράζοντας ή νοικιάζοντας κάποιο χώρο για αποθήκευση θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 

κάποιες από τις ανάγκες της , αλλά δεν θα ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρο . Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις στο εξωτερικό 

οι οποίοι μπορούν να γίνουν ανταποκριτές μιας μεταφορικής εταιρίας , αυτό συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος 

συντήρησης του χώρου και εκμετάλλευση του κόστους ευκαιρίας (πάνω στην εργασία ) για να επικεντρωθούν τα στελέχη 

σε άλλες δραστηριότητες.   

 

6 . Νομική μορφή Επιχείρησης 

Μία διάκριση των εταιριών σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο , γίνεται με βάση την φύση του επιδιωκόμενου σκοπού και 

τύπου σύστασης , σε αστικές και εμπορικές. Οι αστικές εταιρίες δεν επιδιώκουν εμπορικές πράξεις και δεν έχουν 

εμπορική προσωπικότητα , μπορούν ωστόσο να αποκτήσουν . Οι εμπορικές εταιρίες όμως έχουν εμπορικό σκοπό και 

νομική προσωπικότητα . Οι πιο συνήθεις τύποι που μπορεί να αποκτήσει μια τέτοια εταιρία είναι οι εξής : 

1)Ομόρρυθμη Εταιρία 

Η Ομόρρυθμη Εταιρία ( Ο. Ε. ) είναι μια προσωπική εταιρία , έχοντας νομική προσωπικότητα . Μπορεί να συσταθεί από 

ένα ή περισσότερα πρόσωπα , τα οποία έχουν την πλήρη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της απεριόριστα και σε ολόκληρο . 

Από οικονομικής σημασίας , είναι κατά κύριο λόγο μικρή ή μεσαία επιχείρηση , με βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα λόγω 

του προσωπικού χαρακτήρα της μορφής της . Οι εταίροι σε αυτή την μορφή οφείλουν να εισφέρουν κεφάλαιο αλλά και 

εργασία τους για την λειτουργίας της . Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει είναι η γρήγορη και ολιγοδάπανη ίδρυση της 

, επίσης η προσωπική συνεργασία των μελών της . Στην αντίθετη πλευρά , τα μειονεκτήματα της είναι η βραχυπρόθεσμη 

διάρκεια της και η εις ολόκληρο και απεριόριστο  ευθύνη των εταίρων , ενώ παράλληλα επιβαρύνεται με την ιδιότητα 

του εμπόρου . 

2)Ετερόρρυθμη Εταιρία 
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Η Ετερόρρυθμη Εταιρία ( Ε. Ε. ) συστήνεται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα , ένα εκ των οποίων είναι ομόρρυθμος 

εταίρος , ευθύνεται άμεσα απεριόριστα και σε ολόκληρο , και ο άλλος ετερόρρυθμος , ο οποίος ευθύνεται άμεσο σε 

ολόκληρο αλλά περιορισμένα μέχρι την αξία της οφειλόμενης εισφοράς του ή και μεγαλύτερη εφόσον ορίζεται στην 

εταιρική σύμβαση . Σε αυτή την μορφή επιτρέπεται η άσκηση εμπορίας χωρίς να αποκτά ο ετερόρρυθμος εταίρος την 

ιδιότητα του εμπόρου . Το είδος της εισφοράς διαφέρει σε σχέση με την Ο.Ε. καθώς απαγορεύει την εργασία σαν εισφορά 

του ετερόρρυθμου εταίρου , προστατεύοντας έτσι την θέση του ομόρρυθμου εταίρου .    

3)Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης , σύμφωνα με τον ν.3190 , είναι μικτή εμπορική , δηλαδή συνδυασμός προσωπικής 

και κεφαλαιουχικής ,με νομική προσωπικότητα , το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα τμήματα που δεν μπορούν να 

παρασταθούν σε μετοχές και για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της . Σχετικά με την έννοια του 

περιορισμού , η εταιρία ευθύνεται απεριόριστα με όλη της την περιουσία για τις εταιρικές υποχρεώσεις προς τρίτους , 

ενώ ο περιορισμός ευθύνης ως προς τους εταίρους έγκειται στην υποχρέωση των εταίρων να καταβάλουν ολόκληρη την 

εισφορά τους στην εταιρία και όχι στους εταιρικούς δανειστές . Είναι από τους τύπους μορφής που την προτιμούν για 

μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχείρησης , με χωρίς να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις προς την εταιρία με την προσωπική 

τους περιουσία . 

4)Ανώνυμη Εταιρία 

Η Ανώνυμη Εταιρία ( Α. Ε. ) είναι εμπορική , κεφαλαιουχική , με νομική προσωπικότητα , ορισμένου κεφαλαίου το 

οποίο σε αντίθεση με την Ε.Π.Ε. διαιρείται σε ίσα μερίδια , τις μετοχές και την ευθύνη για τα χρέη της την έχει μόνο η 

ίδια με ολόκληρη την περιουσία της. 

Η επιχείρηση έχει ήδη την μορφή της Ε.Π.Ε. , με την όποια είχαν αποφασίσει οι εταίροι να ιδρύσουν . Η Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης , είναι εμπορική εταιρία , και τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι το μικρό αρχικό κεφάλαιο που 

απαιτείται για την σύσταση της και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων που εξαρτάται από το ύψος του εταιρικού τους 

κεφαλαίου .  Η μορφή της είναι ένας συνδυασμός της εμπορικής μορφής της ανώνυμης εταιρίας και των προσωπικών 

εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. . 

 Για την συγκεκριμένη επιχείρηση επιλέχθηκε αυτός η εταιρική μορφή , κυρίως λόγω του χαμηλού αρχικού κεφαλαίου . 

Επίσης , βάσει νόμου , μια μεταφορική εταιρία μπορεί να έχει την μορφή ΕΠΕ ή ΑΕ . Εύλογα κατέληξαν στην μορφή 

αυτή , καθώς η της ΑΕ είναι πιο απαιτητική και την δεδομένη χρονική στιγμή ήθελαν να αποφύγουν κάτι τέτοιο . Εξάλλου 

και το μέγεθος της επιχείρησης είναι κατάλληλο για την σύσταση ΕΠΕ . 

 

 7 . Πηγές Χρηματοδότησης - Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

Στο πλαίσιο μιας επένδυσης , τα στελέχη της επιχείρησης καλούνται να καλύψουν το ποσό της επένδυσης 

χρησιμοποιώντας κάποιες μορφές χρηματοδότησης . Η κεφαλαιακή διάρθρωση είναι πολύ σημαντική , γιατί θα πρέπει 

να διαμορφωθεί έτσι ώστε τελικά να μεγιστοποιηθεί η αξία της εταιρίας και να μειωθεί στο ελάχιστο το κόστος κεφαλαίου 

για την επένδυση , που είναι το κόστος ευκαιρίας που αναλαμβάνουν οι επενδυτές διαθέτοντας το κεφάλαιο τους στη 

συγκεκριμένη επένδυση . Οι επενδύσεις ανάλογα με την διάρκεια τους διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες , και με βάση αυτό το κριτήριο θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επιλέξουν και τις κατάλληλες πηγές 

χρηματοδότησης . 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται κατηγοριοποίηση των κεφαλαίων σε ίδια , που πηγάζουν από το εσωτερικό της 

επιχείρησης , και σε ξένα κεφάλαια  , που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες .   

Κατηγοριοποίηση κεφαλαίων Επιμέρους πηγές χρηματοδότησης 

Ίδια Κεφάλαια Αρχικό ή Ιδρυτικό Κεφάλαιο 

Μεταγενέστερη Αύξηση Κεφαλαίου 

Παρακρατηθέντα Κέρδη 

Venture Capital(επιχειρηματικό κεφάλαιο ) 

Επιχορήγηση 
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Ξένα Κεφάλαια Κλασσικός τραπεζικός δανεισμός 

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου 

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο 

Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) 

 

Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα γίνει μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ , και πιο συγκεκριμένα Πρόγραμμα "Αναβάθμιση 

πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" . Με βάση 

τα κριτήρια που καθορίζονται από το ΕΣΠΑ για την παροχή χρηματοδότησης έχουμε τα εξής δεδομένα για την 

ΙΝΤΕΡΣΙΤ .  Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας , που ανήκει σε έναν από τους 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία , τηρεί βιβλία Γ 

κατηγορίας και έχει παραπάνω από δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και θεωρείται μικρή επιχείρηση γιατί 

απασχολεί 7 άτομα και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού είναι στα 3 εκ. ευρώ , ποσό που δεν ξεπερνάει το 10 

εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει δραστηριότητες στους εξής ΚΑΔ : 

  49.41.1 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 

  49.41.11 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 

  49.41.19 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 

  52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης 

  52.24.1 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 

  52.29.19 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 

 52.29.20.01 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 

Η χρηματοδότηση θα αφορά δαπάνες σχετικές με κτίρια και εγκαταστάσεις , άυλες   δαπάνες και  πιθανόν και 

μισθολογικό κόστος εργαζομένων . Επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι εξής : 

52.10.11 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 

52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού 

Το συνολικό ύψος των εξόδων για την συγκεκριμένη επένδυση υπολογίζεται ως εξής, για την επέκταση της αποθήκης 

απαιτείται το ποσό των 80.000 € , ενώ θα υπάρξει και πρόσληψη προσωπικού . Από αυτό το ποσό υπάρχουν τα εξής 

ενδεχόμενα βάσει ΕΣΠΑ : 

Επομένως , η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης θα είναι : 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 40.000 € 

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24.000 € 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 16.000 € 

 

  8 . Ανάλυση SWOT - PEST 

Ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο για την επιχείρηση είναι η SWOT ανάλυση , δηλαδή εξετάζονται τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία μιας επιχείρησης , οι ευκαιρίες και οι απειλές από το περιβάλλον της . Μέσα από αυτή την ανάλυση , η επιχείρηση 

μπορεί να αξιολογήσει την θέση μέσα στην αγορά , να κρίνει ποιος είναι ο ρόλος της , ποια χαρακτηριστικά της πρέπει 

να διατηρήσει και ποια να διορθώσει . Επίσης , έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το εξωτερικό περιβάλλον , που μπορεί 

την δύναμη των ανταγωνιστών της  και η επιρροή τους πάνω της , κάποια κίνητρα που υπάρχουν , τα οποία μπορεί να 

εκμεταλλευτεί και να καρπωθεί από τα οφέλη τους . Από τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης , γίνεται αντιληπτός ο 

χαρακτήρας και η φύση του επιχειρηματία . Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον τόσο το εσωτερικό όσο και το 

εξωτερικό και πως το ερμηνεύει , αλλά και η αντικειμενικότητα του θα τον βοηθήσουν να οδηγηθεί στα συμπεράσματα 

αυτά , τα οποία θα τον οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις . 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Οικονομική κρίση 
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Δραστηριοποίηση στην ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά 

Δυνατότητα επιδότησης από ΕΣΠΑ 

Επέκταση εταιρίας 

Δημιουργία τμήματος logistics 

 

•ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Εσωτερική πολιτική και οικονομική κατάσταση 

Ξένοι μεταφορείς 

Άλλα δίκτυα μεταφορών ( ναυτικό , αεροπορικό, σιδηροδρομικό ) 

Αποστροφή ξένων καταναλωτών και εμπόρων από τα ελληνικά προϊόντα 

 

•ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Μακρόχρονη εμπειρία και καλή φήμη 

Δίκτυο παραλαβής εμπορευμάτων 

Οικογενειακό περιβάλλον χωρίς αίσθηση ανταγωνισμού 

Γνώση νομοθετικού πλαισίου μεταφορών 

Καλή ανταπόκριση σε groupage φορτία 

 

•ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Έλλειψη πολιτικών marketing 

Έλλειψη διοικητικού προσωπικού 

Μη ικανοποιητική διοικητική οργάνωση 

Υψηλά υπόλοιπα πελατών 

Περιορισμένα φορτία εισαγωγής 

 

Η οικονομική κρίση είναι μια κατάσταση που έχει επηρεάσει αρνητικά πολλές επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά και 

έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα . Παρόλα αυτά πολλές επωφελήθηκαν από αυτό και την αντιμετώπισαν σαν μια 

ευκαιρία για εξέλιξη και κέρδος . Τέτοιες επιχειρήσεις είναι κυρίως αυτές που έχουν έντονο διεθνή χαρακτήρα και 

εξαγωγική δραστηριότητα .Η ΙΝΤΕΡΣΙΤ είναι μια τέτοια επιχείρηση , η οποία όχι μόνο κατάφερε να επιβιώσει από την 

κρίση αλλά και να αυξήσει την δραστηριότητα και τα κέρδη της . Αναμφίβολα , το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο δραστηριοποιείται είναι το σημαντικότερο στοιχείο που της έδωσε ώθηση . Το πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς , 

κατήργησε εμπόδια , όπως οι δασμοί και τα σύνορα , που μεταμόρφωσαν το κοινοτικό εμπόριο . Η Ελλάδα σαν κράτος-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είχε την ευκαιρία  να αναπτύξει την εξαγωγική της δραστηριότητα προς τις ευρωπαϊκές 

χώρες , εξάγοντας εμπορεύματα που είναι πλούσια στην επικράτεια της . Αυτά είναι γεωργικά προϊόντα , ελαιόλαδο , 

ελιές , κρασί και γενικότερα οινοπνευματώδη ποτά . Παράλληλα όμως , οι εισαγωγές της από τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

δεν θα μπορούσαν να περιοριστούν , καθώς όπως είναι γνωστό η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ χώρα της βαριάς βιομηχανίας . 

Καταλήγουμε λοιπόν , ότι κάπου θα έπρεπε να διοχετεύσει τα προϊόντα που παράγει και από κάπου θα έπρεπε να 

προμηθευτεί τα εμπορεύματα που απαιτεί η κοινωνία , εδώ έγκειται και ο ρόλος τη μεταφοράς . 



 

 

526 
 

Επίσης , μέσα από το ευρωπαικό πλαίσιο , δύνονται ευκαιρίες ανάπτυξης και τόνωσης της οικονομίας . Τα προγράμματα 

ΕΣΠΑ είναι αυτά τα "εργαλεία " . Η ΙΝΤΕΡΣΙΤ είναι μια εταιρία που πιστεύω πληρεί τις προϋποθέσεις για να 

συμμετάσχει σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ . Με αυτό σαν στήριγμα , ελήφθη η απόφαση να επεκταθεί ο χώρος για αποθήκευση 

ευπαθών εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας . Η μεταφορά και αποθήκευση εμπορευμάτων με ελεγχόμενη 

θερμοκρασία είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε τα τελευταία τρία χρόνια , με την ζήτηση να αυξάνεται όλο και 

περισσότερο .Έτσι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την εξέλιξη της ποιότητας των υπηρεσιών μας, 

αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή της κίνηση . Η ιδέα βέβαια για σταδιακή δημιουργία τμήματος logistics , είναι 

μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσα από αυτό το βήμα . 

Δεν θα μπορούσαν να προσπεραστούν οι κίνδυνοι που ενέχει μια δυσχερής πολιτική ή οικονομική εξέλιξη στην χώρα . 

Για παράδειγμα τις συνέπειες από τις πολιτικές εξελίξεις του καλοκαιριού του 2015 , δεν μπόρεσαν να τις προσπεράσουν 

πολλές επιχειρήσεις . Η συνύπαρξη της χώρας μαζί με άλλες μέσα σε μία  ένωση ,  που αναλύθηκε παραπάνω σαν 

ευκαιρία , μπορεί να αποτελέσει και τροχοπέδη για την μεταφορική εταιρία . Αυτό θα συμβεί πιθανόν από την αποστροφή 

των ξένων καταναλωτών από τα ελληνικά προϊόντα , κάνοντας έτσι την ελληνική παραγωγή ανεπιθύμητη . 

Παράλληλα όμως , υπάρχουν και ανταγωνιστές οι οποίοι μπορούν να απορροφήσουν κομμάτι της μεταφοράς και να 

μειώσουν την δραστηριότητα της επιχείρησης . Αυτοί μπορεί να είναι άλλοι μεταφορείς είτε Έλληνες είτε ξένοι , για 

παράδειγμα οι Πολωνοί και οι Ούγγροι είναι αξιόλογες δυνάμεις μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά των μεταφορών . Ενώ η 

ύπαρξη άλλων δικτύων μεταφοράς , όπως ναυτικό , αεροπορικό, σιδηροδρομικό , μπορεί  να είναι πιο ελκυστικά είτε 

λόγω χαμηλότερου κόστους είτε λόγω ταχύτερης εξυπηρέτησης . 

Όπως αναφέρθηκε και στα ιστορικά στοιχεία της εταιρίας, η ΙΝΤΕΡΣΙΤ δραστηριοποιείται από το 2004 . Έχει στελέχη 

με μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία πάνω στον τομέα των μεταφορών και πάνω σε αυτό κατάφερε να χτίσει και την 

καλή της φήμη , που είναι σημαντική για την εικόνα της επιχείρησης . Ανταποκρίνεται με μεγάλη ευχέρεια σε 

εβδομαδιαία βάση σε αποστολή ομαδοποιημένων ( groupage ) φορτίων , δηλαδή φορτία από περισσότερους αποστολείς 

σε περισσότερους από έναν παραλήπτες , ενώ έχει και ισχυρό δίκτυο παραλαβής εμπορευμάτων , παρέχει δηλαδή 

δυνατότητα περισυλλογής εμπορευμάτων από φορτωτές σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας . Με την γνώση του 

νομοθετικού πλαισίου μεταφορών από τα στελέχη της ,  εμπνέει εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες της . Τέλος , μέσα 

σε ένα οικογενειακό περιβάλλον , το κλίμα είναι φιλικό και χωρίς εντάσεις , ενώ ο ανταγωνισμός δεν είναι έντονος , 

χαρακτηριστικό που βοηθάει στην συνεργασία των στελεχών για την εξέλιξη της επιχείρησης . 

Η σημαντικότερη από τις αδυναμίες , είναι η έλλειψη προσωπικού . Από αυτό πηγάζουν πολλές εκκρεμότητες διοικητικής 

και οργανωτικής φύσεως . Παρουσιάζονται δυσκολίες στο να μπορούν να παρακολουθούνται σε σταθερό ρυθμό τα 

υπόλοιπα των πελατών , με αποτέλεσμα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα , και με αυτό τον τρόπο να είναι υψηλές οι 

απαιτήσεις της εταιρίας . Επίσης , δεν υπάρχει ο χρόνος για συστηματική ενασχόληση σε το marketing και την εξέλιξη 

του μέσα στην εταιρία . Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα έπρεπε , να γίνει από κάποιο στέλεχος ανάλυση της αγοράς , 

εντοπισμός προβλημάτων και στη συνέχεια να κατατεθούν προτάσεις επίλυσης τους . Τέλος , έχει επίσης μεγάλη σημασία 

, ο ρόλος των φορτίων εισαγωγής και το ποσοστό συμμετοχής τους στη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης . Λόγω 

του μεγάλου όγκου και της εξέλιξης στο κομμάτι των εξαγωγών , οι εισαγωγές ήρθαν σε δεύτερη μοίρα , κατάσταση που 

ενέχει και κινδύνους για την πορεία της επιχείρησης . 

PEST άνάλυση 

 

9. Marketing Plan 

  Προϊόν - Υπηρεσία ( Product ) 

Η ΙΝΤΕΡΣΙΤ ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες διεθνών μεταφορών και logistics. Σε εβδομαδιαία βάση εκτελούνται δρομολόγια 

με προορισμό τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης . Τα δρομολόγια αυτά αποτελούνται από εξαγωγές ελληνικών 

εμπορευμάτων και εισαγωγές στην Ελλάδα ευρωπαϊκών εμπορευμάτων . Το σημαντικό κομμάτι στον τομέα της 

μεταφοράς έγκειται και στον χρόνο άφιξης των εμπορευμάτων στον τελικό παραλήπτη . Με βάση τα παραπάνω η 

ΙΝΤΕΡΣΙΤ αναλαμβάνει την περισυλλογή και συλλογή των εμπορευμάτων , για τις ανάγκες της εξαγωγής , στις αποθήκες 

της , αλλά και την παράδοση των εμπορευμάτων στους τελικούς παραλήπτες τους στις συμφωνημένες ημερομηνίες χωρίς 

καθυστερήσεις . 

Βάσει κλαδικών μελετών για τις υπηρεσίες logistics και μεταφορών υπάρχουν τα εξής συμπεράσματα . Σχετικά με τον 

τομέα της μεταφοράς εμπορευμάτων , και σύμφωνα με δημοσίευση του ΣΕΒ ( στέγη Ελλήνων Βιομηχάνων ) υπάρχει 

μία γενικότερη μείωση στη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες από το 2006 - 2010  , η θαλάσσια 22% , η αεροπορική 20 % 

, η σιδηροδρομική 17 % ενώ η οδική αυξήθηκε κατά 26 % . Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι οδικές μεταφορές καλύπτουν 

το μεγαλύτερο κομμάτι της ζήτησης σε αξία και σε ποσότητα . Στο σύνολο τους οι μεταφορές καλύπτονται με 20 % από 

διεθνείς μεταφορές , από 34 % από εθνικές και από 46% από διεθνείς και από εθνικές . Επίσης , η υπηρεσία μεταφορών 
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βάσει μεταφερόμενου είδους αντιστοιχεί σε 54 % εμπορεύματα χωρίς ψύξη , 7 % εμπορεύματα με ψύξη , και 39 % 

εμπορεύματα με και χωρίς ψύξη . 

Σε ότι αφορά τον τομέα των Logistics , σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP σχολιασμένη από την ιστοσελίδα 

www.supply-chain.gr , ενώ είχε δείξει δυναμική αύξηση από το 2008 , ενώ υπάρχει πτωτική πορεία από το 2014 με 1,5% 

ενώ το 2015 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 2% με 3 % . Τον μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών καλύπτουν οι πέντε μεγάλες 

επιχειρήσεις στην εγχώρια αγορά με μερίδιο 37 % , κερδίζοντας συνεχώς μερίδιο εις βάρος των μικρότερων. Η 

διάρθρωση της αγοράς βρίσκει την κατηγορία τροφίμων και ποτών με 42 % , ηλεκτρονικών ειδών 10 % και 

ακολουθούντων τα φάρμακα και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές καθώς και τα λοιπά προϊόντα 

(στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία δεν ήταν εφικτό να ταξινομηθούν αναλόγως στις υπόλοιπες 

κατηγορίες, όπως χαρτικά, χημικά, διαφημιστικό υλικό κ.α.) με μερίδιο 8% η κάθε κατηγορία. Τα βιομηχανικά προϊόντα 

, πρώτες ύλες και τα οχήματα και ανταλλακτικά απέσπασαν η κάθε μια κατηγορία ποσοστό 7% περίπου. Ακολουθούν 

με ποσοστό 6% τα είδη ένδυσης και υπόδησης και τα έπιπλα – οικιακός εξοπλισμός με 4%. Όσον αφορά την κατανομή 

της αγοράς των υπηρεσιών logistics προς τρίτους ανά κύρια κατηγορία, εκτιμάται ότι οι  υπηρεσίες αποθήκευσης 

συνολικά καταλαμβάνουν το 55% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL και ακολουθούν οι 

υπηρεσίες διανομής αποσπώντας μερίδιο 37% (στοιχεία 2014). Ειδικότερα οι υπηρεσίες αποθήκευσης διακρίνονται σε 

«αποθηκεύσεις χωρίς ψύξη» που καταλαμβάνουν το 40% περίπου και σε «αποθηκεύσεις με ψύξη» που αποσπούν μερίδιο 

15%. Παρατηρείται δηλαδή ότι οι υπηρεσίες αποθήκευσης – διανομής καταλαμβάνουν το 92%  των συνολικών 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τιμή Προϊόντος ( Price ) 

Σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέγονται από τις επαφές με τους συνεργάτες μας , οι τιμές για την παροχή υπηρεσιών 

της ΙΝΤΕΡΣΙΤ θα μπορούσαν να θεωρηθούν λίγο ακριβότερες από αυτές των ανταγωνιστών στο οδικό κομμάτι , σαφώς 

όμως άλλα δίκτυα όπως το ναυτικό και το σιδηροδρομικό προσφέρουν τιμές οι οποίες συνεπάγονται μικρότερο κόστος . 

Ωστόσο , με βάση τις υπηρεσίες που παρέχονται , δεν θα μειωθεί η ζήτηση οδικών μεταφορών . Επίσης , στους σταθερούς 

πελάτες δεν παρέχονται εκπτώσεις , αλλά κάποιες ελαφρύνσεις . Αυτό σημαίνει ότι για την περισυλλογή εμπορευμάτων 

αλλά και για αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει επιπρόσθετο κόστος . Σχετικά με το 

κομμάτι των logistics, οι τιμές θα καθορισθούν σύμφωνα με αυτές που ισχύουν στην αγορά , ώστε να μπορέσουμε να 

γίνουμε ανταγωνιστικοί . Για τον πρώτο χρόνο , στους πελάτες που θα εναποθηκεύουν πάνω από 5 παλέτες , δεν θα 

χρεώνεται η πέμπτη παλέτα . 

  Τόπος ( Place ) 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η ΙΝΤΕΡΣΙΤ είναι επιχείρηση διεθνών μεταφορών με χώρες στόχους αυτές στην 

κεντρική Ευρώπη αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις . Απευθύνεται σε εισαγωγείς και εξαγωγείς προϊόντων , οι οποίοι 

μπορεί να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός ελληνικών συνόρων . 

  Προώθηση ( Promotion ) 

Η προώθηση της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί μέσα από την δημιουργία καλής εικόνας προς τους συνεργάτες και εν 

δυνάμει συνεργάτες . Η ικανοποίηση του υπάρχων πελατολογίου είναι δυνατόν να δημιουργήσει καλή φήμη για τις 

παροχές της εταιρίας . Αυτό αναμφισβήτητα θα ενισχυθεί μέσα από συμμετοχές της εταιρίας σε διεθνείς εκθέσεις , στις 

οποίες θα διατηρούνται οι σχέσεις με τους ήδη πελάτες αλλά θα δίνεται και η δυνατότητα δημιουργίας επαφών με νέους. 

Επίσης, η διαφήμιση σε περιοδικά ή ιστοσελίδες σχετικά με την μεταφορά θα ήταν μια καλή κίνηση για την προώθηση 

της εταιρίας . 

 

10. Οργανόγραμμα 

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της επιχείρησης το κυρίαρχο όργανο για την διοίκηση της επιχείρησης είναι το διοικητικό 

συμβούλιο , το οποίο στελεχώνεται από τους 3 εταίρους της επιχείρησης . Στη συνέχεια ακολουθεί ο διευθύνων 

σύμβουλος , στον οποίο ανήκει η επίβλεψη των 4 τμημάτων της επιχείρησης . Σχετικά με τα τέσσερα τμήματα της 

επιχείρησης , αντιλαμβανόμαστε οτι τα τμήματα εισαγωγής & logistics και το τμήμα εξαγωγών είναι αυτά που συντελουν 

στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της δραστηριότητας της επιχείρησης , η αποθήκη είναι το εκτελεστικό κομμάτι των δύο 

προηγούμενων τμημάτων , ενώ το λογιστήριο έχει την ευθύνη για την οικονομική πλευρά της επιχείρηση. 

 

11. Oικονομικά σενάρια 

Η αύξηση στο αισιόδοξο σενάριο οφείλεται από την ανοδική πορεία της ζήτησης των ελληνικών προϊόντων στις χώρες 

της Ευρώπης , και στην ταυτόχρονη δυνατότητα ανταπόκρισης της εταιρίας . Η συμμετοχή της εταιρίας σε διεθνείς 
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εκθέσεις τροφίμων και ποτών , βρήκε αντίκρισμα και έγινε γνωστή ακόμα και σε εμπόρους και επιχειρήσεις που 

αγνοούσαν την ύπαρξη της . 

Η πτώση στο απαισιόδοξο σενάριο , οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη και επέκταση της δύναμης ξένων μεταφορέων , εκτός 

ελληνικής επικράτειας , στην αγορά , οι οποίοι απορρόφησαν μεγάλο ποσοστό της αγοράς. Άφησαν έτσι μικρό μερίδιο 

στους Έλληνες μεταφορείς 

 

 Έσοδα 

Εξαγωγής 

Έξοδα 

Εξαγωγής 

Έσοδα 

Εισαγωγής 

Έξοδα 

εξαγωγής 

Ρυθμός Αύξησης οχημάτων προς φόρτωση 

εξαγωγή προς εισαγωγή 

Αισιόδοξο(+20%) 2250 2150 2600 2400 +4/+2 

Μετριοπαθές 2200 2100 2500 2400 +2/+1 

Απαισιόδοξο(-

20%) 

2150 2050 2500 2400 +1/+1 

 

12. Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο , στηρίζεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη της συγκεκριμένης επιχείρησης . Μπορεί 

εκ πρώτης όψεως να μην παρουσιάζει κάποιο εμφανές χαρακτηριστικό καινοτομίας , αλλά αυτό δεν ισχύει . Αρχικά , η 

επέκταση της αποθήκης , θα συμβάλει στην εξοικονόμηση χρόνου και σε βελτιωμένη παροχή της υπηρεσίας που 

προσφέρεται . Εκτός από αυτό , αν αναλογιστούμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής , αντιλαμβανόμαστε ότι επικρατεί ένας 

γρήγορος ρυθμός ζωής , ο οποίος δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες στην καθημερινότητα μας . Συνεπώς , η στροφή της 

προτίμησης των ανθρώπων για την ημερήσια διατροφή τους , στρέφεται σταδιακά προς τα κατεψυγμένα εμπορεύματα . 

Συνεπώς , αυτή η ιδέα έρχεται να ακολουθήσει τις εξελίξεις και τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά σενάρια , θα παραδεχόταν κάποιος ότι είναι μια έμπιστη επένδυση  , η οποία θα 

αποφέρει αποτελέσματα και κέρδη . Σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάρια , η επένδυση θα αποπληρωθεί μετά τον τρίτο 

χρόνο , στο αισιόδοξο σενάριο ήδη πρίν ξεκινήσει ο τρίτος χρόνος και τέλος στο απαισιόδοξο με ορίζοντα την πενταετία 

δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα αλλά με μεγαλύτερο ορίζοντα είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί.    
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΙΔΕΑΣ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 
 

      «Ο επιχειρηματίας ταυτίζεται με τον εργοδότη- κεφαλαιούχο, τον ιδιοκτήτη, ο οποίος διαθέτει πλούτο, επιτρέποντας 

την παραγωγή. Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει κινδύνους με ανταμοιβή τη δυνατότητα να επέλθουν κέρδη. Οι Meredith 

et al.,  παραθέτουν πέντε γνωρίσματα του επιχειρηματία: αυτοπεποίθηση, ανάληψη κινδύνων, ευελιξία, ανάγκη για 

επιτεύγματα, έντονη επιθυμία για ανεξαρτησία.» 

         Μια σειρά από γεγονότα οδήγησαν τους δύο επιχειρηματίες να σκεφτούν να ανοίξουν την επιχείρηση για μια σειρά 

από λόγους. 

         Ξεκινώντας, σημαντικό ρόλο στην απόφαση τους ήταν ότι ένα κομμάτι θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. 

Ακόμα η επιθυμία τους για μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους, η συνεχής εξέλιξη που θέλουν να έχουν, η 

φιλοδοξία τους, τα χαμηλά ενοίκια σε περιοχή που παλιότερα ήταν απρόσιτα τα ποσά. Τέλος είναι δύο νέοι με όρεξη για 

δουλειά και θέλουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι άνεργοι πτυχιούχοι 

πανεπιστημίου.  

      Το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο, «Η ΑΝΑΤΟΛΗ», είναι μια ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους, με τους 

εξής τομείς: ενός βιβλιοχαρτοπωλείου και ενός παιδικού εργαστηρίου, και ο αρχικός στόχος και σκοπός της επιχείρηση 

είναι η πώληση βιβλίων και παροχή υπηρεσιών με δραστηριότητες για παιδιά.  

     Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός καταστήματος σε μια παραλιακή περιοχή της Χαλκίδας. Η ΑΝΑΤΟΛΗ θα 

είναι το πρώτο παιδικό εργαστήρι στην Χαλκίδα το οποίο θα παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και παροχές προς τον 

καταναλωτή. 

   Σκοπός είναι να καλύψουμε τις ανάγκες μεγάλου μεριδίου της αγοράς και συγκεκριμένα το target group ηλικίας μεταξύ 

25 και 60 ετών καθώς και την παιδική και εφηβική ηλικία. 

   Δίνουμε την δυνατότητα σε νέους γονείς που αγαπούν το βιβλίο και δεν έχουν χρόνο να διαβάσουν, να έρθουν σε μας 

μαζί με τα παιδιά τους και ενώ εκείνα παίζουν, εκείνοι είτε να διαβάζουν σε ένα μικρό αναγνωστήριο είτε τα αφήνουν 

για λίγο χρονικό διάστημα. 

   Στόχος είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μέσω ενός καινοτόμου πνευματικού 

περιβάλλοντος που θα διαφοροποιείται από τα τοπικά βιβλιοπωλεία. 

    Το καινοτόμο στην επιχειρηματική μας ιδέα είναι πως θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες στον 

χώρο μας, όπως επίσης θα υπάρχουν ειδικές κατηγορίες βιβλίων όπως για παράδειγμα θα υπάρχουν βιβλία για άτομα με 

προβλήματα όρασης. Ακόμα οι γονείς θα μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους στα χέρια ειδικής παιδαγωγού ώστε να 

γίνεται ευκολότερη η προσαρμογή τους σε δραστηριότητες. Να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος ώστε να λειτουργούν σαν μια 

ομάδα όλοι μαζί.  

   Τέλος επιθυμούμε να βασιστούμε στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική 

συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος. 

 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Γενικά Τύποι επιχειρήσεων 

1. Ατομική επιχείρηση 

2. Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 

3. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 

4. Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) 

5. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

6. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)  

 

«Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) είναι εταιρεία την οποία ιδρύουν τουλάχιστον δύο εταίροι, εισφέροντας όσο κεφάλαιο τους 

χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς να δεσμεύονται για συγκεκριμένο ποσό από τον νόμο. Οι λεπτομέρειες της 

συνεργασίας τους αναφέρονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που λέγεται καταστατικό. Το καταστατικό, με τη 

δημοσίευση του οποίου τυπικά ιδρύεται η Ο.Ε., αναφέρει τους όρους συνεργασίας, δηλαδή τι κεφάλαιο εισέφεραν οι 

εταίροι, πώς θα μοιράζονται τα κέρδη, ποιο θα είναι το αντικείμενο της Ο.Ε., η επωνυμία της, η έδρα της, η διάρκεια 



 

 

530 
 

συνεργασίας κτλ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ο.Ε., που τη διαφοροποιεί μάλιστα από άλλες προσωπικές εταιρείες, 

είναι η ευθύνη των εταίρων, που είναι ίδια για όλους. Καθένας ευθύνεται με όλη του την περιουσία και για το σύνολο 

των υποχρεώσεων της εταιρείας, όποιο και αν είναι το ύψος της συμμετοχής του στο κεφάλαιο. Στη διοίκηση 

συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εταίροι, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα, λόγω του τρόπου κατανομής της ευθύνης, είναι 

αρκετά υψηλή.» 

 

Εμείς ως επιχείρηση επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μια Ομόρρυθμη Εταιρεία γιατί ... 

 Οι δύο εταίροι εισφέρουν ισόποσο κεφάλαιο 

 Η ευθύνη είναι ίδια και για τους δύο εταίρους πράγμα που την κάνει να διαφοροποιείται από άλλες μορφές 

εταιρειών  

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ  (SWOT ANALYSIS) 
 

 ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Δυνατά (Strengths) καλούνται εκείνα τα εσωτερικά χαρακτηριστικά μια επιχείρησης που βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα του (πχ. Δεξιότητες, προσόντα, ευκαιρίες, φιλοδοξίες) 

 

Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τα εξής: 

 Παρέχει επιπλέον υπηρεσίες στους πελάτες από ένα κλασικό βιβλιοπωλείο 

 Δίνει δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να κοινωνικοποιηθούν 

 Αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των δύο τμημάτων σε χρονικές περιόδους μείωσης των πωλήσεων του ενός 

ή του άλλου κλάδου. 

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο παιδικό εργαστήρι 

 Άψογη εξυπηρέτηση πελατών καθώς θα υπάρχουν μόνο έμπιστοι υπάλληλοι 

 

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Αδύναμα (Weaknesses) είναι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά μια επιχείρησης που αποτελούν τρωτά σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό που δέχεται η επιχείρηση. 

 

Στην συγκεκριμένη επιχείρηση: 

 Άνοιγμα της ρευστότητας των δύο εταίρων 

 Μη καλή γνώση της τοπικής αγοράς 

 Μη διακριτοί ρόλοι μεταξύ των συνεταίρων 

 Χαμηλό κεφάλαιο κίνησης 

 Υψηλός ανταγωνισμός 

 

 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ευκαιρίες (Opportunities) είναι  τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που δημιουργούν κατάλληλες 

προϋποθέσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. 

 

Σε αυτή την επιχείρηση: 

 Είναι μια καινοτόμα επιχείρηση 

 Είναι μοναδική στην τοπική αγορά καθώς δεν υπάρχει άλλο σε όλη την Εύβοια 

 Μειωμένο ενοίκιο (σε σχέση με προηγούμενα χρόνια) 

 Οι αλλαγές στην ζήτηση των καταναλωτών για μια πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση που ξεφεύγει από 

την απλή φύλαξη 
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 ΑΠΕΙΛΕΣ 

Οι απειλές (Threats) μιας επιχείρησης βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον που θέτει σε κίνδυνο την 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. 

 

Σε αυτή την επιχείρηση: 

 Δραστηριοποίηση των μεγάλων εταιρειών ΑΕ στο χώρο του βιβλίου (Jumbo, Public) 

 Τεχνολογική πρόοδος στην μορφή του βιβλίου ξεφεύγοντας από το κλασικό (e-books) 

 Οικονομική κατάσταση της χώρας 

 Αλλαγές στη νομοθεσία 

 Αλλαγές στη φορολογική πολιτική 

 Μείωση του εισοδήματος 

 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Διάφορες πηγές χρηματοδότησης 

1. ΕΣΠΑ 2014-2020 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3. ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΦΙΛΟΥΣ 

4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

5. ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

6. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

7. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ, ΚΤΛΠ 

 

 Ως επιχείρηση επιλέγουμε να χρηματοδοτηθούμε από ΕΣΠΑ 2014-2020 με το πρόγραμμα για «Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», που μπορεί να φτάσει ως και 40.000€ 

 Από προσωπικά κεφάλαια οι εταίροι θα συμμετέχουν ισόποσα με 12.500€ ο καθένας 

 Ο ένας από τους δύο συνεργάτες θα πάρει «δάνειο» από την οικογένεια του ύψους 20.000€  

 Ο άλλος εταίρος λόγω πώλησης ενός περιουσιακού του στοιχείου, ενός ακινήτου όπου του δόθηκαν 20.000€ θα 

τα διαθέσει για την επιχείρηση. 

Είναι φανερό πως οι δικοί μας επιχειρηματίες θα επιλέξουν εσωτερική πηγή χρηματοδότησης καθώς θα 

χρησιμοποιήσουν προσωπικά κεφάλαια καθώς έχουν και δικές τους αποταμιεύσεις τις οποίες προβλέπεται να έχουν 

μέσα σε τρία χρόνια να έχουν κάνει απόσβεση. Ο καθένας ξεχωριστά καθώς και ο ένας θα δανειστεί από την 

οικογένεια του και ο άλλος θα πουλήσει περιουσιακά του στοιχεία. Θα γίνει βεβαίως και η εξωτερική πηγή 

χρηματοδότησης η οποία είναι το ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο θα τους δώσει επιχορήγηση-ενίσχυση.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 Μια πηγή χρηματοδότηση θα είναι το ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Το Πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθούμε είναι η «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης» 

 Το πρόγραμμα εντάσσει άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχοντας με ίσα εταιρικά 

μερίδια καθώς και έχοντας συμπληρωματική σχέση μεταξύ των ειδικοτήτων των δύο συνεργατών. Οι δύο 

συνεργάτες της επιχείρησης μας είναι άνεργοι ηλικίας 28 και 32 με πτυχία νηπιαγωγού απόφοιτης από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και φιλολόγου απόφοιτου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αντίστοιχα.  

 Παρακάτω παρατίθεται η κατανομή της χρηματοδότησης στις επιλέξιμες δαπάνες που δίνεται από το 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ Business Plan 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες 

ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, 

ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες) 

60% 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική 

υποστήριξη, κα.) 

5% 

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 5% 

Προμήθεια αναλωσίμων 0% 

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 15% 

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 0 

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 0% 

Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

15% 

 

 Η Επιλέξιμη δραστηριότητα της Επιχείρησης μας με βάση το ΕΣΠΑ είναι στο τομέα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης – προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο όποιο δραστηριοποιείται το παιδικό 

εργαστήρι κάνοντας εκδηλώσεις επιμορφωτικές για τα παιδιά, βάζοντας τα στο κλίμα του να αγαπήσουν το 

διάβασμα, να κοινωνικοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν.  

 ΕΜΕΙΣ επιλέγουμε αυτό το πρόγραμμα επιδότησης γιατί οι δύο ενδιαφερόμενοι εταίροι είναι άνεργοι σε ένα 

κλάδο όπου και δεν μπορούν να βρουν δουλειά εύκολα αλλά και πρέπει να περιμένουν τους διαγωνισμούς για 

τους δεχτούν σε κάποιο σχολείο. 

Έτσι το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» έρχεται να 

καλύψει την ανάγκη τους για εργασία και να κάνουν ένα επαγγελματικό βήμα όπου αναγνωρίζεται το πτυχίο 

και για τους δύο καθώς και αυτό το πρόγραμμα θα τους δώσει για τα δύο πρώτα χρόνια μια οικονομική 

ανακούφιση. 

 

 

Δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το τι παρέχει η επιχείρηση: 

ΠΡΟΙΟΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΠΡΟΙΟΝ 
Προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων όπως ξένη και ελληνική λογοτεχνία, ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες που μέσα περιλαμβάνει θρησκεία, πολιτική, φιλοσοφία, ψυχολογία, ιστορικά (ελληνική, ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια ιστορία), λευκώματα, βιβλία οικονομίας, υγείας αυτοβελτίωσης και παραψυχολογίας,  γεωγραφία, ταξίδια, 

αρχαίοι συγγραφείς, βοηθήματα, επιστημονικά, πληροφορική, και άλλα.  

Επιπλέον θα υπάρχει ξεχωριστό τμήμα με μεγάλη γκάμα από παιδικά βιβλία. 
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Ιδιαίτερη βάση θα δώσουμε στα σχολικά βιβλία τα οποία σύμφωνα με έρευνες έρχονται πρώτα σε πωλήσεις και 

ακολουθούν, σε πολύ μικρή απόσταση, τα παιδικά βιβλία και η λογοτεχνία, ενώ υψηλές πωλήσεις παρουσιάζουν και τα 

ξενόγλωσσα βιβλία. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
    Στο παιδικό εργαστήρι θα παίζονται ομαδικά παιχνίδια τα οποία καλλιεργούν την κοινωνικότητά του και διδάσκεται 

πώς να συνυπάρχει σε μια ομάδα. Καλύτερα παιχνίδια θεωρούνται τα δημιουργικά παιχνίδια όπως τα επιτραπέζια, 

puzzles, οι ελεύθερες κατασκευές και χειροτεχνίες, πλαστελίνη και άλλα. Ακόμη θα παίζουν όλοι μαζί κουκλοθέατρο, 

καθώς επίσης και μια φορά την εβδομάδα θα παίζονται εκπαιδευτικές ταινίες. Όλα αυτά θα προορίζονται για το παιδικό 

εργαστήρι για παιδιά άνω των 3 ετών.  

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

     Καινοτομία είναι μια μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια δημιουργίας και υλοποίησης μιας αλλαγής στις 

οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες μιας επιχείρησης, ουσιαστικά κάτι καινοτόμο δεν ακολουθεί την μέση οδό.  

Στόχος της επιχειρηματικής καινοτομίας δεν είναι να αλλάξει τον κόσμο, αλλά να τον κάνει ευκολότερο, 

απολαυστικότερο και χρήσιμο για τον καταναλωτή. Επιτυχημένες είναι οι καινοτόμες εφαρμογές που διευκολύνουν τον 

πελάτη σε αυτά που ήδη κάνει ή επιθυμεί. Δηλαδή εκείνες που αναστατώνουν λιγότερο τη ζωή του. Και η επιχείρηση 

αυτή αυτό έχει σαν σκοπό. 

Η επιχείρησή μας διαφοροποιείται από τις ήδη υπάρχουσες διότι έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να είμαστε 

μοναδικοί στο είδος μας στην περιοχή της Χαλκίδας. 

 Η επιχείρηση θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την παιδική τους ηλικία 

στο ευρύτερο σύνολο. Για παράδειγμα η ειδική παιδαγωγός θα βοηθά ώστε να κατανοήσουν την νοηματική 

γλώσσα για τους μη ακούοντες. Αυτό το συναντάμε μόνο στα σχολεία αλλά πολύ περιορισμένα. 

 Ακόμα θα έχουμε ειδικά βιβλία για άτομα που έχουν χάσει την όραση τους έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε 

όλους η πρόσβαση για βιβλία 

    Ακόμη οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα χώρου ανάγνωσης σε μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα όπου θα 

υπάρχουν τραπεζάκια, καρέκλες, ώστε να ενθαρρύνει τους πελάτες να περνούν χρόνο διαβάζοντας. 

 

 

 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 
 

ΕΞΟΔΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.333,00 € 8.333,00 € 8.333,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΡΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 

40.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

44.928,00 

€ 

56.160,00 

€ 

67.392,00 

€ 

78.624,00 

€ 

89.856,00 

€ 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ 

21.600,00 

€ 

21.600,00 

€ 

28.800,00 

€ 

31.680,00 

€ 

40.320,00 

€ 
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ΕΞΟΔΑΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 

ΜΙΣΘΟΙ/ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.(ΙΚΑ) 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΟΑΕΕ) 5.417,04 € 5.417,04 € 5.417,04 € 6.536,16 € 6.536,16 € 

ΕΝΟΙΚΙΟ 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 800,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

144.238,04 

€ 

114.770,04 

€ 

133.202,04 

€ 

136.800,16 

€ 

156.672,16 

€ 

ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΌΤΙ 

ΕΧΟΥΝ ΞΟΦΛΗΘΕΙ) 

77.710,04 

€ 

37.010,04 

€ 

37.010,04 

€ 

26.496,16 

€ 

26.496,16 

€ 

            

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

24.192,00 

€ 

30.240,00 

€ 

36.288,00 

€ 

42.336,00 

€ 

48.384,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ 

21.600,00 

€ 

21.600,00 

€ 

28.800,00 

€ 

31.680,00 

€ 

40.320,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

28.800,00 

€ 

36.000,00 

€ 

43.200,00 

€ 

57.600,00 

€ 

72.000,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

74.592,00 

€ 

87.840,00 

€ 

108.288,00 

€ 

131.616,00 

€ 

160.704,00 

€ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 

15.000,00 

€ 

25.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ 

11.881,96 

€ 

75.829,96 

€ 

71.277,96 

€ 

105.119,84 

€ 

134.207,84 

€ 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ -3.118,04 € 

50.829,96 

€ 

71.277,96 

€ 

105.119,84 

€ 

134.207,84 

€ 

ΦΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ           

ΦΟΡΟΣ 29% (μείον την προκαταβολή 

φόρου) 0,00 € 

14.740,69 

€ 5.929,92 € 9.814,15 € 8.435,52 € 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 100% 0,00 € 

14.740,69 

€ 

20.670,61 

€ 

30.484,75 

€ 

38.920,27 

€ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4%  0,00 € 2.033,20 € 2.851,12 € 4.204,79 € 5.368,31 € 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00 € 650,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,00 € 

31.514,58 

€ 

29.451,65 

€ 

45.153,69 

€ 

53.374,11 

€ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ -3.118,04 € 

19.315,38 

€ 

41.826,31 

€ 

59.966,15 

€ 

80.833,73 

€ 

ΤΕΚΜΑΡΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ 

-17.118,04 

€ 5.315,38 € 

27.826,31 

€ 

45.966,15 

€ 

66.833,73 

€ 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ 

-17.118,04 

€ 

-11.802,66 

€ 

16.023,66 

€ 

61.989,81 

€ 

128.823,54 

€ 

 

Στο αισιόδοξο σενάριο θεωρούμαι ότι τον πρώτο χρόνο οι πωλήσεις στο βιβλιοπωλείο θα είναι 6,00€ ο μέσος όρος των 

βιβλίων και τα πωληθέντα βιβλία ανά ημέρα θα είναι 40. Θα θεωρήσουμε ότι η γραφική ύλη θα κάνει 150€ την ημέρα 

και πως την ημέρα θα έχουμε 20 παιδιά στο παιδικό εργαστήρι του οποίου η διαμονή θα κοστίζει 5€.  
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Βλέπουμε πως και χωρίς την επιδότηση του ΕΣΠΑ στο αισιόδοξο σενάριο η επιχείρηση αν και τον πρώτο χρόνο να μην 

έχει καθόλου έσοδα, φαίνεται πως βελτιώνεται κατά το δεύτερο έτος όπου έχουμε θεωρήσει ότι ανεβαίνουν οι πωλήσεις.  

Φτάνοντας στο πέμπτο έτος και έχοντας υπολογίσει ότι έχουν διπλασιαστεί τα πωληθέντα βιβλία με σταθερό μέσο όρο 

βιβλίο 6€, η γραφική ύλη έχει πιάσει μια αύξηση περίπου το διπλάσιο δηλαδή 280€ την ημέρα από 150€ και τέλος το 

παιδικό εργαστήρι φιλοξενεί 50 παιδία ημερησίως με κόστος για τα παιδιά 5€ την ημέρα.  Βλέπουμε πως τα κέρδη έχουν 

φτάσει τις 66.833,73€ με όλα τα έξοδα πληρωμένα και θεωρητικά έχουμε υπολογίσει και τον μισθό των δυο συνεταίρων 

στους τεκμαρτούς μισθούς, πράγμα που σημαίνει πως τα τελικά κέρδη του 5ου έτους είναι και τα καθαρά τους κέρδη. 

Θεωρούμε πως η επιχείρηση θα επιτύχει για είναι καινοτόμα σε αυτά που προσφέρει και είναι κάτι που λείπει από αυτή 

την περιοχή πράγμα που σημαίνει πως ένα βιβλιοπωλείο και ένας χώρος φιλοξενίας για παιδιά θα προκαλέσει ενδιαφέρον 

και θα στηριχθεί.   

 

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ 

ΕΞΟΔΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.333,00 € 8.333,00 € 8.333,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΡΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 33.696,00 € 

44.928,00 

€ 

44.928,00 

€ 

50.544,00 

€ 

56.160,00 

€ 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 14.400,00 € 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

ΕΞΟΔΑΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 

ΜΙΣΘΟΙ/ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.(ΙΚΑ) 12.000,00 € 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΟΑΕΕ) 5.417,04 € 5.417,04 € 5.417,04 € 6.536,16 € 6.536,16 € 

ΕΝΟΙΚΙΟ 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 800,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

125.806,04 

€ 

96.338,04 

€ 

96.338,04 

€ 

91.440,16 

€ 

97.056,16 

€ 

ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΌΤΙ ΕΧΟΥΝ 

ΞΟΦΛΗΘΕΙ) 77.710,04 € 

37.010,04 

€ 

37.010,04 

€ 

26.496,16 

€ 

26.496,16 

€ 

            

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 18.144,00 € 

24.192,00 

€ 

24.192,00 

€ 

27.216,00 

€ 

30.240,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 14.400,00 € 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 28.800,00 € 

28.800,00 

€ 

36.000,00 

€ 

36.000,00 

€ 

43.200,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 61.344,00 € 

67.392,00 

€ 

74.592,00 

€ 

77.616,00 

€ 

87.840,00 

€ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 15.000,00 € 

25.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ -1.366,04 € 

55.381,96 

€ 

37.581,96 

€ 

51.119,84 

€ 

61.343,84 

€ 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ 

-16.366,04 

€ 

30.381,96 

€ 

37.581,96 

€ 

51.119,84 

€ 

61.343,84 

€ 

ΦΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ           
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ΦΟΡΟΣ 29% (μείον την προκαταβολή φόρου) 0,00 € 8.810,77 € 2.088,00 € 3.925,99 € 2.964,96 € 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 100% 0,00 € 8.810,77 € 

10.898,77 

€ 

14.824,75 

€ 

17.789,71 

€ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1,4%  2% 3% 0,00 € 425,35 € 526,15 € 1.022,40 € 1.840,32 € 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00 € 650,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,00 € 

18.046,88 

€ 

13.512,92 

€ 

20.423,14 

€ 

23.244,99 

€ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ 

-16.366,04 

€ 

12.335,08 

€ 

24.069,04 

€ 

30.696,70 

€ 

38.098,85 

€ 

ΤΕΚΜΑΡΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 14.000,00 € 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ 

-30.366,04 

€ 

-1.664,92 

€ 

10.069,04 

€ 

16.696,70 

€ 

24.098,85 

€ 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ 

-30.366,04 

€ 

-

32.030,96 

€ 

-

21.961,92 

€ 

-5.265,22 

€ 

18.833,64 

€ 

 

Στο μετριοπαθές σενάριο βλέπουμε πως από το πέμπτο έτος αρχίζει η επιχείρηση να βγάζει κέρδη και αυτό το βλέπουμε 

από το σωρευτικά κέρδη. Βέβαια η επιχείρηση φαίνεται ότι από το τρίτο κιόλας έτος αρχίζει να μην έχει ζημίες. 

Αναλυτικότερα το πρώτο έτος παίρνουμε ως δεδομένα ότι ο μέσος όρος της τιμής του βιβλίου είναι 6€ και ότι την ημέρα 

θα πωλούνται 30 βιβλία, από την γραφική ύλη η επιχείρηση θα έχει τζίρο 100€ την ημέρα και το παιδικό εργαστήρι θα 

έχει 20 παιδιά την ημέρα με 5€ το παιδί.  

Το δεύτερο έτος παίρνουμε τα εξής δεδομένα με σταθερό μέσο όρο βιβλίου 6€ και σταθερή τιμή για κάθε παιδί 5€ ότι 

θα πωληθούν 40 βιβλία η γραφική ύλη θα παραμείνει σταθερή στα 100€ και τα παιδία θα είναι σταθερά 20 παιδιά την 

ημέρα.  

Το τρίτο έτος με σταθερό μέσο όρο βιβλίου 6€ και σταθερή τιμή για κάθε παιδί 5€ υποθέτουμε ότι θα πωληθούν όσο 

βιβλία και την προηγούμενη χρονιά η γραφική ύλη παραμένει στα 100€ και τα παιδιά θα αυξηθούν από 20 σε 25. 

Το τέταρτο έτος θεωρούμε μόνο ότι υπάρχει μια αύξηση στην ποσότητα των βιβλίων από 40 σε 45 και όλα τα άλλα 

σταθερά όπως την προηγούμενη χρονιά. 

Και τέλος το πέμπτο έτος θα θεωρήσουμε με σταθερό μέσο όρο τιμής βιβλίου 6€ πως η ποσότητα θα είναι 50, η γραφική 

ύλη θα μείνει σταθερή όλα τα χρόνια στα 100€ την ημέρα και τα παιδιά από 25 τις δύο προηγούμενες χρονιές υποθέτουμε 

ότι θα γίνουν 30 με σταθερή τιμή ανα παιδάκι στα 5€. 

Άρα με μια αύξηση συνολικά κοντά στο 35-40% από το πρώτο έτος στο πέμπτο βλέπουμε ότι η επιχείρηση μπορεί να 

γίνει βιώσιμη από το πέμπτο χρόνο.   

 

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 
 

ΕΞΟΔΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.333,00 € 8.333,00 € 8.333,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΡΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 22.464,00 € 

22.464,00 

€ 

22.464,00 

€ 

33.696,00 

€ 

33.696,00 

€ 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

ΕΞΟΔΑΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 3.300,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 3.060,00 € 

ΜΙΣΘΟΙ/ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.(ΙΚΑ) 12.000,00 € 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΟΑΕΕ) 5.417,04 € 5.417,04 € 5.417,04 € 6.536,16 € 6.536,16 € 

ΕΝΟΙΚΙΟ 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 
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ΚΟΣΤΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 800,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

107.374,04 

€ 

66.674,04 

€ 

66.674,04 

€ 

74.592,16 

€ 

74.592,16 

€ 

ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΌΤΙ ΕΧΟΥΝ 

ΞΟΦΛΗΘΕΙ) 77.710,04 € 

37.010,04 

€ 

37.010,04 

€ 

26.496,16 

€ 

26.496,16 

€ 

            

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 12.096,00 € 

12.096,00 

€ 

12.096,00 

€ 

18.144,00 

€ 

18.144,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 

14.400,00 

€ 

14.400,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 28.800,00 € 

28.000,00 

€ 

36.000,00 

€ 

36.000,00 

€ 

43.200,00 

€ 

ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 48.096,00 € 

47.296,00 

€ 

55.296,00 

€ 

68.544,00 

€ 

75.744,00 

€ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 15.000,00 € 

25.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ 

-14.614,04 

€ 

35.285,96 

€ 

18.285,96 

€ 

42.047,84 

€ 

49.247,84 

€ 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ 

-29.614,04 

€ 

10.285,96 

€ 

18.285,96 

€ 

42.047,84 

€ 

49.247,84 

€ 

ΦΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ           

ΦΟΡΟΣ 29% (μείον την προκαταβολή φόρου) 0,00 € 2.982,93 € 2.320,00 € 6.890,95 € 2.088,00 € 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 100% 0,00 € 2.982,93 € 5.302,93 € 

12.193,87 

€ 

14.281,87 

€ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1,4%  2%  0,00 € 0,00 € 256,00 € 840,96 € 984,96 € 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00 € 650,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,00 € 5.965,86 € 7.878,93 € 

20.575,78 

€ 

18.004,83 

€ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ 

-29.614,04 

€ 4.320,10 € 

10.407,03 

€ 

21.472,06 

€ 

31.243,01 

€ 

ΤΕΚΜΑΡΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 14.000,00 € 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

14.000,00 

€ 

ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ 

-43.614,04 

€ 

-9.679,90 

€ 

-3.592,97 

€ 7.472,06 € 

17.243,01 

€ 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ 

-43.614,04 

€ 

-

53.293,94 

€ 

-

56.886,91 

€ 

-

49.414,84 

€ 

-

32.171,83 

€ 

 

Στο απαισιόδοξο σενάριο θεωρούμε πως χωρίς την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ θα είναι πολύ δύσκολα τα 5 πρώτα χρόνια 

της επιχείρησης αν οι πωλήσεις έτσι όπως της υποθέσαμε ισχύουν. 

ΑΡΧΙΚΑ θεωρούμε και για τα πέντε έτη σταθερές τιμές στο μέσο όρο τιμών των βιβλίων που είναι 6€/βιβλίο και η τιμή 

για την είσοδο των παιδιών στο παιδικό εργαστήρι που είναι 5€/παιδί 

Τα δύο πρώτα χρόνια θεωρούμε ότι σε ημερήσια βάση θα πουλάει η επιχείρηση 20 βιβλία, θα έχει τζίρο στην γραφική 

ύλη 50€ και τα παιδιά θα είναι 20. 

Το τρίτο έτος θεωρούμε πως θα υπάρξει μια μικρή αύξηση των παιδιών από 20 σε 25. 

Το τέταρτο έτος θεωρούμε πως τα παιδιά παραμένουν 25 και έχουμε αύξηση της ποσότητας των βιβλίων σε 30 και 100€ 

πωλήσεις σε γραφική ύλη. 

Τέλος για το πέμπτο έτος θεωρούμε πως η ποσότητα των βιβλίων και ο τζίρος από γραφική ύλη παραμένουν σταθερά με 

το τέταρτο έτος και η μόνη αύξηση θα πραγματοποιηθεί στον αριθμό των παιδιών από 25 σε 30.  

Βλέπουμε ότι παρόλο που δεν είναι τα νούμερα που περιμένουμε ότι θα γίνουν στην επιχείρηση, πράγμα λίγο αβέβαιο 

γιατί σημαντικό ρόλο παίζει και η αγοραστική δύναμη του κάθε πελάτη, κρατάμε μια επιφύλαξη στο ότι η επιχείρηση 

μετά το πέμπτο έτος μπορεί να ορθοποδήσει πολύ περισσότερο με μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. 

Θεωρούμε πως οι ανταγωνιστές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας μπορεί να μας μειώσουν τις 

πωλήσεις πράγμα που σημαίνει ότι το καλύτερο που έχει να γίνει είναι να διαφημιστεί η επιχείρηση και να κυκλοφορήσει 

η φήμη του και να πειστούν και οι πιο δύσπιστοι να γνωρίσουν την «ΑΝΑΤΟΛΗ». 
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MARKETING PLAN – ΤΑ 4 p 

ΠΡΟΙΟΝ (PRODUCT)  

 Η ποιότητα των προϊόντων θα είναι από τις καλύτερες όσων αφορά την ποιότητα των βιβλίων καθώς και την 

ποιότητα της γραφικής ύλης 

 Θα υπάρχουν από τα πιο ακριβά μέχρι και τα πιο φθηνά προϊόντα για περισσότερες επιλογές 

 Όσον αφορά και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα υπάρχει πιο πάνω αναλυτικότερα το τι προσφέρει η επιχείρηση. 

 

ΤΙΜΗ (PRICE) 
 

 Θα υπάρχει όλη η γκάμα των βιβλίων από τα φθηνότερα έως τα ακριβότερα. Βέβαια ότι θα βρίσκεται στην 

επιχείρηση θα είναι ποιοτικό ανεξαρτήτως τιμής.  

 Στην γραφική ύλη θα κρατιούνται οι τιμές σε ανταγωνιστικό επίπεδο. 

 Το ίδιο θα συμβεί και στο παιδικό εργαστήρι που οι τιμές θα είναι χαμηλές και πολύ ανταγωνιστικές  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (PLACE) 
 

 Θα βρίσκεται στην περιοχή του Κουρέντι της Χαλκίδας η οποία θεωρείται ότι έχει ευκατάστατους κατοίκους 

και είναι η καλύτερη περιοχή της Χαλκίδας κάτι σαν Πανόραμα για τους Θεσσαλονικείς. 

 Στην περιοχή δεν υπάρχει άλλο βιβλιοπωλείο ή παιδικό εργαστήρι. 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ (PROMOTION) 
 

ΜΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ 

Direct Ε-

Mail 

Ενημέρωση μέσω e-mail για καινούργια προϊόντα και υπηρεσιες 

στους πελάτες 

1φορά τον μήνα 0,00€ 

Εφημερίδες Φωτογραφικό υλικό από τα εγκαίνια σε τοπική εφημερίδα 1 φορά 60,00€ 

Ραδιόφωνο Τοπικά ραδιόφωνα διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών 1 φορά τον 

χρόνο  

100,00€ 

Internet Μέσω Ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και social media Συνεχώς 800,00€ 

 

 

 

PEST ANALYSIS  

 

 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Η πολιτική για την φορολογία των επιχειρήσεων 

 Πολιτική αστάθεια 

 

 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Οικονομική κρίση της χώρας 

 Το ύψος της ανεργίας και το κόστος της μισθωτής εργασίας 

 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Ηλικιακή μορφολογία του πληθυσμού target group 4-11&25-65 

 Γλώσσα ομιλίας 

 ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Τεχνολογία που εφαρμόζεται για την προώθηση και την διαφήμιση της επιχείρησης 

 Τεχνολογία για τα δίκτυα και τους τρόπους πώλησης  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η αγορά του βιβλίου που θα επικεντρωθούμε στα στατιστικά στοιχεία και σύμφωνα με έρευνες, το κοινό που 

επισκέπτεται ένα βιβλιοπωλείο είναι το 68% έως 44 ετών ενώ ο μέσος όρος ηλικίας υπολογίζεται στα 39 έτη. 

Με βάση την Office-Papers-Consumables financial (O.P.C.) την ετήσια οικονομική έκδοση του Οκτωβρίου 2015, τεύχος 

4, παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής και λιανικής πώλησης σε γραφική ύλη και 

βιβλία στους παρακάτω πίνακες.  

 

Οικονομικά αποτελέσματα Επιχειρήσεων Χονδρικής πώλησης: 

Οι πρώτες τρεις εταιρείες αφορούν γραφική ύλη και οι άλλες τρεις αφορούν εκδόσεις βιβλίων: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΤΟΣ 2013 

ΕΤΟΣ2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Κεφάλαιο Ίδιο 

Κεφάλαιο 

Υποχρεώσεις Καθαρά  

Πάγια 

Σύνολο 

Ενεργη-
τικού 

Κύκλος  

Εργασιών 

Μικτά 

Κέρδη 

Πρώτη 
χρήση 

 

Καθαρά 

Κέρδη 

Υπερδω- 

Δεκαμη- 

Νη χρήση 

A&G PAPER ΑΕΒΕ 8.713.740 

8.713.740 

0,0% 

17.019.873 

17.342.002 

1,9% 

54.699.545 

54.659.289 

-0,1% 

16.545.075 

16.847.522 

0,4% 

71.719.418 

72.001.290 

-3,9% 

54.121.294 

52.030.701 

-3.9% 

11.717.487 

11.970.332 

2,2% 

823.625 

406.138 

-50,7% 

NEXT A.E 

 

2.316.804 

2.316.804 

0,0% 

2.388.005 

2.398.621 

0,4% 

667.705 

829.715 

24,3% 

1.101.258 

1.292.770 

17,4% 

3.055.710 

3.228.337 

5,6% 

3.288.864 

3.348.099 

1,8% 

654.354 

472.991 

-27,7% 

18.626 

13.470 

-27,7% 

ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ 

 

195.000 

195.000 

0,0% 

180.654 

275.958 

52,8% 

246.576 

495.310 

100,9% 

33.232 

25.655 

-22,8% 

447.057 

721.969 

61,5% 

533.849 

1.003.658 

88,0% 

209.953 

309.700 

47,5% 

100.357 

129.818 

29,4% 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. 

 

6.030.000 

6.054.000 

0,4% 

9.205.900 

7.675.577 

-16,6% 

5.769.586 

8.069.722 

39,9% 

4.231.062 

4.471.975 

5,7% 

14.975.485 

15.745.299 

5,1% 

 

13.633.276 

14.069.884 

3,2% 

10.111.507 

10.241.664 

1,3% 

 

1.032.885 

1.628.385 

57,7% 

ΠΑΤΑΚΗΣ Σ., 
Α.Ε.Ε.Δ.Ε. 

13.752.000 

13.752.000 

0,0% 

16.622.089 

 

16.686.347 

0.4% 

7.771.969 

7.361.130 

-5,3% 

5.566.911 

5.387.327 

-3,2% 

24.394.058 

24.047.477 

-1,4% 

12.941.591 

12.383.322 

-4,3% 

6.499.592 

6.750.244 

3,9% 

787.378 

870.883 

10,6% 

ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε. 300.000 

542.00 

80,7% 

418.292 

711.348 

70,1% 

3.087.595 

3.486.988 

12,9% 

1.885.366 

1.829.903 

-2,9% 

3.505.887 

4.198.336 

19,8% 

1.387.858 

2.909.715 

109,7% 

1.086.273 

2.140.816 

97,1% 

3.125 

97.178 

3.009,7% 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012 2013 2014 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ       

κόστος πωληθέντων ως ποσοστό επι των πωλήσεων 64,25% 64,22% 63,48% 

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 4,43% 5,59% 7,15% 

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) 1,72% 3,50% 5,30% 

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) -1,78% 0,02% 1,18% 

Απαιτήσεις/Πωλήσεις 0,64% 0,59% 0,58% 

Αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων (ROE) 19,99% 3,99% 13,75% 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) -0,73% 1,15% 3,10% 

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) -1,78% 0,02% 1,18% 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ       

% Μεταβολή Πωλήσεων   6,70% 3,10% 

%Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)   11,74% -17,72% 

%Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)   75,88% 7,33% 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Σκοπός μια ιστοσελίδας που αντιπροσωπεύει μια επιχείρηση είναι: 

 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 Η ΠΩΛΗΣΗ 

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
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       Πρωταρχικός μας στόχος, εφόσον ξεκινήσουμε την επιχείρηση, είναι να δημιουργήσουμε και ηλεκτρονικό 

κατάστημα ούτως ώστε , πανελλαδικά να παραγγέλνουν βιβλία και γραφική ύλη και σιγά σιγά να μαθαίνουν το παιδικό 

εργαστήρι σε περίπτωση που κάνουν διακοπές στην περιοχή μας, να μας επισκεφθούν. Ακόμα θα γίνεται ευκολότερη η 

επικοινωνία με τους πελάτες μας αφού θα τους γνωστοποιούμε τις νέες προσφορές μας και εκείνοι θα μπορούν να 

κλείνουν ραντεβού στο παιδικό εργαστήρι ώστε όλες οι πλευρές να είναι πάντα ευχαριστημένες. Τέλος μέσα από την 

ιστοσελίδα οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες που χρειάζονται για 

την επιχείρηση όπως επίσης και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. 

 

 Με την έναρξη του καταστήματος θα γίνουν αμέσως ενέργειες για δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 

όπου θα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: 

 Πώληση βιβλίων 

 Πώληση Γραφικής Ύλης – Αναλωσίμων 

 Ηλεκτρονικό Κλείσιμο Ραντεβού για το παιδικό εργαστήρι καθώς και ανταλλαγή e-mail με τους γονείς 

 

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Στην 60η θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη 189 χωρών από την Παγκόσμια Τράπεζα με βάση την 

ευκολία ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η έκθεση Doing Business 2016 της Παγκόσμιας Τράπεζας 

καταγράφει τις μεταρρυθμίσεις των χωρών που έκαναν ευκολότερη την επιχειρηματική δραστηριότητα από την 

1η Ιουνίου 2014 έως την 1η Ιουνίου 2015. 

 Υποχώρηση σημειώθηκε στην ευκολία έναρξης μίας επιχείρησης, την απόκτηση ηλεκτρικού ρεύματος, τη λήψη 

πιστώσεων, το ύψος των φόρων, την εφαρμογή των συμβάσεων, την προστασία των επενδυτών μειοψηφίας και 

την εκκαθάριση μίας επιχείρησης. 

 Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα δεν είναι τόσο 

εύκολη καθώς υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά τμήματα της. 

 

Η ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη με τίτλο «ΘΑΛΗΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» σχετικά με την σκιώδης 

οικονομία της Ελλάδας (παραοικονομία) γίνεται φανερό ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής σκιώδους 

οικονομίας αγγίζει το 25% του επίσημου ΑΕΠ. 

 Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η παραοικονομία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. 

 Μια σίγουρη τακτική της επιχείρησης μας είναι ότι δεν θα αφήσει την παραοικονομία να επισκιάσει την 

επιχείρηση, καθώς όλα θα βαίνουν σύμφωνα με τους νόμους. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

         Συμπερασματικά θεωρούμε πως το παραπάνω επιχειρηματικό σχέδιο χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και 

βιωσιμότητα σε ένα βάθος χρόνου που είναι αβέβαιο για τα οικονομία της χώρας. Είναι φανερό που η επιχείρηση 

παρουσιάζει αποτελέσματα ενθαρρυντικά στα προβλεπόμενα σενάρια, ακόμα και το απαισιόδοξο σενάριο σε ένα βάθος 

χρόνου μας δείχνει ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορούν να ανέβουν. 

Γενικά η τάση εξέλιξης της επιχείρησης φαίνεται ανοδική για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της επιχείρησης που 

περιλαμβάνει το παρών επιχειρηματικό σχέδιο.  

Παρόλο που στοχεύουμε σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς πιστεύουμε πως ο βαθμός καινοτομίας που προσφέρουμε 

είναι αποδεκτός από τον πελάτη, και επομένως η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη και κερδοφόρα. 
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ΠΗΓΕΣ: 
 

Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία 
 

 Μπιτζένης Αριστείδης «Διεθνής επιχειρηματικότητα και επενδύσεις, σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον», Σταμούλης εκδόσεις, 2014 

 Κιόχος Πέτρος – Παπανικολάου Γέωργιος «Προγραμματισμός δράσεως επιχειρήσεων» Σταμούλης εκδόσεις 

2001 

 Boons Frank, Montalvo Carlos, Quist Jaco, Wagner Marcus “Sustainable innovation, business models and 

economic performance: An overview” Article in Journal of Cleaner Production · April 2013 

 Mahadevan B. “Business Models for Internet Based E-Commerce” (2001) 

 Timmers Paul “Business Models for Electronic Markets” Research Note 1998 

 David Deakins Mark Freel, Επιχειρηματικότητα Εκδόσεις Κριτική 2007 

 Κωνσταντίνος Παππάς-εκδότης, O.P.C Finacial (Official-Papers-Consumables), Τεύχος 4, Οκτώβριος 2015  

 

Ηλεκτρονικές πηγές: 
 

 http://www.bplans.com/ 

 http://www.biblionet.gr/ 

 http://www.statistics.gr/ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/Ομόρρυθμη_Εταιρεία 
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Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω ΕΣΠΑ: H περίπτωση έκδοσης 

έντυπων παιδικών βιβλίων 
 

Μαρία Πασπάτη  

1. Επιχειρηματικότητα και χαρακτηριστικά επιχειρηματία 

 

1.1 Το εννοιολογικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας 
Ένα βασικό πρόβλημα στον προσδιορισμό του εννοιολογικού πλαισίου της επιχειρηματικότητας είναι η 

απουσία ενός κοινά αποδεκτού ορισμού αυτής. Συνήθως, με τον όρο επιχειρηματικότητα εννοούμε την προσεκτική 

ανάλυση της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, καθώς και την αξιολόγηση και αξιοποίηση αυτών. Επίσης, ως 

επιχειρηματικότητα νοείται η διαδικασία υλοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών υπό συνθήκες περιορισμένης 

διαθεσιμότητας πόρων, παρατηρώντας, αναλύοντας και ανακαλύπτοντας κάτι καινούριο και μειώνοντας την 

αβεβαιότητα. Συνοψίζοντας, η επιχειρηματικότητα αφορά στην ανάληψη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, καθώς 

και στην ανάπτυξη ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων από το άτομο ή τα άτομα που ευθύνονται για αυτό, μέσα από την 

οργάνωση και συντονισμό των συντελεστών παραγωγής, καθώς και των σχέσεων με άλλους επιχειρηματίες και άλλους 

οικονομικούς παράγοντες. 

  

1.2 Η επιχειρηματική ευκαιρία 
 

 Η επιχειρηματική ευκαιρία δύναται να προέλθει είτε από τη δυνατότητα ικανοποίησης μία ανάγκης της αγοράς 

με ένα νέο προϊόν, είτε από τη δυνατότητα δημιουργικού συνδυασμού υποαπασχολουμένων πόρων, προκειμένου να 

παραχθεί ένα καλύτερο προϊόν, το οποίο και αυτό καλύπτει μία ανάγκη της αγοράς.  

 

1.3 Το μάνατζμεντ και οι λειτουργίες του 
 

1.3.1 Έννοια του μάνατζμεντ 
«Μάνατζμεντ είναι η διαδικασία σχεδιασμού και διατήρησης ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου οι άνθρωποι, 

εργαζόμενοι σε ομάδες, πετυχαίνουν αποτελεσματικά επιλεγμένους στόχους» (Koontz & Weihrich, 1990) 

«Μάνατζμεντ είναι διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου που ασκούνται σε μια 

επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι της» (Μπουραντάς κ.ά, 

1999) 

 Στα ελληνικά ο όρος management αποδίδεται ως «οργάνωση και διοίκηση», «διαχείριση». 

 

1.3.2 Λειτουργίες του μάνατζμεντ – αποτελεσματικό μάνατζμεντ 
 Το μάνατζμεντ έχει οριστεί ως διαδικασία τεσσάρων βασικών λειτουργιών: του προγραμματισμού ή 

σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης ή καθοδήγησης ή ηγεσίας και του ελέγχου. Αποτελεσματική διοίκηση 

σημαίνει σωστή πλήρωση των λειτουργιών αυτών, οι οποίες εκτελούνται καθημερινά μέσα σε μια επιχείρηση, 

αλληλοεπηρεάζονται και είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν από έναν παρατηρητή εκτός της επιχείρησης. 

Η διαδικασία της αποτελεσματικής διοίκησης ξεκινά από τον προγραμματισμό, συνεχίζει με την οργάνωση και 

τη διεύθυνση και καταλήγει στον έλεγχο, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην αναθεώρηση ή μη του προγραμματισμού. 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι εξίσου σημαντική, αλλά καθώς εμπλέκεται σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες, δεν 

αναφέρεται ως ξεχωριστή. 

Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ είναι οι ακόλουθες: 

 Προγραμματισμός (ή Σχεδιασμός - Planning): Είναι η διαδικασία ή το σύστημα των ενεργειών με τις οποίες 

καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης, προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της και προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με 

τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Άρα ο προγραμματισμός περιλαμβάνει: 

1) τον καθορισμό στόχων, 2) τη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών, 3) τα λειτουργικά 

προγράμματα δράσης. 

 Οργάνωση (Organizing): συνδυάζει τις δομές (θέσεις εργασίας, τμήματα, σχέσεις εξουσίας, ιεραρχικά 

επίπεδα), τις διαδικασίες και τους κανόνες λειτουργίας, ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η επιχείρηση. 

Είναι, άρα, η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης επιμερίζεται σε καθήκοντα και ταξινομείται, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, 

στα οποία αναθέτονται παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διατίθενται οι επαρκείς πόροι. 
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 Διεύθυνση ή καθοδήγηση ή ηγεσία (Commanding): αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. 

Είναι, με λίγα λόγια, η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων, τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια. 

Ο ηγέτης-μάνατζερ πρέπει να έχει την ικανότητα να μετατρέπει μια ανάγκη της ομάδας σε στόχο και να 

την κινητοποιεί σε δράση. Πρέπει να εμπνέει σεβασμό, αλλά και να σέβεται ο ίδιος τους υφισταμένους 

του. Να μπορεί να πείσει τα μέλη της ομάδας να ενεργήσουν προς μια κατεύθυνση. Να είναι ξεκάθαρος 

και αποφασιστικός, αλλά ταυτόχρονα δεκτικός, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη των υφισταμένων του 

μέσα από την ανάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων. 

 Έλεγχος (Controlling): η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων μελών της 

επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί.  

 

1.3.3 Βασικές δεξιότητες του μάνατζμεντ  
Συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Τεχνικές δεξιότητες (technical): εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 Ανθρώπινες δεξιότητες (επικοινωνίας) – Human: ικανότητα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, 

τόσο ως μέλη ομάδων όσο και ως ηγέτες που οδηγούν τους υφισταμένους τους στην επίτευξη των στόχων. 

 Στρατηγικές δεξιότητες (conceptual): δυνατότητα στρατηγικού οραματισμού και κατανόησης της λειτουργίας 

της επιχείρησης στο ευρύτερο περιβάλλον. 

 

1.4 Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 
Η επιστημονική βιβλιογραφία προσφέρει πλούσιο υλικό σχετικά με συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά 

του επιχειρηματία. Οι Πετράκης & Μπουρλετίδης (2005) εντοπίζουν τα βασικά γνωρίσματα του επιχειρηματία στα 

ακόλουθα: ανάγκη για την επίτευξη υψηλών στόχων· ικανότητα αυτοελέγχου, δημιουργικότητα· αίσθημα της 

ανεξαρτησίας· τάση για ανάληψη κίνδυνων. Έτσι η κλίση προς την επιχειρηματικότητα πιθανόν να εντοπίζεται σε άτομα 

που: επιθυμούν να επιτύχουν υψηλούς στόχους, πιστεύουν ότι ελέγχουν το πεπρωμένο τους, προτιμούν να είναι 

ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, νιώθουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν και να ανταποκριθούν στις 

καινοτομικές προκλήσεις και έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διαχειριστούν τον κίνδυνο. 

Κάποια άλλα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας είναι επίσης η συνεργατικότητα, η προώθηση κλίματος 

επικοινωνίας και αποδοχής των εργαζομένων από τους συναδέλφους, η αποφυγή της «ηθικής παρενόχλησης» του 

εργαζόμενου και η από κοινού διαχείριση των πληροφοριών μέσω συνεργαζόμενων δικτύων.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα στελέχη της επιχείρησης που περιγράφεται στην παρούσα εργασία, λόγω 

ειδικοτήτων και σχετικής εμπειρίας, ο ένας (ο εταίρος – διαχειριστής της επιχείρησης) θα αναλάβει την επιμέλεια και 

στοιχειοθεσία των κειμένων (σε γαλλικά, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά) και ο άλλος (υπάλληλος) τα 

λογιστικά καθήκοντα της επιχείρησης. Καθώς όμως και οι δύο, στην προσπάθειά τους για προσωπική εξέλιξη και διαρκεί 

επιμόρφωση, έχουν ασχοληθεί με την ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας και έχουν αποκτήσει πιστοποιημένη ευχέρεια 

στη χρήση σχετικών προγραμμάτων, θα αναλάβουν και το δημιουργικό κομμάτι του εκδοτικού οίκου. Ταυτόχρονα, η 

μία εκ των εταίρων επιδεικνύει ιδιαίτερο ταλέντο και στο σκίτσο με τα κλασσικά μέσα. 

 

1.4 Κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και χαρακτηριστικά επιχειρηματία 
1.5  

Τα κίνητρα ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας συνοψίζονται σε τρία βασικά: 

 Η επιθυμία των ανθρώπων να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, ειδικότερα εάν είναι άνεργοι. 

 Η προώθηση δικών τους ιδεών, όπως προκύπτουν μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους. 

 Η προοπτική για χρηματικές απολαβές, οι οποίες τελικά μπορεί να μην είναι οι αναμενόμενες. 

Σχετικά με την επιχειρηματική δράση που περιγράφεται στην παρούσα εργασία, από την πλευρά της οικογένειας 

δεν υπάρχει κάποιο επιχειρηματικό υπόβαθρο και η επιχείρηση θα είναι νεοεισερχόμενη στον κλάδο της, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Ωστόσο η αγάπη για το βιβλίο και η δυνατότητα να συνεισφέρουν τα στελέχη της, έστω και το ελάχιστο, 

στην πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας, μέσα από την επιλογή ποιοτικών έργων, αποτελούν ισχυρά κίνητρα, ακόμα και 

αν τα κέρδη δεν θα είναι τόσο. Επιπλέον, στόχος είναι αυτός ο εκδοτικός οίκος να γίνει το σπίτι νέων συγγραφέων και 

δημιουργών, από όλο τον κόσμο εάν είναι δυνατό, και να τους δώσει την ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους.  

Επιπλέον κίνητρο για την ανάληψη της επιχειρηματικής αυτής δράσης είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου δυναμικού που θα την στελεχώσει. Πρόκειται για άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες και επαρκείς γνώσεις 

πάνω στα καθήκοντα που θα αναλάβουν, ενθουσιώδη, δυναμικά και προσηλωμένα στο στόχο. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 

σε συνδυασμό με τη διάθεση για σκληρή εργασία, αποτελούν στέρεα βάση για το ξεκίνημά του εκδοτικού οίκου. 

Στόχος δεν είναι η κερδοφορία από αυτή καθεαυτή την απασχόληση στην επιχείρηση, αλλά η δημιουργία ενός 

ονόματος στο χώρο που σταδιακά θα προσελκύσει συνεργάτες (συγγραφείς) και καταναλωτές, καθιστώντας έτσι 

προσοδοφόρα την επιχείρηση χάρη στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξαιρετική αντιμετώπιση 

πελατών και συνεργατών. Επιπλέον, η απασχόληση στον εκδοτικό οίκο θα βγάλει και τους δύο συνεργάτες (εταίρος και 

εργαζόμενος αντιμετωπίζονται ως ίσοι στην επιχείρηση) από μια μακρά περίοδο ανεργίας.  
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1.6 Η επιχειρηματική ιδέα 

 

1.6.1 Τι είναι επιχειρηματική ιδέα 
Η επιχειρηματική ιδέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική δράση. Στην ουσία είναι μία υπόθεση 

ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει την τεχνική και οικονομική δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία και 

να το διαθέσει σε μια τέτοια τιμή η οποία θα αποφέρει κέρδος. 

Προκειμένου μια επιχειρηματική να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να προσφέρει: 

 κάτι καινούργιο που δεν προσφέρει κάποιος άλλος (νέο προϊόν, νέα υπηρεσία, νέα χαρακτηριστικά ή 

τεχνολογία), 

 κάτι καλύτερο από ό,τι υπάρχει ήδη στην αγορά (βελτιωμένο προϊόν ή υπηρεσία, ανθεκτικότερο στο χρόνο, πιο 

εύχρηστο, ταχύτερο ή βελτιωμένης τεχνολογίας), 

 ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν με χαμηλότερη τιμή, χάρη σε μια καινοτομία στη μέθοδο παραγωγής ή στην 

αποδοτικότερη οργάνωση της επιχείρησης, ώστε να μπορούν να το καταναλώσουν και άτομα που πριν δεν ήταν 

σε θέση να το αγοράσουν, 

 ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε μια νέα αγορά (ή ακόμα και να δημιουργήσει ο ίδιος ο επιχειρηματίας μια νέα 

αγορά για το προϊόν του).  

 

1.6.2 Η επιχειρηματική ιδέα του business plan 
Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο αφορά την έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων, μέσα από την ίδρυση και 

λειτουργία εκδοτικού οίκου χρηματοδοτούμενου από Κοινοτικό πρόγραμμα. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, που το κάνουν και επιλέξιμο για υπαγωγή στο πρόγραμμα αλλά και το διαφοροποιούν σημαντικά από τις 

μέχρι σήμερα εκδόσεις παιδικών βιβλίων, αναλύονται σε επόμενη ενότητα. Τα ίδια βιβλία θα διατίθενται και σε 

ηλεκτρονική μορφή (pdf και ePub). 

Επιπλέον ο εκδοτικός οίκος θα προσφέρει και υπηρεσίες επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων, με την καταβολή 

αντιτίμου, είτε πρόκειται για βιβλία που προορίζονται για έκδοση από τον οίκο είτε επειδή ο συγγραφέας επιθυμεί τον 

επαγγελματικό σχολιασμό και κριτική του έργου του πριν λάβει την απόφαση να το εκδώσει είτε ακόμα και για κείμενα 

που προορίζονται για άλλες χρήσεις.  

Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο εκδοτικός οίκος θα αναλαμβάνει αυτός το κόστος έκδοσης των 

βιβλίων. Ο συγγραφέας θα διατηρεί το ηθικό δικαίωμα επί του έργου (δηλαδή η πατρότητα του δημιουργού), το οποίο 

είναι αμεταβίβαστο και κατοχυρώνεται από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μέσω συμβολαιογραφικής πράξης, 

εφόσον το επιθυμεί ο συγγραφέας. Το περιουσιακό δικαίωμα (το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης) θα μεταβιβάζεται 

στον εκδοτικό οίκο και ο συγγραφέας θα λαμβάνει ποσοστό επί των πωλήσεων του έργου του, από το πρώτο βιβλίο που 

θα πωληθεί.  

Η χορήγηση Διεθνούς Πρότυπου Αριθμού Βιβλίου (αγγλικά: ISBN – International Standard Book Number) 

γίνεται από την Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, κατόπιν αιτήσεως τηλεφωνικά ηλεκτρονικά (email) ή με fax και χωρίς 

κόστος.  

 

2. Νομική μορφή της επιχείρησης 
 

 Η νομική μορφή που θα λάβει η επιχείρηση είναι αυτή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με 1 

εταίρο-διαχειριστή και έναν υπάλληλο (με χρήση της επιδότησης που καλύπτει το μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία 

νέας θέσεις εργασίας).  

 

2.1 Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
Πρόκειται για ένα νέο εταιρικό τύπο που εισήχθη με το Νόμο 4072/2012 και αποτέλεσε καινοτομία για τα 

ελληνικά δεδομένα καθώς μπορούσε να συσταθεί με ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) μόνο ευρώ. Πλέον με τον τροποποιητικό 

Νόμο 4155/2013 το αρχικό κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και μηδενικό. 

Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική, έχει νομική προσωπικότητα (ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα), 

εμπορικό σκοπό (ακόμα και αν δεν είναι εμπορική επιχείρηση), το κεφάλαιο της καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς 

περιορισμό και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις, με εξαίρεση την ευθύνη που 

αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές. Δύναται να συμμετάσχουν και άλλοι εταίροι και να 

λαμβάνονται μερίδια με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές (με αξία έως το 75% του ποσού της ευθύνης που 

αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρίας). Επιπλέον, συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό 

έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), έχει 12ετή διάρκεια, έδρα στον 

δήμο που ορίζεται στο καταστατικό (με δυνατότητα μεταφοράς της καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος-μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και η δημοσιότητα της πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα της (την οποία διατηρεί 

υποχρεωτικά) είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.  

Η σύστασή της είναι πιο ευέλικτη από αυτήν της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. και μπορεί να λειτουργήσει και ως 

μονοπρόσωπη. Ανταποκρίνεται δε στον διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση και διευκολύνει 
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τη συνεργασία και τη μεταξύ τους συνύπαρξη και καθίσταται έτσι κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και 

για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.  

Συγκριτικά με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, τις οποίες στοχεύει σταδιακά να αντικαταστήσει, μια 

Ι.Κ.Ε.: 

 μπορεί να συσταθεί εντός μίας ημέρας, μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης του Γ.ΕΜ.Η., 

 έχει απλοποιημένο τρόπο σύστασης, με ιδιωτικό έγγραφο αποκλειστικά στις υπηρεσίες μίας στάσης, χωρίς 

έξοδα συμβολαιογράφου, 

 έχει απλοποιημένες διαδικασίες για τις γενικές συνελεύσεις, την συνεδρίαση των οργάνων, την έγκριση των 

ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, κ.λπ. και οι αποφάσεις λαμβάνονται τόσο εντός όσο και εκτός 

συνέλευσης, 

 υποχρεώνει σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ μόνο τους διαχειριστές ή το μοναδικό εταίρο (στις μονοπρόσωπες ΙΚΕ), 

 παρέχει αυξημένη εταιρική διαφάνεια για την προστασία των συναλλασσομένων με αυτή, μέσω της υποχρέωσης 

της να διατηρεί ιστοσελίδα και να αναφέρει σε αυτήν τις πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των 

συναλλαγών και στην προστασία των συναλλασσομένων. 

Το συνολικό κόστος για την ίδρυση της Ι.Κ.Ε. μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) ανέρχεται σε €121, εκ των οποίων €10 το τέλος καταχώρησης 

στο Γ.Ε.ΜΗ., €70 γραμμάτιο κόστους σύστασης (+€5 για κάθε επιπλέον εταίρο άνω των 3ων) και €41 συνδρομή 

Ε.Β.Ε.Θ. (η οποία είναι προαιρετική).  

Καθώς η επιχείρηση θα αποτελείται από δύο (2) μόνον άτομα (με προοπτική πρόσληψης υπαλλήλου με 

καθεστώς ημιαπασχόλησης κατά το 5ο έτος), δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη οργανωτική διάρθρωση, οπότε δε δύναται η 

κατάρτιση οργανογράμματος. 

 

2.2 Λόγοι απόρριψης των άλλων νομικών μορφών επιχειρήσεων 
 Ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία: απαιτούν τη σύμπραξη δύο τουλάχιστον ατόμων, οι ομόρρυθμοι εταίροι 

ευθύνονται απεριόριστα (όχι δηλαδή μέχρι κάποιο ύψος οφειλής της εταιρείας) και εις ολόκληρον (για ολόκληρη την 

οφειλή της εταιρείας) για τις εταιρικές υποχρεώσεις με την προσωπική τους περιουσία.  

 Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.): απαιτεί σχετικά υψηλό κεφάλαιο ίδρυσης (60.000 ευρώ μετρητά ή εισφορά σε είδος) 

και είναι μακράς διάρκειας (50 χρόνια). Στην παρούσα φάση το ίδιο αρχικό κεφάλαιο είναι ελάχιστο έως μηδενικό σε 

μετρητά και, επιπλέον, δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο ακίνητο ως εναλλακτική επιλογή. Επίσης, εάν δε βελτιωθούν οι 

οικονομικές συνθήκες θεωρώ δύσκολο να επιβιώσει η επιχείρηση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθώς το αρχικό 

team θα είναι ολιγομελές και η επιχείρηση προσανατολίζεται αρχικά στην εγχώρια αγορά, το προφίλ της Α.Ε. εκτιμώ ότι 

δεν ταιριάζει με τον τύπο επιχείρησης που πρόκειται να δημιουργηθεί. 

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ., συγκρίνοντας το κόστος 

ίδρυσης και το κόστος ενός έτους λειτουργίας μεταξύ μίας Ε.Π.Ε. και μίας Ι.Κ.Ε. διαπιστώνεται περιορισμός στο 

γραφειοκρατικό κόστος τουλάχιστον κατά 25%. Για τον πρώτο χρόνο η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 828,5 ευρώ ανά 

εταιρεία. Τα έξοδα σύστασης της Ι.Κ.Ε. είναι κατά 230 ευρώ χαμηλότερα, η εξοικονόμηση από τη δημοσίευση 

οικονομικών καταστάσεων είναι 262,5 ευρώ και από τροποποιήσεις καταστατικού και άλλες πράξεις είναι 336 ευρώ. 

Ουσιαστικά η Ι.Κ.Ε αποτελεί την ευέλικτη μετεξέλιξη της Ε.Π.Ε. 

 

3. SWOT ANALYSIS 

 

3.1 Τι είναι η SWOT ανάλυση και που χρησιμοποιείται 
Η διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης είναι ένα σημαντικό μέρος της 

διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Περιβαλλοντικοί παράγοντες εσωτερικοί στην επιχείρηση μπορούν συνήθως να 

ταξινομηθούν ως Strengths (Δυνάμεις - Ισχυρά Σημεία), ή Weaknesses (Αδυναμίες - Αδύναμα Σημεία), και αυτοί που 

είναι εξωτερικοί της επιχείρησης ως Opportunities (Ευκαιρίες) και Threats (Απειλές). Μια τέτοια ανάλυση του 

στρατηγικού περιβάλλοντος αναφέρεται ως ανάλυση SWOT. 

Ως εργαλείο, η ανάλυση SWOT δεν αποτελεί μία πλήρη μελέτη ενός υπό εξέταση θέματος. Ωστόσο αποτελεί 

ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό εργαλείο που βοηθά συχνά στην προκαταρτική διερεύνηση και την εξαγωγή βασικών 

πρωταρχικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που 

βρίσκονται σήμερα με σκοπό να λάβουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους στο μέλλον. Παρέχει δε 

πληροφορίες που βοηθούν στη συμφωνία των πόρων και δυνατοτήτων της εταιρίας με το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί. 

 

3.2 Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σε μια SWOT ανάλυση 
 Καθώς η ανάλυση SWOT υπόκειται καθαρά στις υποκειμενικές εκτιμήσεις του επιχειρηματία, τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα για την περίπτωση του εκδοτικού οίκου βασίζονται καθαρά σε προσωπική κρίση. 

Ενδεχόμενα δε μακροπρόθεσμα να αποδειχθούν και λανθασμένα. 
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (Strengths) 
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ-ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ 

(Weaknesses) 

 καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 

 ποιότητα, διαφοροποίηση και καινοτομία προϊόντος, χάρη και 

στην τεχνολογική ανάπτυξη 

 προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές 

 συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο των 

εκτυπώσεων/βιβλιοδεσίας 

 διαχείριση συνεργατών και πελατείας 

 παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 επικοινωνιακές δράσεις 

 αγάπη προς το αντικείμενο απασχόλησης 

 απουσία αναγνωρισιμότητας εξαιτίας 

της νεότητας της επιχείρησης 

 ανεπάρκεια παραγωγικής 

δυναμικότητας και δικτύου διανομής 

για δυναμική είσοδο στην αγορά  

 απουσία ίδιων κεφαλαίων που θα 

μπορούσαν να διατεθούν στο εγχείρημα 

 απειρία στην ανάληψη επιχειρηματικής 

δράσης 

 δυσκαμψίες προμηθειών 

 ισχυρές προσωπικότητες των ατόμων 

που θα συνεργαστούν στην επιχείρηση 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

 κίνητρα επιχειρηματικότητας (χρηματοδότηση και προστασία 

από το κράτος για την ανάπτυξη νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας) 

 εν δυνάμει αναγνωστικό κοινό στο φιλικό και οικογενειακό 

περιβάλλον 

 είσοδος μεταναστών στη χώρα που αν παραμείνουν και 

τεκνοποιήσουν, τα παιδιά αυτών θα λάβουν ελληνική παιδεία 

και θα αποτελέσουν εν δυνάμει αναγνωστικό κοινό 

 υποστήριξη από την τεχνολογία 

 οικονομική ανάκαμψη της χώρας 

 διάδοση ηλεκτρονικού εμπορίου 

 υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού 

 γενικότερή οικονομική κρίση και 

έλλειψη ρευστότητας 

 εισοδηματικοί περιορισμοί 

 αύξηση τιμών από τη μεριά των 

προμηθευτών 

 αύξηση φορολογίας επιχειρήσεων ή 

φορολογικού συντελεστή στον οποίο 

υπάγονται τα βιβλία 

 περιορισμός γεννήσεων 

 αδυναμία διαχείρισης κινδύνων και 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

Πίνακας 1: Η SWOT ανάλυση για τον εκδοτικό οίκο. 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία. 

 

4. Πηγές χρηματοδότησης 

 
Μία επιχείρηση μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από εσωτερικές, εξωτερικές ή λοιπές πηγές. 

Στις εσωτερικές πηγές ανήκουν: ίδια κεφάλαια· χρηματικές ροές από θετική εξέλιξη βραχυπροθέσμων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων· αποθεματικά κεφάλαια (αδιανέμητα κέρδη)· εκποίηση περιουσιακών στοιχείων (μη 

απαραίτητη). 

Οι εξωτερικές πηγές περιλαμβάνουν: τραπεζικό δάνειο (υπερανάληψη - overdraft, βραχυπρόθεσμα & 

μεσοπρόθεσμα τοκοχρεωλυτικά δάνεια)· τραπεζική πίστωση (εγγυητικές επιστολές, Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών)· 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)· πρακτόρευση/εκχώρηση απαιτήσεων (factoring)· κρατική ή κοινοτική στήριξη 

(Αναπτυξιακοί Νόμοι, Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Προγράμματα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης). 

Οι λοιπές πηγές χρηματοδότησης αφορούν: Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital)· ιδιώτες 

επενδυτές (Business Angels)· Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) και Τεχνολογικά Πάρκα (Technology 

Parks)· Χρηματιστηριακή Αγορά. 

Η καταλληλότερη επιλογή θα πρέπει να είναι ένας (βέλτιστος) συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής 

χρηματοδότησης. Το μείγμα χρηματοδότησης εξαρτάται από τη δυνατότητα και πρόθεση του επιχειρηματία να 

διακινδυνεύσει δικά του χρήματα, αλλά και την ικανότητά του να πείσει κάποιον τρίτο (φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον, 

συνεργάτες, τραπεζικό ή άλλο οργανισμό) να του δανείσει χρήματα. 

Σημειώνεται ότι για τις βιομηχανικές (παραγωγικές) επιχειρήσεις η σχέση Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια 

Κεφάλαια αποτελεί σημαντικό οικονομικό δείκτη οικονομικής σταθερότητας, με συγκεκριμένα όρια εντός των οποίων 

θα πρέπει να κυμαίνεται ανά κλάδο δραστηριοποίησης. 

Στην υπό μελέτη περίπτωση του εκδοτικού οίκου η χρηματοδότηση θα προέλθει από την υπαγωγή της 

επιχείρησης στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα για το 

Πρόγραμμα γίνεται λόγος στην επόμενη ενότητα. 

  

5. Πρόγραμμα επιδότησης στο οποίο δύναται να υπαχθεί η επιχείρηση 
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Εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης οι δυνατότητες δανεισμού από τραπεζικούς φορείς 

είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Δεδομένης δε της γενικότερης οικονομικής στενότητας και της περιορισμένης 

ρευστότητας, είναι δύσκολο κάποιος νέος επιχειρηματίας είτε να διαθέσει προσωπικό κεφάλαιο είτε να καταφέρει να 

πείσει άτομο του φιλικού ή συγγενικού του περιβάλλοντος να του δανείσει χρήματα. 

Για τους παραπάνω λόγους και καθώς τα κίνητρα επιχειρηματικότητας που παρέχονται από το κράτος και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ισχυρά (χρηματοδότηση και προστασία για την ανάπτυξη νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας), η επιχείρηση στοχεύει στη λήψη χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Νεοφυής 

Επιχειρηματικότητα», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020.  

 

5.1 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων 

επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία 

βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.  

 

5.1.1 Κατηγορίες δικαιούχων 
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση 

μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες 

χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι ατομικοί 

επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.  

Ο εταίρος-διαχειριστής του εκδοτικού οίκου υπάγεται στην πρώτη κατηγορία δικαιούχων και πληροί σωρευτικά 

τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. 

 

5.1.2 Είδος ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες 
Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή επιχορήγησης/επιδότησης και αφορά τις παρακάτω 

κατηγορίες δαπανών: 

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής 

τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.). 

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, 

σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.). 

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις. 

4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας). 

5. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας. 

6. Προμήθεια αναλωσίμων. 

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων). 

8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ).  

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή 

διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 

σχεδίου, η οποία θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής 

του. Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) 

έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. 

 

5.1.3 Προϋπολογισμός έργου 
Συνολικά προβλέπεται κονδύλι 120 εκ. ευρώ, με καταβολή σε δύο κύκλους. Για τον πρώτο κύκλο (πρώτο 

εξάμηνο του 2016) θα καταβληθεί το 60% του προϋπολογισμένου κονδυλίου, και ειδικότερα για την Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα το ποσό των 43,44 εκ. ευρώ.  

 

5.2 Ένταξη του εκδοτικού οίκου στο Πρόγραμμα 
Η Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων υπάγεται στον ευρύτερο Τομέα Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

και ειδικότερο Τομέα Προτεραιότητας ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4. Πολιτιστικές - Δημιουργικές 

Βιομηχανίες. Ο Κωδικός Αριθμός της Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) είναι 58.11.13, με 2ψήφιο NACE 58. Εκδοτικές 

δραστηριότητες, Επιπέδου 6.  

Από τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, αυτές που αφορούν την περίπτωση της ίδρυσης και λειτουργίας 

του εκδοτικού οίκου είναι: 

 λειτουργικά κόστη (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής 

επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες) 
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 δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έχουν προβλεφθεί στα έξοδα της επιχείρησης κόστη 

συμμετοχής σε εκθέσεις βιβλίου εντός Ελλάδος, η προβολή του οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε 

free press εφημερίδες (αργότερα προβλέπεται και ραδιοφωνική διαφήμιση) 

 αγορά εξοπλισμού (υπολογιστές εξοπλισμένοι με γραφιστικά προγράμματα και προγράμματα επεξεργασίας 

κειμένων, έπιπλα γραφείου), διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (τοποθέτηση μονάδων 

κλιματισμού, επιγραφής με την επωνυμία του οίκου, είδη υγιεινής)  

 προμήθεια αναλωσίμων γραφείου και ειδών υγιεινής 

 ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)  

 μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας. 

Σημειώνεται ότι μόνο το κομμάτι της δραστηριότητας που αφορά την έντυπη έκδοση του παιδικού βιβλίου θα 

χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του εκδοτικού οίκου δε προβλέπεται υπαγωγή σε 

κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

 

Κατηγορία ενέργειας-δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο 

ποσοστό-ποσό στον 

προϋπολογισμό του 

επιχειρηματικού σχεδίου 

Ποσό 

επένδυσης από 

την επιχείρηση 

σε € 

Ποσοστό επί 

των 

επιλέξιμων 

δαπανών 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 

δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής 

επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, 

θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, 

δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

60% 12.200 20,33% 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, 

συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, 

υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και 

παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και 

επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) 

8% 0 0% 

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής 

σε εκθέσεις 
15% 2.000 3,33% 

Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση 

εξοπλισμού 

30% ΕΚΤ (χωρίς χρήση 

ρήτρας ευελιξίας) 
0 0% 

Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / 

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής 

κλίμακας 

40% με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας 
13.600 22,67% 

Προμήθεια αναλωσίμων 15% 2.000 3,33% 

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 

(επιχειρηματία / εταίρων) 
30% 6.200 10,33% 

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ) 
24.000€ 24.000 

 

Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, 

κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο 

τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας 

20% 0 0% 

Πίνακας 2: ποσοστά επί του συνόλου για τις επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν τον εκδοτικό οίκο. 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία. 

 

6. Καινοτομία 

 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, «ο όρος καινοτομία 

ορίζει τόσο μία διαδικασία όσο και το αποτέλεσμά της. Πρόκειται για τη μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν 

ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής -νέα βελτιωμένη- ή ακόμη σε νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής 

υπηρεσίας. Ο όρος καλύπτει επίσης την κοινωνική, θεσμική και οργανωτική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 

καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών».  

Διαπιστώνεται ότι η καινοτομία δε σημαίνει απαραίτητα εφεύρεση. Έχει περισσότερο οικονομικό παρά 

τεχνολογικό περιεχόμενο. Αποτελεί την έννοια μέσα από την οποία η επιχείρηση δημιουργεί νέες παραγωγικές πηγές 

(επαναστατική τεχνολογική καινοτομία) ή εμπλουτίζει τις υπάρχουσες με νέα χαρακτηριστικά (εξελικτική τεχνολογική 

καινοτομία).  
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Καθώς το προϊόν του εκδοτικού οίκου απευθύνεται σε παιδιά, αυτό που θα επιδιωχθεί είναι η προσφορά όχι 

μόνο ποιοτικών ως προς το περιεχόμενο βιβλίων, αλλά και ανθεκτικών ως προς τη χρήση. Η καινοτόμος βιβλιοδεσία που 

θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε βιβλία ευρείας κυκλοφορίας συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της βιβλιοδεσίας με 

καρφίτσα (συρραπτικό) και σπιράλ, εξασφαλίζοντας μικρό βάρος στο έντυπο, πρακτικότητα και μεγαλύτερη αντοχή. Το 

αποτέλεσμα θα είναι ένα βιβλίο που θα γυρίζει, λυγίζει, αναδιπλώνεται χωρίς να χάνει την συνοχή του, δίνοντας 

ταυτόχρονα την αίσθηση της πολυτέλειας της κλασσικής βιβλιοδεσίας, χάρη στην ειδικά ραμμένη και σχεδιασμένη 

λινόδετη ράχη και το σκληρό εξώφυλλο.  

Επιπλέον καινοτόμο στοιχείο θα είναι η δυνατότητα προσαρμογής του εξωφύλλου στις απαιτήσεις του πελάτη. 

Με την προσκόμιση/αποστολή μιας φωτογραφίας του παιδιού για το οποίο προορίζεται το βιβλίο, θα μπορεί αυτό να 

απεικονιστεί ως σκίτσο στο εξώφυλλο του βιβλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο/η αναγνώστης/στρια θα αποκτά ένα πιο 

προσωποποιημένο βιβλίο που θα τον/την τοποθετεί, έστω και κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο σκηνικό της ιστορίας.  

 

7. Marketing Plan (Σχέδιο μάρκετινγκ) 
 

Το σχέδιο μάρκετινγκ είναι ένα περιεκτικό έγγραφο ή σχέδιο που περιγράφει τις προσπάθειες διαφήμισης και 

μάρκετινγκ της εταιρείας κατά τη διάρκεια του επόμενο έτους. Περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που 

εμπλέκονται στην επίτευξη ειδικών στόχων εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Ένα σχέδιο μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει επίσης μια περιγραφή της τρέχουσας θέσης μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, μια συζήτηση για την αγορά-

στόχο και μια περιγραφή του μείγματος μάρκετινγκ που μια επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των στόχων 

της.  

 

7.1 PEST Analysis 
Η ανάλυση PEST είναι ένα εργαλείο του Μάρκετινγκ με το οποίο αναλύεται το μάκρο-περιβάλλον μιας 

επιχείρησης, δηλαδή το πολιτικό περιβάλλον (Political - το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα η επιχείρηση σε τοπικό 

αλλά και διεθνές επίπεδο), το οικονομικό περιβάλλον (Economical - γενική κατάσταση της οικονομίας, ΑΕΠ της χώρας, 

δείκτης βιοτικού επιπέδου, γενικότερες οικονομικές εξελίξεις ή προβλέψεις για πληθωριστικές τάσεις), το κοινωνικό 

περιβάλλον (Social - δημογραφική κατάσταση, τάσεις, πολιτιστικές και προσωπικές αξίες των εργαζομένων) και το 

τεχνολογικό περιβάλλον (Technological - διαδικασία καινοτομίας, διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας, τρέχουσα 

τεχνολογία αιχμής). Αποτελεί κομμάτι του Marketing Plan, αλλά λειτουργεί και ως ανεξάρτητο εργαλείο.  

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται η ανάλυση του εξωτερικού μακροπεριβάλλοντος (PEST) για τον εκδοτικό 

οίκο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Political) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Εconomic) 

 ανταγωνιστικό περιβάλλον ελεύθερης αγοράς 

 πολιτική ενίσχυσης της νεανικής /νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας  

 αστάθεια/μεταβλητότητα στη φορολόγηση των 

επιχειρηματικών κερδών 

 κοινοτικά προγράμματα κινήτρων και 

επιχορηγήσεων προς νέους επιχειρηματίες 

 ακαμψίες ρυθμίσεων αγοράς εργασίας 

 απουσία ουσιαστικών εμποδίων εισόδου νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο 

  capital controls 

  φάση ύφεσης εθνικής οικονομίας (-0,3%) 

  πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα 

  έντονη μεταβλητότητα κόστους πρώτων υλών 

(χαρτί, μελάνι εκτύπωσης, υλικά βιβλιοδεσίας) 

  ανεργία 24,4% (Ιανουάριος 2016) 

  πληθωρισμός -1,1% (Δεκέμβριος 2015) 

  επιτόκια δανεισμού 7,00% – 10,75% και 

αυστηροποίηση των κριτηρίων δανειοδότησης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Social) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Τechnological) 

 περιορισμένη δημογραφική αύξηση, με τάση 

αναστροφής ηλικιακής πυραμίδας 

 ισχυρή είσοδος μεταναστευτικών ρευμάτων 

 πολιτισμικές επιρροές στον τρόπο ζωής και 

κατανάλωσης 

 χαμηλός μέσος όρος ελεύθερου χρόνου 

 η αντίληψη ότι η ενασχόληση με τις τέχνες στην 

Ελλάδα θεωρείται χόμπι και όχι επάγγελμα 

  νέες τεχνολογίες βιβλιοδεσίας (μηχανήματα, 

τεχνικές) 

  νέα προγράμματα σχεδιασμού/γραφιστικής και 

στοιχειοθεσίας 

  νέες τεχνικές εκτύπωσης φιλικής προς το 

περιβάλλον (φυτικά μελάνια) 

  συστήματα ποιότητας 

  χαμηλή εκπαιδευτική προσαρμογή 

  σύγχρονοι τρόποι προβολής και επικοινωνίας με 

τους πελάτες 

Πίνακας 3: PEST ανάλυση για τον εκδοτικό οίκο. 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία. 

7.2 Το μείγμα marketing (4Ps) 
«Μείγμα μάρκετινγκ» είναι μια γενική φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διάφορα είδη επιλογών 

που μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί, καθ’ όλη τη διαδικασία εισαγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην αγορά. 

Η ανάλυση των 4Ps είναι ένας τρόπος -ίσως ο πλέον γνωστός- καθορισμού του μείγματος μάρκετινγκ, και για πρώτη 

φορά εκφράστηκε το 1960 από τον Ε. J. McCarthy.  
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Τα 4Ps αποτελούν τα κύρια στοιχεία του marketing και προκύπτουν από τα αρχικά των λέξεων Product 

(Προϊόν), Price (Τιμή), Promotion (Προώθηση), Place (Τόπος Διανομής). Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών οι 

Booms και Bitner τα επέκτειναν το 1981 σε 7Ps (προστίθενται τα Physical evidence - Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, 

People – Ανθρώπινο Δυναμικό, Process - Διαδικασία), εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, τα 4Ps αναλύονται ως εξής:  

 Product (Προϊόν): λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του, οι ιδιότητες του, η αξία που προσφέρει στον 

καταναλωτή, τόσο η χρηστική (δηλαδή με τη χρήση του προϊόντος) όσο και η συναισθηματική (στυλ, κύρος του 

προϊόντος).  

Το προσφερόμενο προϊόν στην περίπτωση του εκδοτικού οίκου είναι το παιδικό βιβλίο, με καινοτόμα βιβλιοδεσία 

και δυνατότητα προσαρμογής του σχεδιασμού του εξωφύλλου, όπως αναλύθηκε και παραπάνω. Οι ιδιαιτερότητες 

του βιβλίου ως προϊόντος αναλύονται στην ενότητα που αφορά τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. 

 Price (Τιμή): είναι η οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία καθορισμού της πώλησης ενός αγαθού, ή της 

παροχής υπηρεσίας, σε αντιδιαστολή με τη διατίμηση που επιβάλει ο κρατικός φορέας. Η τιμή πρέπει να είναι 

αντίστοιχη του προϊόντος, της κατασκευής του και της αξίας που προσφέρει στον καταναλωτή. 

Στην περίπτωση του παιδικού βιβλίου, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, οι τιμές θα κυμαίνονται από 

3,2 ευρώ (η ηλεκτρονική μορφή) έως 15,9 περίπου ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

 Promotion (Προώθηση): αφορά την προβολή και επικοινωνία του προϊόντος μέσα από Διαφήμιση (τηλεόραση, 

αφίσες, περιοδικά, ραδιόφωνο κ.ά.), Προσωπική Πώληση (πωλητές της επιχείρησης), προώθηση πωλήσεων 

(κουπόνια, δωρεάν δείγματα, προώθηση μέσα στο κατάστημα) και Δημόσιες Σχέσεις (δημιουργία δημοσιότητας 

και θετικής εικόνας για την επιχείρηση και τα προϊόντα αυτής). 

Όσον αφορά το παιδικό βιβλίο, αρχικά θα προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου με την καταβολή 

συγκεκριμένου ποσού θα προβάλλεται στις σελίδες αυτών, με τη δημιουργία ιστοσελίδας και τη διαφήμιση σε free 

press έντυπα της Θεσσαλονίκης. Αργότερα ίσως χρησιμοποιηθεί και η προβολή μέσω ραδιοφώνου. 

 Place (Τόπος Διανομής): ο εντοπισμός των κατάλληλων σημείων πώλησης του προϊόντος ή παροχής της 

υπηρεσίας. Τα κανάλια διανομής (τόπος) συνίστανται επίσης στη γεωγραφική κάλυψη που προσφέρουμε, η 

οποία επηρεάζει τον όγκο πωλήσεων. 

Αρχικά τα βιβλία θα διατίθενται διαδικτυακά και σε stands στα πλαίσια της συμμετοχής του εκδοτικού οίκου σε 

εκθέσεις βιβλίου. Μέσω της ιστοσελίδας θα είναι δυνατή η αποστολή των βιβλίων σε όλη την Ελλάδα και τον 

υπόλοιπο κόσμο, με επιπλέον καταβολή από τους καταναλωτές του κόστους μεταφοράς. 

 

7.3 Το επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρησης 
Ο εκδοτικός οίκος θα λειτουργήσει σε αβέβαιο εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον, με την οικονομία σε 

φάση ύφεσης (παρ’ όλο που σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ανάκαμψης), ενταγμένη στο περιβάλλον 

της ευρωζώνης και με προσανατολισμό στην εγχώρια, αρχικά, αγορά. 

Ο κλάδος των εκδόσεων, γενικά, χαρακτηρίζεται από:  

• σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, στην πλειοψηφία μικρού μεγέθους 

• κατακερματισμένη εγχώρια αγορά και περιορισμένα μερίδια αγοράς για τις επιχειρήσεις του κλάδου 

• ενασχόληση αποκλειστικά με την εκδοτική διαχείριση (επιλογή τίτλου, προετοιμασία έκδοσης και προώθηση 

τελικού προϊόντος) το τεχνικό τμήμα της παραγωγής του βιβλίου ανατίθεται σε τρίτους 

• περιορισμένο εξαγωγικό προσανατολισμό, κυρίως προς βιβλιοθήκες μικρών κοινοτήτων ελληνικών παροικιών της 

διασποράς. 

Ειδικότερα, ο κλάδος του παιδικού βιβλίου διακρίνεται από: 

• έντονο ανταγωνισμό από εκδοτικούς οίκους με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο του βιβλίου, οι οποίοι έχουν 

καθιερωθεί στην αγορά και διαθέτουν ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής 

• υψηλή εξάρτηση από τη δημογραφική εξέλιξη της χώρας και τη δομή του πληθυσμού (αναστροφή της ηλικιακής 

πυραμίδας) 

• κυκλική συμπεριφορά και εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης, λόγω και του περιορισμού των εισοδημάτων των 

νοικοκυριών 

• χαμηλές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά (17% - στοιχεία της ICAP για το 2009) και χαμηλές εξαγωγές (προς χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την Κύπρο). 

 

7.3.1 Ο κλάδος των εκδόσεων για το 2015 
Η πτωτική πορεία του όγκου έκδοσης βιβλίων συνεχίστηκε και το 2015, με εντονότερο ρυθμό σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά όπου οι επιχειρήσεις του τομέα συνολικά είχαν εμφανίσει μειωμένα έσοδα. 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, ο 

όγκος των εκτυπώσεων βιβλίων και κάθε είδους άλλων εντύπων, πλην των εφημερίδων παρουσίασε μείωση της τάξεως 

του 3,3% (συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2014). Η συρρίκνωση του όγκου εκτυπώσεων βιβλίων υπολογίζεται 

ότι κυμάνθηκε γύρω στο 2,5%.  

Από τα γνωστοποιημένα οικονομικά στοιχεία για 94 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. έκδοσης βιβλίων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού ή 

πολύ μικρού μεγέθους, για το 2014, διαπιστώνονται συνολικά έσοδα ύψους 147,5 εκατ. ευρώ για το 2014, μειωμένα κατά 

3,5 εκατ. ευρώ σε αξία ή κατά 2% σε ποσοστό. 
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Καθώς όμως κάποιες εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι συγχρόνως και εμπορικές ή ασχολούνται και με άλλες 

εκδοτικές δραστηριότητες, καθώς και με τον τομέα των γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων, γίνεται αντιληπτό ότι .το 

σύνολο των εσόδων τους δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έκδοση βιβλίων. 

Βάσει των αποτελεσμάτων των 94 αυτών επιχειρήσεων, ο τομέας της έκδοσης βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων 

των ξενόγλωσσων, των λεξικών, των τουριστικών οδηγών - χαρτών και συναφών βιβλίων, εμφάνισε το 2014, σε 

σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 39% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (16,0 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 10,8% των συνολικών εσόδων του (7,6% το 2013), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων 

του (κατά 2%) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (52% το 2014, από 

50,6% το 2013). 

Τελικώς παρουσίασε βελτιωμένα 2,3 φορές ή κατά 5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 7,3 εκατ. 

ευρώ έναντι κερδών 2,4 εκατ. ευρώ) και βελτιωμένα κατά 5,4 εκατ. ευρώ αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους 

(κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ). 

 

7.3.2 Ανάλυση ανταγωνισμού  
Οι βασικοί ανταγωνιστές στην εγχώρια αγορά είναι (κατ’ αλφαβητική σειρά): 

 ΑΓΚΥΡΑ Δ. Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Ασχολείται κυρίως με την έκδοση παιδικών, εκπαιδευτικών και 

λογοτεχνικών βιβλίων, η διάθεση των οποίων γίνεται κατά κύριο λόγω χονδρικώς. 

Κύκλος εργασιών 2014: € 1.403.817,52. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 2014: €-651.136,55. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.: Ασχολείται κυρίως με την έκδοση παιδικών-εφηβικών, πανεπιστημιακών-

επιστημονικών, λογοτεχνικών και εκπαιδευτικών βιβλίων. 

Κύκλος εργασιών 1.10.2013 - 30.06.2014: €8.194,40. Καθαρές Ζημίες χρήσεως 1.10.2013 - 30.06.2014: 

€272.114,84. 

 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α. - ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.: Ασχολείται κυρίως με παιδικά-εκπαιδευτικά βιβλία και σχολικά 

βοηθήματα, μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι εκδόσεις λογοτεχνικών βιβλίων και βιβλίων τέχνης.  

Κύκλος εργασιών κλειόμενης χρήσεως 30.06.2015: €3.847.608,27. Καθαρά κέρδη κλειόμενης χρήσεως 

30.06.2015: €329.107,22. 

 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.: Ασχολείται κυρίως με την έκδοση λογοτεχνικών, επιστημονικών και 

εκπαιδευτικών βιβλίων. Εκδίδει επίσης παιδικά βιβλία, βιβλία τέχνης, λευκώματα κ.λπ.  

Κύκλος εργασιών 2014: €7.435.389,24. Καθαρά κέρδη 2014: €977.065,59. 

Λόγω των ονομάτων (Πηνελόπη Δέλτα, Άλκη Ζέη, Ευγένιος Τριβιζάς, Τζάνι Ροντάρι) αλλά και των σειρών 

βιβλίων (Disney, Στρουμφάκια, Πόλεμος των Άστρων κ.α.) που εκδίδει, προσωπικά τη θεωρώ από τους 

μεγαλύτερους ανταγωνιστές, ασχέτως κύκλου εργασιών ή μεριδίου στην αγορά παιδικών βιβλίων. 

 ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.: Ειδικεύεται στα παιδικά και εφηβικά βιβλία, ενώ σε μικρότερο βαθμό ασχολείται 

και με την έκδοση λογοτεχνικών βιβλίων. 

Κύκλος εργασιών κλειόμενης χρήσεως 30.06.2015: 5.161.017€. Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) Κέρδη 

κλειόμενης χρήσεως 30.06.2015: €-467,352.35. 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.: Εκδίδει σχεδόν αποκλειστικά παιδικά βιβλία και σε περιορισμένη 

κλίμακα εκπαιδευτικά βιβλία και βιβλία τέχνης. Η εκδοτική δραστηριότητα της εταιρείας κατέλαβε το σύνολο 

του κύκλου εργασιών. 

Κύκλος εργασιών 2014: €1.832.628,92. Καθαρά κέρδη 2014: €893.425,15. 

 ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.: ο κυριότερος ανταγωνιστής. Ασχολείται κυρίως με εκδόσεις 

παιδικών-νεανικών (ποσοστό συμμετοχής στα έσοδα 35,90% για το 2007), εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών 

βιβλίων, καθώς και βιβλίων ψυχολογίας, τέχνης και λογοτεχνίας.  

Κύκλος εργασιών 2014: €12.383.322,29. Καθαρά κέρδη 2014: €605.000. 

 ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ασχολείται με την έκδοση και την εισαγωγή αποκλειστικά παιδικών βιβλίων.  

Κύκλος εργασιών 2014: δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Καθαρά κέρδη 2014: δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία. 

 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ειδικεύεται σε παιδικά βιβλία, σε λευκώματα και σε 

βιβλία λογοτεχνίας, η διάθεση των οποίων γίνεται κυρίως χονδρικώς - μέσω αντιπρόσωπων και πωλητών της. 

Κύκλος εργασιών 2014: €255.424,59. Καθαρά αποτελέσματα 2014: €-81.533,11. 

 SUSAETA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.: Ειδικεύεται στην έκδοση παιδικών βιβλίων, τα οποία διαθέτει χονδρικώς μέσω 

αντιπροσώπων και πωλητών. 

Κύκλος εργασιών 2014: € 1.970.989,23. Καθαρά κέρδη 2014: €49.086,52. 

 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.: Ασχολείται κυρίως με την έκδοση λογοτεχνικών και παιδικών-εφηβικών βιβλίων. 

Εισάγει επίσης βιβλία από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. 

Κύκλος εργασιών 2014: €13.350.000. Καθαρά κέρδη 2014: €1.158.403,26. 

Σημειώνεται ότι ο ανταγωνισμός των εισαγωγών είτε από άλλες χώρες της Ε.Ε. είτε από χώρες χαμηλού κόστους 

δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την απόφαση ίδρυσης του εκδοτικού οίκου, καθώς τα προϊόντα που εισάγονται 

αφορούν κυρίως εκπαιδευτικά νηπιακά και παιδικά βιβλία, διαδραστικού χαρακτήρα (χρωματισμός εικόνων, εκδόσεις 

καρτονέ, ποπ-αρτ, εκδόσεις με σελίδες που ξεδιπλώνουν, με συνοδευτικό υλικό, κ.λπ.). 
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8. Διεθνοποίηση 
 

Η ανάπτυξη της διεθνούς παραγωγής και των πολυεθνικών είναι ένα φαινόμενο που καταγράφει σημαντική 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, χώρας προέλευσης και κλάδου παραγωγής, 

επιδιώκουν βελτίωση των όρων παραγωγής και πωλήσεων, καθώς και της αποδοτικότητάς τους. Ένα μέσο για να 

πετύχουν τα παραπάνω είναι η μεταφορά της παραγωγής. Με άλλα λόγια, η διεθνοποίηση μπορεί να περιγραφεί ως «η 

μεταφορά, η οργάνωση και ο συντονισμός παραγωγικών και εμπορικών επιχειρηματικών εργασιών πέραν των εθνικών 

ορίων».  

 

8.1 Πολυεθνικές επιχειρήσεις και άμεσες ξένες επενδύσεις 

 

8.1.1 Πολυεθνικές επιχειρήσεις 
Ως πολυεθνικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές «που κατέχουν αλλά και ελέγχουν παραγωγικές μονάδες που 

λειτουργούν σε περισσότερες από μία χώρες, εκτός της χώρας της μητρικής εταιρείας». 

 

8.1.2 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ – Foreign Direct Investments-FDI) 
Ως Ξένες Άμεσες Επενδύσεις ορίζονται «η απόκτηση στο εξωτερικό φυσικών περιουσιακών στοιχείων όπως 

εργοστασίων και εξοπλισμού ή ακινήτων. Στην περίπτωση που ο αποκτών είναι ξένη εταιρία, ο λειτουργικός έλεγχος 

πρέπει να ανήκει σε αυτή».  

Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) είναι βασικό στοιχείο της ταχέως εξελισσόμενης διεθνούς οικονομικής 

ολοκλήρωσης, η οποία αναφέρεται επίσης ως παγκοσμιοποίηση. Οι ΞΑΕ παρέχουν ένα μέσο για τη δημιουργία άμεσων, 

σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των οικονομιών. Υπό το κατάλληλο περιβάλλον πολιτικής, μπορεί να 

λειτουργήσουν ως ένα σημαντικό όχημα για την τοπική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομίας τόσο της χώρας-αποδέκτη («υποδοχής») όσο και της χώρας-

επενδυτή («προέλευσης»). Ειδικότερα, οι ΞΑΕ ενθαρρύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των 

οικονομιών. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στην οικονομία υποδοχής να προωθήσει τα προϊόντα της πιο ευρέως στις 

διεθνείς αγορές. Οι ΞΑΕ, εκτός από την θετική επίδρασή τους στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, αποτελούν και 

σημαντική πηγή κεφαλαίων τόσο για τις οικονομίες υποδοχής όσο και για τις οικονομίες προέλευσης. Εν κατακλείδι, 

θεωρούνται η βασική κινητήρια δύναμη της διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης, καθώς δύναται να παρέχουν 

οικονομική σταθερότητα, να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν την ευημερία των κοινωνιών.  

 

9. Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας 

 
Η έκθεση Doing Business 2016 της Παγκόσμιας Τράπεζας (Π.Τ.) καταγράφει τις μεταρρυθμίσεις που 

πραγματοποιούν οι χώρες ώστε να διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Βάσει των στοιχείων της έρευνας, 

που πραγματοποιήθηκε για το διάστημα από 1η Ιουνίου 2014 έως την 1η Ιουνίου 2015, η Ελλάδα υποχώρησε στην 60η 

θέση (μεταξύ 189 χωρών).  

Η Π.Τ. αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών σε δέκα τομείς που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Τα αποτελέσματα για τη χώρα μας έδειξαν υποχώρηση σε επτά από αυτούς ήτοι: στην ευκολία έναρξης μίας επιχείρησης 

(54η από 50η θέση), την απόκτηση ηλεκτρικού ρεύματος (47η από 44η), τη λήψη πιστώσεων (79η από 71η), το ύψος 

των φόρων (66η από 63η), την εφαρμογή των συμβάσεων (132η από 131η), την προστασία των επενδυτών μειοψηφίας 

(47η από 44η) και την εκκαθάριση μίας επιχείρησης (54η από 52η). Από την άλλη, σταθερή έμεινε η θέση της Ελλάδας 

όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο (27η), τις κατασκευαστικές άδειες (60η θέση) και τη μεταβίβαση και καταγραφή 

ακίνητης περιουσίας (144η θέση).  

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της Π.Τ. η Ελλάδα μείωσε το κόστος της φορολογίας για τις εταιρείες, με τη 

μείωση των συντελεστών ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν οι εργοδότες, την πλήρη έκπτωση από τον φόρο των 

ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των συντελεστών στον φόρο ακίνητης περιουσίας. Παρέχονταν έτσι στις 

επιχειρήσεις διευκολύνσεις στην πληρωμή των φόρων, χωρίς ωστόσο αυτό να συντελέσει στη βελτίωση της θέσης της 

χώρας στην παγκόσμια κατάταξη.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για να αποκτήσει επιχείρηση άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα απαιτούνται 5 ενέργειες 

και 13 ημέρες, έναντι 4,7 διαδικασιών και 8,3 ημερών κατά μέσο όρο στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) με υψηλό εισόδημα. Το κόστος για την απόκτηση της άδειας αντιστοιχεί στο 

2,2% του ελληνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος έναντι 3,2% στις χώρες υψηλού εισοδήματος του Ο.Ο.Σ.Α.  

Επιπλέον, παρατηρείται ένας φαύλος κύκλος αναφορικά με τη μεταβίβαση ακινήτων, καθώς ένας αγοραστής 

θα πρέπει να ολοκληρώσει 10 διαφορετικές ενέργειες στη χώρα - μία διαδικασία που απαιτεί 20 ημέρες και κοστίζει το 

4,9% της αξίας του ακινήτου. Αυτός ο τομέας, αναφέρει η έκθεση, δεν είναι ο μόνος που υστερεί η Ελλάδα. Η εκδίκαση 

μίας εμπορικής διαφοράς στα δικαστήρια παίρνει περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα - περίπου 1.580 ημέρες ή πάνω από 4 χρόνια από το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας (που είναι και 

η υπό μελέτη πόλη για την Ελλάδα).  
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Όσον αφορά στην επίβλεψη των κατασκευών, η Π.Τ. αναφέρει ότι μόνο η Ελλάδα ζητά την υποβολή εκθέσεων 

και από μηχανικό της εταιρείας και από εξωτερικό μηχανικό (χωρίς τελική έγκριση από κυβερνητικό φορέα).  

 

10. Η σκιώδης οικονομία 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τη σκιώδη οικονομία ως τις οικονομικές δραστηριότητες εκείνες τις οποίες είτε οι 

φορολογούμενοι αποφεύγουν να δηλώσουν, εσκεμμένα ή όχι, είτε οι στατιστικές αρχές δεν καταγράφουν, λόγω απουσίας 

των κατάλληλων εργαλείων μέτρησής τους. Κοινά αποδεκτός ορισμός της παραοικονομίας (ή σκιώδους οικονομίας) δεν 

υπάρχει.  

 

10.1 Η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα 
Η έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Η Σκιώδης οικονομία (παραοικονομία) στην Ελλάδα: 

Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις», η οποία διενεργήθηκε στα πλαίσια του έργου Θαλής με συντονιστή ομάδος τον κ. 

Μπιτζένη Αριστείδη (καθηγητή του ιδίου πανεπιστημίου), εκτιμά τη σκιώδη οικονομία στην Ελλάδα στο 25% περίπου 

μέσο όρο τα τελευταία 15 χρόνια. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και σημαίνει ότι 

οικονομική δραστηριότητα που ίσης αξίας με το Ό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας υφίσταται χωρίς 

ωστόσο να δηλώνεται στην επίσημη οικονομία. Ως αποτέλεσμα αυτού, η Ελλάδα κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις 

μεταξύ των χωρών με την ογκωδέστερη σκιώδη οικονομία στην Ευρώπη.  

 

10.2 Προτάσεις για την καταπολέμηση της παραοικονομίας με στόχο τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
Κάποιες ενέργειες που θα μπορούσαν να ληφθούν, σε επίπεδο επιχειρήσεων και κράτους, προκειμένου να 

περιοριστεί η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

 πάταξη της αδήλωτης εργασίας και παροχή κινήτρων προς τους επιχειρηματίες, μέσω π.χ. επιδότησης των 

εργοδοτικών εισφορών, 

 άμεση εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων και αυστηροποίηση των ποινικών και οικονομικών 

κυρώσεων για τους παραβάτες, 

 εντοπισμός και καταγραφή εξωχώριων επιχειρήσεων, 

 επιβράβευση της φορολογικής ηθικής, 

 δικαιότερο και πιο αναλογικό φορολογικό σύστημα, 

 άμεση ανταποδοτικότητα των φόρων με την επένδυση της στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, 

ασφάλειας. 

 

11. Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης 

 

11.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιβλίου 
Το βιβλίο είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν και αυτό που αναμένεται με την πάροδο των χρόνων είναι η μείωση των 

πωλήσεων ενός τίτλου, καθώς αυτός θα θεωρείται πλέον ξεπερασμένος. Με αυτά τα δεδομένα, την πρώτη χρονιά 

αναμένεται μεγάλος όγκος πωλήσεων, τόσο προς το συγγενικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του συγγραφέα, όσο 

και από τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα, στα γραφεία του εκδοτικού οίκου ή στα stands του εκδοτικού οίκου κατά τη 

συμμετοχή του σε εκθέσεις βιβλίων. Μετά τον πρώτο χρόνο, οι πωλήσεις ενός τίτλου εξαρτώνται τόσο από τη φήμη που 

έχει θα αποκτήσει το όνομα του συγγραφέα, όσο και από το εάν ο τίτλος αποτελεί τμήμα σειράς βιβλίων και ο 

αναγνώστης που θα προσελκυστεί από έναν επόμενο τίτλο της σειράς δεν έχει διαβάσει το/τα προηγούμενο/α, οπότε θα 

αγοράσει και αυτό/ά. 

 

11.2 Τα τρία οικονομικά σενάρια 
Σκοπός των τριών οικονομικών σεναρίων (μετριοπαθές, αισιόδοξο, απαισιόδοξο) είναι να διερευνηθεί η 

προοπτική και βιωσιμότητα του εκδοτικού οίκου σε χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ετών και να διαπιστωθεί εάν μπορεί να 

αποσβέσει την πιθανή επιδότηση, έτσι ώστε ο επενδυτής να μπορέσει να την εμπιστευτεί. Μέσα από το 5ετές αυτό πλάνο 

και με βάση τα οικονομικά στοιχεία, θα μελετηθεί η εξέλιξη της επιχείρησης, πριν και μετά τη λήψη της χρηματοδότησης 

του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».  

Στην περίπτωση των εκδόσεων σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του κόστους είναι ο αριθμός των 

αντιτύπων που θα εκτυπωθούν (το λεγόμενο tirage – συνήθως στα παιδικά βιβλία τα 1.500 τεμάχια ανά τίτλο θεωρούνται 

ικανοποιητικός αριθμός), αλλά και η συμφωνία που θα γίνει με τον τυπογράφο, ώστε το βιβλίο να θεωρηθεί τελικό 

παραδοτέο προϊόν και οι ενδιάμεσες υπηρεσίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας να γίνονται χωρίς παράδοση των υλικών 

από τον εκδοτικό οίκο, προκειμένου να υπαχθούν στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 6%.  

Στο κομμάτι της πώλησης, τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903 υπάγονται στον 

υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%.  

Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζεται το μετριοπαθές σενάριο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη σταδιακά μειούμενη 

ζήτηση για τους παλαιότερους τίτλους του εκδοτικού οίκου (τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή), καθώς 
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και το περιορισμένο εισόδημα του καταναλωτή το οποίο προορίζει πρωτίστως για την κάλυψη των βασικών του αναγκών. 

Στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται ότι από το 2ο έτος και χάρη στην επιδότηση η επιχείρηση έχει σωρευτικά καθαρό 

κέρδος €5.700,00, καταγράφει ζημίες κατά το 3ο έτος (λόγω της διακοπής της επιδότησης και της έκδοσης πολλών νέων 

τίτλων) και στο 5ο έτος τα κέρδη ανέρχονται πλέον σωρευτικά στα €9.587,13. Στο 1ο έτος, για να καλυφθεί το ταμειακό 

έλλειμμα των €12.005,05 θα χρησιμοποιηθούν ιδία κεφάλαια του εταίρου, εφόσον πέρα από τα κέρδη της επιχείρησης 

υπολογίζει και τεκμαρτό μισθό στις δαπάνες του εκδοτικού οίκου. Σεβόμενοι τους συγγραφείς, θα ήταν άδικο να μην 

καταβληθούν τα κέρδη από τις πωλήσεις των έργων τους προκειμένου να καλυφθεί η ζημία. Με παρόμοιο τρόπο 

καλύπτεται και το έλλειμμα του 3ου έτους. 

Το αισιόδοξο σενάριο για έναν εκδοτικό οίκο παιδικού βιβλίου είναι να διατηρηθεί ο συντελεστής Φ.Π.Α. για 

τα παιδικά βιβλία στο 6% και επιπλέον να υπάρξει μια βελτίωση στα εισοδήματα των καταναλωτών (είτε από αυξήσεις 

στους μισθούς είτε από μείωση της άμεσης ή έμμεσης φορολογίας). Στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές θα μπορούν 

με σχετικά μεγαλύτερη ευκολία να διαθέσουν τμήμα του εισοδήματος τους για αγορά βιβλίων, και ειδικότερα παιδικών. 

Έστω αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον πωλήσεις 10% για κάθε τίτλο ετησίως (έντυπη –απλό και τυποποιημένο εξώφυλλο- 

και ηλεκτρονική μορφή), με σταθερές τις τιμές. Αυτή η εκδοχή καθίσταται κερδοφόρα την επιχείρηση ήδη από το 2ο 

έτος, όπου τα σωρευτικά κέρδη (συνυπολογίζοντας και την επιδότηση) ανέρχονται σε €11.219,36 και τα σωρευτικά 

κέρδη στο 5ο έτος σε €21.012,98. Χάρη στα θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, η επιχείρηση στο 5ο έτος 

λειτουργίας της είναι σε θέση να προσλάβει έναν/μία υπάλληλο με καθεστώς ημιαπασχόλησης (και με προοπτική 

πλήρους πρόσληψης από το επόμενο έτος, αν το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα). Η ζημία του 1ου έτους ύψους 

€9.238,33 καλύπτεται και σε αυτή την περίπτωση με ιδία κεφάλαια από τον διαχειριστή της εταιρείας. 

Το απαισιόδοξο σενάριο για έναν εκδοτικό οίκο είναι να καταργηθεί η ευνοϊκή διάταξη που κατατάσσει τις 

εκτυπωτικές εργασίες χωρίς παροχή υλικών από τον εκδοτικό οίκο στον συντελεστή Φ.Π.Α. 6% (όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω) και πλέον αυτές να φορολογούνται με Φ.Π.Α. 24%, όπως οι υπηρεσίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που 

παρέχονται στο κοινό. Σε αυτό το ενδεχόμενο η επιχείρηση θα παρουσιάζει συνεχώς ζημίες (ακόμα και με την επιδότηση 

η οποία απλά τις περιορίζει κατά το δεύτερο έτος) οι οποίες ανέρχονται σωρευτικά στο τέλος της 5ετίας σε €-1.957,03. 

Με αυτά τα δεδομένα, η επιχείρηση ίσως κατασταθεί κερδοφόρα μέσα στα επόμενα έτη. 

Οι ζημίες αυτές θα μπορούσαν να περιοριστούν με διακοπή της συνεργασίας με τον υπάλληλο στην εταιρεία 

κατά το τέταρτο έτος και αφού στο τρίτο έτος εργάζεται πλέον με καθεστώς ημιαπασχόλησης. Έτσι στο τέλος του 

πέμπτου έτος η επιχείρηση σωρευτικά παρουσιάζει κέρδη €5.324,95.  

Και στο απαισιόδοξο σενάριο, ο διαχειριστής καλύπτει τις ζημίες με ιδία κεφάλαια, ενώ για το πρώτο έτος δεν 

καταβάλλονται και τα κέρδη προς τους συγγραφείς.  

Συμπερασματικά, από τα τρία σενάρια διαπιστώνεται ότι, εφόσον η αρχική επένδυση γίνεται μέσω της 

επιχορήγησης από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», ο διαχειριστής καλείται να συμβάλλει με ιδία 

κεφάλαια μόνο στις περιπτώσεις που η επιχείρηση καταγράφει ζημίες. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, εφόσον 

υπολογίζεται τεκμαρτός μισθός για τον διαχειριστή, για το έτος που σημειώνεται ζημία (ακόμα και στο απαισιόδοξο 

σενάριο) η επιχείρηση δύναται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της. 

Ακολουθούν αναλυτικά οι πίνακες των τριών σεναρίων. Με την ανοιχτή γαλάζια επισήμανση είναι οι 

επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». 

 

Μετριοπαθές σενάριο 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (με ΕΣΠΑ) 60.440,00 74.780,00 75.420,00 97.143,00 121.037,00 

ΕΣΟΔΑ από πωλήσεις έντυπων βιβλίων με 

τυποποιημένο εξώφυλλο 
27.060,00 26.640,00 57.240,00 74.784,00 94.329,00 

ΕΣΟΔΑ από πωλήσεις έντυπων βιβλίων με 

προσωποποιημένο εξώφυλλο 
2.070,00 2.280,00 4.440,00 6.135,00 7.500,00 

Έσοδα από επιμέλεια/διόρθωση κειμένων (50€ 

ανά κείμενο) 
5.000,00 7.500,00 9.000,00 10.000,00 11.500,00 

Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων σε ηλεκτρονική 

μορφή 
2.310,00 2.360,00 4.740,00 6.224,00 7.708,00 

Συνολικά έσοδα από πωλήσεις και αξιολόγηση 

κειμένων 
36.440,00 38.780,00 75.420,00 97.143,00 121.037,00 
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Επιχορήγηση ΝΕΟΦ. ΕΠΙΧ. ΕΣΠΑ 24.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 

            

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Έξοδα προϊόντος           

Κόστος εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας (με ΦΠΑ 

6%) 
26.855,10 11.734,20 40.735,80 41.976,00 51.229,80 

Επιστροφές κόστους αξιολόγησης για τα έργα 

που εγκρίθηκαν 
250,00 100,00 400,00 400,00 500,00 

12% επί των πωλήσεων καταβληθέντα κέρδη 

προς συγγραφείς 
3.772,80 3.753,60 7.970,40 10.457,16 13.144,44 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (1) 30.877,90 15.587,80 49.106,20 52.833,16 64.874,24 

Λοιπά Έξοδα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Έξοδα ίδρυσης Ι.Κ.Ε. 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνδρομή Ε.Β.Ε.Θ.  41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

Έξοδα (ΕΝΟΙΚΙΟ + ΔΕΗ + ΟΤΕ + internet + 

ΕΥΑΘ+Εταιρικά Κινητά) 
6.100,80 6.100,80 7.100,80 7.600,80 8.200,80 

Έξοδα marketing (διαφήμιση σε Facebook, 

Instargram συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίου) 
1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.100,00 2.800,00 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 

Μισθοί Υπαλλήλων 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (2) 27.021,80 26.941,80 14.641,80 15.741,80 17.041,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1+2) 57.899,70 42.529,60 63.748,00 68.574,96 81.916,04 

            

      

      

      

Μετριοπαθές σενάριο (συνέχεια) 

Ακαθάριστα έσοδα προ εισφορών ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ 
36.440,00 38.780,00 75.420,00 97.143,00 121.037,00 

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦ.Κ.Α. 1.895,35 1.895,35 1.895,35 2.153,69 7.738,44 

Λοιπές δαπάνες (τελικό κόστος προϊόντος) 57.899,70 42.529,60 63.748,00 68.574,96 81.916,04 

Φόρος εισοδήματος (επί του τελικού λογιστικού 

ποσού) 
0,00 0,00 2.150,86 6.120,64 8.088,82 

Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

Εισφορά Αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 472,66 814,58 

Προκαταβολή Φόρου 100% 0,00 0,00 2.150,86 6.120,64 8.088,82 

Τελικώς καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 4.301,72 10.090,42 10.057,00 

Τεκμαρτό Κόστος Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τεκμαρτό Ενοίκιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τεκμαρτός Μισθός 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Σύνολο επιβαρύνσεων 72.445,05 57.074,95 82.595,07 93.941,73 113.176,06 

Τελικά Κέρδη/Ζημίες χωρίς ΕΣΠΑ 

-

36.005,05 

-

18.294,95 
-7.175,07 3.201,27 7.860,94 
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Σωρευτικό σύνολο χωρίς ΕΣΠΑ 

-

36.005,05 

-

54.300,00 

-

61.475,07 

-

58.273,80 
-50.412,87 

Επιδότηση ΕΣΠΑ 24.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 

Τελικά Κέρδη/Ζημίες με ΕΣΠΑ 

-

12.005,05 
17.705,05 -7.175,07 3.201,27 7.860,94 

Σωρευτικό σύνολο με ΕΣΠΑ 

-

12.005,05 
5.700,00 -1.475,07 1.726,20 9.587,13 

 

Αισιόδοξο σενάριο 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (με ΕΣΠΑ) 63.584,00 77.908,00 82.062,00 105.727,00 132.321,50 

ΕΣΟΔΑ από πωλήσεις έντυπων βιβλίων με 

τυποποιημένο εξώφυλλο 
29.766,00 29.304,00 62.964,00 82.263,00 103.771,50 

ΕΣΟΔΑ από πωλήσεις έντυπων βιβλίων με 

προσωποποιημένο εξώφυλλο 
2.277,00 2.508,00 4.884,00 6.618,00 8.571,00 

Έσοδα από επιμέλεια/διόρθωση κειμένων (50€ 

ανά κείμενο) 
5.000,00 7.500,00 9.000,00 10.000,00 11.500,00 

Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων σε ηλεκτρονική 

μορφή 
2.541,00 2.596,00 5.214,00 6.846,00 8.479,00 

Συνολικά έσοδα από πωλήσεις και αξιολόγηση 

κειμένων 
39.584,00 41.908,00 82.062,00 105.727,00 132.321,50 

Επιχορήγηση ΝΕΟΦ. ΕΠΙΧ. ΕΣΠΑ 24.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 

            

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Έξοδα προϊόντος           

Κόστος εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας (με ΦΠΑ 

6%) 
26.855,10 11.734,20 40.735,80 41.976,00 51.229,80 

Επιστροφές κόστους αξιολόγησης για τα έργα 

που εγκρίθηκαν 
250,00 100,00 400,00 400,00 500,00 

12% επί των πωλήσεων καταβληθέντα κέρδη 

προς συγγραφείς 
4.150,08 4.128,96 8.767,44 11.487,24 14.498,58 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (1) 31.255,18 15.963,16 49.903,24 53.863,24 66.228,38 

Λοιπά Έξοδα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Έξοδα ίδρυσης Ι.Κ.Ε. 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνδρομή Ε.Β.Ε.Θ.  41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

Έξοδα (ΕΝΟΙΚΙΟ + ΔΕΗ + ΟΤΕ + internet + 

ΕΥΑΘ+Εταιρικά Κινητά) 
6.100,80 6.100,80 7.100,80 7.600,80 8.200,80 

Έξοδα marketing (διαφήμιση σε Facebook, 

Instargram συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίου) 
1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.100,00 2.800,00 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 

Μισθοί Υπαλλήλων 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (2) 27.021,80 26.941,80 20.641,80 21.741,80 29.041,80 
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ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ προϊόντος (1+2) 58.276,98 42.904,96 70.545,04 75.605,04 95.270,18 

            

      

      

      

Αισιόδοξο σενάριο (συνέχεια) 

Ακαθάριστα έσοδα προ εισφορών ΧΩΡΙΣ 

ΕΣΠΑ 
39.584,00 41.908,00 82.062,00 105.727,00 132.321,50 

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦ.Κ.Α. 1.895,35 1.895,35 1.895,35 2.593,02 7.419,05 

Λοιπές δαπάνες (τελικό κόστος προϊόντος) 58.276,98 42.904,96 70.545,04 75.605,04 95.270,18 

Φόρος εισοδήματος (επί του τελικού λογιστικού 

ποσού) 
0,00 0,00 2.116,75 6.583,39 7.193,36 

Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

Εισφορά Αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 99,02 319,96 

Προκαταβολή Φόρου 100% 0,00 0,00 2.116,75 6.583,39 7.193,36 

Τελικώς καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 4.233,50 8.933,28 5.453,44 

Τεκμαρτό Κόστος Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τεκμαρτό Ενοίκιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τεκμαρτός Μισθός 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Σύνολο επιβαρύνσεων 72.822,33 57.450,31 89.323,89 99.880,36 121.112,63 

Τελικά Κέρδη/Ζημίες χωρίς ΕΣΠΑ 

-

33.238,33 

-

15.542,31 
-7.261,89 5.846,64 11.208,87 

Σωρευτικό χωρίς ΕΣΠΑ 

-

33.238,33 

-

48.780,64 

-

56.042,53 
-50.195,89 -38.987,02 

Επιδότηση ΕΣΠΑ 24.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 

Τελικά Κέρδη/Ζημίες με ΕΣΠΑ -9.238,33 20.457,69 -7.261,89 5.846,64 11.208,87 

Σωρευτικό σύνολο με ΕΣΠΑ -9.238,33 11.219,36 3.957,47 9.804,11 21.012,98 

 

Απαισιόδοξο σενάριο 
 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (με ΕΣΠΑ) 60.440,00 75.040,00 76.020,00 97.923,00 122.031,00 

ΕΣΟΔΑ από πωλήσεις έντυπων βιβλίων με 

τυποποιημένο εξώφυλλο 
27.060,00 26.640,00 57.240,00 74.784,00 94.329,00 

ΕΣΟΔΑ από πωλήσεις έντυπων βιβλίων με 

προσωποποιημένο εξώφυλλο 
2.070,00 2.280,00 4.440,00 6.135,00 7.500,00 

Έσοδα από επιμέλεια/διόρθωση κειμένων (50€ 

ανά κείμενο) 
5.000,00 7.500,00 9.000,00 10.000,00 11.500,00 

Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων σε ηλεκτρονική 

μορφή 
2.310,00 2.620,00 5.340,00 7.004,00 8.702,00 

Συνολικά έσοδα από πωλήσεις και αξιολόγηση 

κειμένων 
36.440,00 39.040,00 76.020,00 97.923,00 122.031,00 
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Επιχορήγηση ΝΕΟΦ. ΕΠΙΧ. ΕΣΠΑ 24.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 

            

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Έξοδα προϊόντος           

Κόστος εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας (με ΦΠΑ 

24%) 
31.415,40 13.726,80 47.653,20 49.104,00 59.929,20 

Επιστροφές κόστους αξιολόγησης για τα έργα 

που εγκρίθηκαν 
250,00 100,00 400,00 400,00 500,00 

12% επί των πωλήσεων καταβληθέντα κέρδη 

προς συγγραφείς 
3.772,80 3.784,80 8.042,40 10.550,76 13.263,72 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (1) 35.438,20 17.611,60 56.095,60 60.054,76 73.692,92 

Λοιπά Έξοδα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Έξοδα ίδρυσης Ι.Κ.Ε. 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνδρομή Ε.Β.Ε.Θ.  41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

Έξοδα (ΕΝΟΙΚΙΟ + ΔΕΗ + ΟΤΕ + internet + 

ΕΥΑΘ+Εταιρικά Κινητά) 
6.100,80 6.100,80 7.100,80 7.600,80 8.200,80 

Έξοδα marketing (διαφήμιση σε Facebook, 

Instargram, συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίου) 
1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.100,00 2.800,00 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 

Μισθοί Υπαλλήλων 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (2) 27.021,80 26.941,80 14.641,80 15.741,80 17.041,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ προϊόντος (1+2) 62.460,00 44.553,40 70.737,40 75.796,56 90.734,72 

      

      

      

      

Απαισιόδοξο σενάριο (συνέχεια) 

Ακαθάριστα έσοδα προ εισφορών ΧΩΡΙΣ ΕΣΠΑ 
36.440,00 39.040,00 76.020,00 97.923,00 122.031,00 

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦ.Κ.Α. 1.895,35 1.895,35 1.895,35 1.895,35 5.452,28 

Λοιπές δαπάνες (τελικό κόστος προϊόντος) 62.460,00 44.553,40 70.737,40 75.796,56 90.734,72 

Φόρος εισοδήματος (επί του τελικού λογιστικού 

ποσού) 
0,00 0,00 745,20 4.467,02 6.094,76 

Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

Εισφορά Αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 187,55 468,20 

Προκαταβολή Φόρου 100% 0,00 0,00 745,20 4.467,02 6.094,76 

Τελικώς καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 8.934,04 3.255,48 

Τεκμαρτό Κόστος Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τεκμαρτό Ενοίκιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τεκμαρτός Μισθός 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Σύνολο επιβαρύνσεων 77.005,35 59.098,75 85.282,75 99.463,50 112.560,68 

Τελικά Κέρδη/Ζημίες χωρίς ΕΣΠΑ 

-

40.565,35 

-

20.058,75 
-9.262,75 -1.540,50 9.470,32 
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Σωρευτικό χωρίς ΕΣΠΑ 

-

40.565,35 

-

60.624,10 

-

69.886,85 

-

71.427,35 
-61.957,03 

Επιδότηση ΕΣΠΑ 24.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 

Τελικά Κέρδη/Ζημίες με ΕΣΠΑ 

-

16.565,35 
15.941,25 -9.262,75 -1.540,50 9.470,32 

Σωρευτικό σύνολο με ΕΣΠΑ 

-

16.565,35 
-624,10 -9.886,85 

-

11.427,35 
-1.957,03 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΙΔΕΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Μάρκος Παπαδόπουλος 

 

Κεφάλαιο 1 

Ο επιχειρηματίας 

Ο επιχειρηματίας είναι απόφοιτος οικονομικής σχολής και μεταπτυχιακός πάνω στον κλάδο χ. Έπειτα από επαφή που 

είχε με διάφορα μαθήματα οικονομικής και επιχειρηματικής φύσης, ο ίδιος είχε την δικιά του ιδέα την οποία επιθυμεί να 

υλοποιήσει. 

Τα κίνητρα που έδωσαν την ιδέα στον επιχειρηματία είναι δύο. Αρχικά η παρατήρηση της τάσης της κοινωνίας προς την 

υγιεινή διατροφή και δεύτερον η συνεχόμενη αύξηση της παχυσαρκίας παγκοσμίως.  

Ως επιχειρηματίας ορίζεται το άτομο που έχει μια επιχείρηση ή επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους σε αντίθεση με την προσφορά εργασίας σε έναν εργοδότη. Αυτό περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

με ή χωρίς υπαλλήλους. Επομένως ο επιχειρηματίας μπορεί να αναλαμβάνει από ατομικά έργα μέχρι και μεγάλες 

αναλήψεις έργων από επιχειρήσεις που δημιουργούν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης.  

 

Η επιχειρηματική ιδέα. 

Ο επιχειρηματίας στοχεύει στην δημιουργία ενός καταστήματος εστίασης, και πιο συγκεκριμένα ένα εστιατόριο υγιεινής 

διατροφής. Στόχος του πλάνου είναι η δημιουργία ενός εστιατορίου που θα προσφέρει τις πλέον υγιεινές λύσεις για τον 

καθένα που επιθυμεί να αποφύγει το «junk food». 

Αναλυτικότερα, το μενού του εστιατορίου θα περιέχει : 

 Ορεκτικά 

 Σαλάτες 

 Κύρια πιάτα με κρέας ή κοτόπουλο 

 Επιδόρπια 

Για την προετοιμασία του καταλόγου του εστιατορίου θα συνταχθεί μία ομάδα διατροφολόγων οι οποίοι θα φροντίσουν 

να δώσουν στο μενού μια πληθώρα γεύσεων οι οποίες δεν θα ξεφεύγουν από το πνεύμα της επιχείρησης. Συνεπώς, ακόμα 

και τα επιδόρπια θα είναι προϊόντα που δεν θα έχουν υψηλή δόση ζάχαρης και δεν θα εμπεριέχουν πρόσθετη ζάχαρη, 

όπως για παράδειγμα τα γλυκά από στέβια. 

 

Το πρόβλημα που έδωσε την ιδέα. 

Ο λόγος που η επιχείρηση λαμβάνει αυτήν την πρωτοβουλία είναι ο υψηλός δείκτης παχυσαρκίας στην χώρα μας, καθώς 

και το γεγονός ότι πολλοί από εμάς εργάζονται πολλές ώρες κάθε εβδομάδα.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η παχυσαρκία μαστίζει τις κοινωνίες και δεν κάνει 

διακρίσεις : 
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Παρατηρείται ότι στις πιο ανεπτυγμένες χώρες η παχυσαρκία είναι πιο έντονη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 12η 

θέση παγκοσμίως και 6η στην Ευρώπη. 
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Παρακάτω, παρουσιάζεται ένας πίνακας ο οποίος δείχνει τις ώρες μηνιαίως ένας εργαζόμενος στην δουλεία του :  
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Από τους δύο παραπάνω λόγους, την αυξημένη παχυσαρκία και τον υψηλό δείκτη εργασίας γίνεται αντιληπτό ότι ο 

άνθρωπος πολλές φορές κατά την εβδομάδα δεν έχει τον χρόνο για να προετοιμάσει ο ίδιος το φαγητό του. Αποτέλεσμα 

είναι η ταχυφαγία και η παραγγελία έτοιμου φαγητού. 

Στις παραπάνω συνήθειες πρέπει να προστεθεί ότι στον υγιεινό τρόπο φαγητού συγκαταλέγεται και ο τρόπος που ο 

άνθρωπος τρώει. Είναι πολύ σημαντικό κατά την διάρκεια του φαγητού ο άνθρωπος να μασάει σωστά την τροφή του 

πριν την κατάποση, κάτι που δεν συμβαίνει αν τρώει βιαστικά και χωρίς άγχος. 

Κεφάλαιο 2 

Η νομική μορφή της επιχείρησης 

 

Θα ακολουθήσει μια σύντομη ανάλυση για τον τύπο της κάθε διαθέσιμης μορφής επιχείρησης και έπειτα θα περάσουμε 

στο λόγο που ο επιχειρηματίας έκανε την επιλογή του. 

Ατομική Επιχείρηση  

Ομόρρυθμη Εταιρία  

Εταιρία Εταιρία  

Περιορισμένης Ευθύνης  

Ανώνυμη Εταιρία  

Συνεταιρισμοί 

Α. Ομόρρυθμη Εταιρεία - Ο.Ε 

Η Ομόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική, εμπορική εταιρεία, που διέπεται από τις διατάξεις του Εμπορικού νόμου και 

του Αστικού Κώδικα. Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό εταιρικού κεφαλαίου και οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν την εξουσία 

εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. 

Στην ομόρρυθμη εταιρεία όλοι οι εταίροι ευθύνονται με την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, 

με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Το όνομα της εταιρείας μπορεί να είναι είτε ο συνδυασμός των ονομάτων δύο ή 

περισσότερων εταίρων είτε το όνομα του ενός εταίρου ακολουθούμενο από την λέξη «& ΣΙΑ». 

Ίδρυση της ΟΕ 

Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα 

ιδιωτικό συμφωνητικό. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει 
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και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν 

τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της καθώς και τις εισφορές των εταίρων. Το καταστατικό υπογράφεται από 

όλους τους εταίρους και δεν χρειάζεται να συνταχθεί από ή να υπογραφεί σε συμβολαιογράφο. 

Οι εισφορές των εταίρων δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά αλλά μπορεί να εισφέρουν και εργασία. 

Παράλληλα η εταιρεία θα πρέπει να έχει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσει να επιτύχει τους επιχειρηματικούς και 

οικονομικούς της στόχους. 

Διοίκηση 

Ο νόμος προβλέπει ότι όλοι οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρείας. Παρόλα αυτά οι 

εταίροι μπορούν να διορίσουν έναν ή περισσότερους από τους λοιπούς εταίρους ως διαχειριστή. 

 

Β. Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΕΕ 

Η ΕΕ αποτελείται από ένα ή περισσότερα ομόρρυθμα μέλη και έναν ή περισσότερα ετερόρρυθμα μέλη. Οι ομόρρυθμοι 

εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο για τις εταιρικές υποχρεώσεις ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται 

εις ολόκληρο με τους ομόρρυθμους εταίρους αλλά περιορισμένα μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. 

Οι κανόνες που διέπουν την ΟΕ βρίσκουν εφαρμογή και στην ΕΕ σχετικά με την σύσταση, καταχώρηση, μεταβίβαση 

μεριδίων και διάλυση. Η εισφορά του ετερόρρυθμου εταίρου μπορεί να είναι είτε σε μετρητά είτε σε είδος. Οι 

ετερόρρυθμοι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στην διοίκηση αλλά αποκλείονται από την διαχείριση και εκπροσώπηση 

της εταιρείας που αφορά στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους. 

Μία διαφοροποίηση της απλής ΕΕ είναι η ΕΕ με μετοχές, η οποία αναγνωρίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Η 

διαφορά μεταξύ τους είναι ότι σε αυτή την περίπτωση οι εισφορές του ετερόρρυθμου εταίρου αντιπροσωπεύονται με 

μετοχές όπως στην περίπτωση των Ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς αυτό να 

συνεπάγεται την λύση της επιχείρησης. 

Γ. Αφανής ή Συμμετοχική εταιρεία 

Η εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα, επωνυμία ή περιουσία. Ο εταιρικός δεσμός δεν γίνεται γνωστός στους τρίτους 

και τις εταιρικές πράξεις διενεργεί ο εμφανής εταίρος «ιδίω ονόματι». Τα κέρδη και οι ζημιές κατανέμονται μεταξύ των 

εταίρων βάσει της εταιρικής συμβάσεως. Υπόχρεος σε φόρο είναι ο διαχειριστής για το σύνολο των κερδών. 

Το πλεονέκτημα αυτού του είδους της επιχείρησης είναι η εύκολη και γρήγορη σύσταση και λύση χωρίς πολλά 

έγγραφα και διατυπώσεις. 

 

 

Δ. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – ΕΠΕ 

 

Η λειτουργία της ΕΠΕ διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπου αναφέρεται ο εμπορικός χαρακτήρας 

όλων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ακόμα και αν η δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι εμπορική. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ είναι τα ακόλουθα: 

α) Δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη των εταίρων με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της επιχείρησης. Η 

ευθύνη τους περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο. 

β) Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε μετοχές. 

Η επωνυμία της επιχείρησης είναι το όνομα με το οποίο αυτή εμφανίζεται και εξατομικεύεται στις εμπορικές 

συναλλαγές. Αυτό σχηματίζεται είτε από τα ονόματα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το 

αντικείμενο εργασιών της είτε και από τα δύο μαζί, αλλά απαραίτητα θα πρέπει να φέρει και τις λέξεις «Εταιρεία 

Περιορισμένης Ευθύνης». Για την σύστασή της απαιτείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Ίδρυση της ΕΠΕ 
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Για την σύσταση της ΕΠΕ απαιτείται η σύνταξη του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου με την απαραίτητη 

παράσταση δικηγόρου και η δημοσίευση της ιδρυτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το καταστατικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

1. Στοιχεία εταίρων 

2. Επωνυμία 

3. Έδρα 

4. Κεφάλαιο 

5. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής 

6. Εισφορά σε είδος 

7. Διάρκεια εταιρείας 

Διοίκηση της Επιχείρησης και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων 

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας γίνεται από τον νόμιμα εκλεγμένο από τα 

μέλη της Γενικής Συνέλευσης ή ορισμένο από το Καταστατικό διαχειριστή, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί 

για λογαριασμό της στις συναλλαγές της με τρίτους. 

Διαχειριστές που έχουν ορισθεί από την Γενική Συνέλευση παύονται από τα καθήκοντά τους μόνο από την Γενική 

Συνέλευση. Διαχειριστές που έχουν ορισθεί από το καταστατικό της εταιρείας με απεριόριστη διάρκεια θητείας παύονται 

από την Γενική Συνέλευση. Αντίθετα αν η θητεία τους είναι ορισμένης διάρκειας τότε ανακαλούνται μόνο με απόφαση 

του Πρωτοδικείου. 

Οι διαχειριστές της εταιρείας απαγορεύεται να είναι παράλληλα εταίροι και σε άλλες Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης ή Ομόρρυθμες Εταιρείες με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας χωρίς την προηγούμενη άδεια από την Γενική 

Συνέλευση. 

Το ανώτατο όργανο της ΕΠΕ είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείτε από τους διαχειριστές και έχει το 

δικαίωμα της λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία. 

Τρεις μήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου συγκαλείτε τακτική γενική συνέλευση για την έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων και την διανομή των κερδών. Έκτακτη συνέλευση συγκαλείτε όταν κρίνεται σκόπιμο ή όταν 

απαιτηθεί από εταίρους που εκπροσωπούν το1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει της διπλής 

πλειοψηφίας εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου. 

Εταιρικό κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν δύναται να είναι κατώτερο των € 4.500 ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση 

της εταιρικής σύμβασης από το οποίο το ήμισυ τουλάχιστον πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. 

Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα εταιρικά μερίδια που δίνουν στον κάθε εταίρο το δικαίωμα ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση και συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας. Αποχώρηση του εταίρου από την επιχείρηση γίνεται μόνο για 

σοβαρούς λόγους. Επιπρόσθετες εισφορές για την κάλυψη ζημιών μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό. 

Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πλειοψηφία που να αντιστοιχεί στα Ύ των εταίρων και του εταιρικού 

κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). 

 

Ε.  Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ 

Η λειτουργία της ΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920 όπου αναφέρεται ότι κάθε εταιρεία κεφαλαίου έχει 

εμπορικό χαρακτήρα ακόμα και αν η δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι εμπορική. Η συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο της ΑΕ δίνει το δικαίωμα στους μετόχους να συμμετέχουν στα διανεμόμενα κέρδη. Για τα εταιρικά χρέη 

ευθύνεται μόνο η ΑΕ με την περιουσία της και όχι οι μέτοχοι με την προσωπική τους περιουσία. 

Ίδρυση της ΑΕ 
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Για την σύσταση της ΑΕ απαιτείται η σύνταξη καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου με την απαραίτητη 

παράσταση δικηγόρου και η δημοσίευση της ιδρυτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το καταστατικό 

ορίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εταίρων, τη διοίκηση της εταιρείας, τη διάρκεια και τη λύση αυτής. 

Το καταστατικό θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει και να ορίζει τα ακόλουθα: 

1.   Επωνυμία και αντικείμενο δραστηριότητας u964 της εταιρείας. 

2.   Έδρα. 

3.   Διάρκεια. 

4.   Μετοχικό κεφάλαιο και τρόπος καταβολής αυτού. 

5. Είδος, αριθμό, ονομαστική αξία και κυκλοφορία μετοχών. 

6. Αριθμός κάθε είδους μετοχών (αν υπάρχουν περισσότερα από ένα). 

7. Προβλέψεις μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο. 

8. Σύσταση, λειτουργία και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Σύσταση, λειτουργία και υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

10. Ελεγκτές 

11. Δικαιώματα μετόχων. 

12. Ισολογισμός και διανομή κερδών. 

13. Όροι και λόγοι για την λύση της εταιρείας και την ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. 

Επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

1.  Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων ή των εκπροσώπων αυτών που υπέγραψαν το καταστατικό. 

2.  Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον σε μία προσεγγιστική βάση, όλων των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση 

της εταιρείας. 

Το καταστατικό θα πρέπει να έχει την μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Για την σύσταση της εταιρείας 

επιβάλλεται ένας ειδικός φόρος (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου) ύψους 1% επί του ονομαστικού κεφαλαίου της 

επιχείρησης. 

Η επιβλέπουσα αρχή για τις ΑΕ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εάν η σύσταση της εταιρείας είναι σύμφωνη με τον 

νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, το Υπουργείο Ανάπτυξης εκδίδει απόφαση ίδρυσης της εταιρείας και εγκρίνει το 

καταστατικό. Το καταστατικό και η εγκριτική απόφαση δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 

περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, μία επιπλέον άδεια από τις νομισματικές αρχές που εξετάζει του σκοπούς του 

οικονομικού οργανισμού, χρειάζεται για την σύστασή τους. 

Το όνομα της ΑΕ θα πρέπει να υποδηλώνει τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προέρχεται αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων σε μετρητά ή σε είδος. Το ελάχιστο 

μετοχικό κεφάλαιο για την σύσταση της ΑΕ ανέρχεται σε € 60.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της 

εταιρικής σύμβασης. Ο νόμος παρέχει την δυνατότητα της μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου όταν η καταβολή 

αυτού γίνεται με μετρητά αλλά παράλληλα θέτει και πολλούς περιορισμούς για αυτές τις περιπτώσεις. Η μερική 

καταβολή δεν επιτρέπεται όταν η εισφορά γίνεται σε είδος. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με νέες εισφορές, 

ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και μετατροπή εταιρικών ομολόγων σε μετοχές. 

Οι μετοχές της ΑΕ διακρίνονται σε ονομαστικές, ανώνυμες, προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και σε προνομιούχες 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 



 

 

569 
 

Σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

1. Για τραπεζικές ΑΕ το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για την σύστασή τους είναι 11.74 εκ. ευρώ. Οι 

μετοχές που έχουν εκδοθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. 

2. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες για τον τομέα ασφάλειας ζωής το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι 

1,41 εκ. ευρώ, ενώ για τις εταιρείες ασφάλειας ζημιών το μετοχικό κεφάλαιο κυμαίνεται από 0,35 εκ. έως 1,06 

εκ ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία. 

Απαιτείται ολοσχερής καταβολή του κεφαλαίου ενώ τα 2/3 αυτού θα πρέπει να είναι σε μετρητά. 

Διοίκηση της Εταιρείας 

Τη διοίκηση της επιχείρησης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της εταιρείας. Τα μέλη του, τουλάχιστον τρία, είναι 

εκλεγμένα από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Συνήθως οι εταιρείες επιλέγουν περιττό αριθμό μελών έτσι ώστε να 

είναι πιο εύκολη η λήψη αποφάσεων. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι απαραίτητα μόνο μέτοχοι της εταιρείας ή Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία 

του Συμβουλίου δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξι χρόνια αλλά δύναται να είναι μικρότερη. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρείας. Ύστερα από ειδική 

άδεια του Υπουργού Εμπορίου, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό. 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα θέματα που 

αφορούν την εταιρεία. Έξι μήνες μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, η τακτική Συνέλευση των μετόχων 

συνεδριάζει και εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή των 

κερδών. 

Έκτακτες γενικές συνελεύσεις γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον ο νόμος ορίζει τις περιπτώσεις όπου η 

λήψη των αποφάσεων είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης και απαιτείται ψήφος πλειοψηφίας. 

Ενδεικτικά αναφέρετε: 

 Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 

 Έκδοση ομολογιακού δανείου 

 Αλλαγή της μεθόδου διάθεσης των κερδών 

 Συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση 

 Λύση της εταιρείας 

 

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει επίσης εάν ζητηθεί από τους μετόχους οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον το 1/20 του 

μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Ζ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, 

η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός 

της δεν είναι εμπορική επιχείρηση, και που παρέχει στους επιχειρηματίες πολλαπλά πλεονεκτήματα. 

− Oι εταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη της, με την επιφύλαξη του άρθρου 79, που προβλέπει εγγυητικές εισφορές, μέσω 

των οποίων ο εταίρος αναλαμβάνει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρις ενός ορισμένου ποσού, το οποίο αναφέρεται 

στο καταστατικό. 
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− Μπορεί να συσταθεί και από ένα μόνο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), δηλ. να είναι εξ αρχής μονοπρόσωπη ή να καταστεί 

μεταγενέστερα μονοπρόσωπη. 

− Έχει κεφάλαιο, με κατώτατο όριο εταιρικού κεφαλαίου ενός (1) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ένα εταιρικό μερίδιο. − Τηρεί 

διπλογραφική λογιστική και φορολογείται όπως η ΕΠΕ. 

− Συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η σύσταση της ΙΚΕ μπορεί να γίνει και με ιδιωτικό 

έγγραφο (συμφωνητικό). Με την εγγραφή της ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ, αυτή αποκτά νομική προσωπικότητα.  

− Εχει την έδρα της στον δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της, αλλά δεν υποχρεούται να έχει την πραγματική της 

έδρα στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει η καταστατική έδρα με την πραγματική έδρα της 

ΙΚΕ. 

− Η σύσταση γίνεται μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης. 

− Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Στην ασφάλιση του OΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά 

οι διαχειριστές της ΙΚΕ ή ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ.  

− Η ΙΚΕ έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ.  

− Oι εισφορές των εταίρων της μπορεί να είναι κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, εξωκεφαλαιακές εισφορές, 

οι οποίες συνίστανται σε παροχές που αποτελούν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, και εγγυητικές εισφορές, οι οποίες 

συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο 

καταστατικό.  

− O αριθμός των μεριδίων κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. Δεν απαιτείται να 

εμφανίζονται σε μία ΙΚΕ και τα τρία είδη εισφορών ή στην ίδια αναλογία. Oι εταίροι μπορούν να επιλέξουν ένα 

αποκλειστικά κεφαλαιουχικό σχήμα, με μόνο κεφαλαιακές εισφορές ή να διαμορφώσουν στο καταστατικό ένα σύστημα 

με έντονα προσωπικά στοιχεία, όπως παροχή εργασίας και ανάληψη ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας. 

− Οι φορολογικές διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ). 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πιο συμφέρουσα μορφή για την επιχείρηση είναι η ΙΚΕ. 

Ο επιχειρηματίας διάλεξε την ΙΚΕ διότι τα μέλη της επιχείρησης θα είναι παραπάνω από ένα(1) ενώ παράλληλα 

απαιτείται το ελάχιστον 1€ για την έναρξη της επιχείρησης.  

Ένα άλλο θετικό αυτής της μορφής είναι οι φορολογικές διατάξεις που ισχύουν σε αυτό το είδος επιχείρησης καθώς και 

ο λίγος χρόνος που απαιτείται για την σύσταση της επιχείρησης. 

 

Κεφάλαιο 3 

 

Θα γίνει ανάλυση της SWOT θέσης της επιχείρησης. Αναλυτικότερα τα αρχικά SWOT σημαίνουν Strengths, τα 

πλεονεκτήματα της επιχείρησης, Weaknesses, τα αδύναμα σημεία της επιχείρησης, Opportunities, οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στην εταιρεία και Threats, οι απειλές με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η επιχείρηση. 

Είναι μια στρατηγική μέθοδος σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες / 

Περιορισμοί, Ευκαιρίες και Απειλές που εμπλέκονται σε ένα έργο ή σε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Περιλαμβάνει τον 

καθορισμό του στόχου της επιχειρηματικό εγχείρημα ή έργου και τον προσδιορισμό των εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων που είναι ευνοϊκές και δυσμενείς για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ρύθμιση του στόχου πρέπει να γίνει 

μετά την ανάλυση SWOT έχει εκτελεστεί. Αυτό θα επιτρέψει να επιτευχθούν οι στόχοι ή στόχοι που θα ορισθούν για 

την οργάνωση. (Humphrey, 1960) 

* Πλεονεκτήματα: τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, ή ομάδα του έργου που του δίνουν ένα πλεονέκτημα έναντι των 

υπολοίπων. 

* Οι αδυναμίες (ή Περιορισμοί): Τα χαρακτηριστικά ότι η θέση της ομάδας σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους 

άλλους. 
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* Ευκαιρίες: εξωτερικές ευκαιρίες να βελτιώσουν τις επιδόσεις (π.χ. κάνουν μεγαλύτερα κέρδη) για το περιβάλλον. 

* Απειλές: εξωτερικά στοιχεία στο περιβάλλον που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα για την επιχείρηση ή το 

έργο. 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του επιχειρηματία, ως δυνατό σημείο/πλεονέκτημα είναι αρχικά η πρωτότυπη ιδέα 

κυρίως επειδή δεν υπάρχει άλλη τέτοια στην τοπική αγορά του επιχειρηματία. Έπειτα, για να υλοποιηθεί το επιχείρημα 

χρειάζονται εξειδικευμένα άτομα, τόσο στο διοικητικό μέρος όσο και στο προσωπικό.  

Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η επιχείρηση είναι η αφοσίωση της στον πελάτη. Όπως θα αναλυθεί αργότερα, 

ο πελάτης θα μπορεί να επισκέπτεται τον χώρο του εστιατορίου για να φάει ή θα μπορεί να κάνει παραγγελίες για διανομή 

του φαγητού. 

Από την άλλη, η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει σχετικά κορεστεί, όχι τόσο 

από οικονομικής απόψεως αλλά από άποψη ποσότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια στην ευρύτερη περιοχή. Ο 

ανταγωνισμός δηλαδή είναι αρκετά έντονος καθώς στον άνθρωπο η δύναμη της συνήθειας πολλές φορές τον αποτρέπει 

από τον να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. 

Τέλος, ένα άλλο μειονέκτημα είναι το αρχικό μεγάλο ποσό που χρειάζεται για να αγοράσει η επιχείρηση τον εξοπλισμό 

της. 

Στο κομμάτι των ευκαιριών, η τάση της κοινωνίας που έχει στραφεί προς την υγιεινή διατροφή είναι μια μεγάλη ευκαιρία 

μιας και σε αυτό στοχεύει ο επιχειρηματίας. Επιπλέον, είναι μια πρωτότυπη ιδέα που μαζί με την χρήση της τεχνολογίας, 

όπως θα αναλυθεί πιο κάτω στο κεφάλαιο του Marketing, η εταιρία θα είναι ακόμα πιο κοντά με τον πελάτη. 

Όσον αναφορά τις απειλές, η κυριότερη είναι η ύπαρξη μεγάλων αλυσίδων εστιατορίων ή εστιατορίων με χρόνια καλή 

φήμη. Παράλληλα, η οικονομική κατάσταση της χώρας δυσκολεύει την ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ παράλληλα έχει 

μειώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. 

 

Κεφάλαιο 4 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η PEST ανάλυση για την επιχείρηση.  

Η ανάλυση PEST είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Business Plan που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του 

Μακροπεριβάλλοντος μίας επιχείρησης. Με την έννοια του περιβάλλοντος δεν εννοούμε το φυσικό περιβάλλον αλλά τα 

συστήματα και τις δομές που περιβάλλουν μία επιχείρηση.  

 

Έτσι η ανάλυση PEST αναλύει:  

¬ Το Πολιτικό περιβάλλον (Political) 

¬ Το Οικονομικό περιβάλλον (Economical)  

¬ Το Κοινωνικό περιβάλλον (Social)  

¬ και τέλος το Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological) 

Η πολιτική: Το πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις πολιτικές συνθήκες βάσει των οποίων καλείται να δράσει η 

επιχείρηση και να λάβει τις αποφάσεις της. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώνονται από την πολιτική της εκάστοτε 

κυβέρνησης, από τη στάση των υπολοίπων κομμάτων που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου αλλά και από την 

επίδραση που έχουν συμφωνίες με άλλα κράτη.  

Η οικονομική: Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στα οικονομικά μεγέθη που επικρατούν τόσο στο περιβάλλον της 

επιχείρησης, στο βιομηχανικό αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Κάποια ενδεικτικά οικονομικά μεγέθη που θα πρέπει 

να εξετάζονται είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, τα επίπεδα πληθωρισμού και ανεργίας, τα επιτόκια των αγορών, 

η σταθερότητα των νομισμάτων. 

Η κοινωνικοπολιτιστική: Το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει παράγοντες όπως η αντιμετώπιση των 

γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον, το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, οι δημογραφικές τάσεις όπως ο ρυθμός 

γεννήσεων, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων, το εισόδημα. Γενικότερα οι αξίες, τα πιστεύω και οι αντιλήψεις των μελών 
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της κοινωνίας θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη μιας και τα άτομα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν θα είναι 

οι αυριανοί πελάτες της επιχείρησης.  

Η τεχνολογική: Η τελευταία κατηγορία του μακροπεριβάλλοντος είναι το τεχνολογικό περιβάλλον. Οι συνεχείς εξελίξεις 

και τα επιτεύγματα στην τεχνολογία και την επιστήμη, η άνοδος της πληροφορικής και τα νέα μέσα που εμφανίζονται 

για χρήση στην παραγωγή ή σε άλλες εργασίες οδηγούν τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν στη λειτουργία τους οτιδήποτε 

μπορεί να τις βοηθήσει να βελτιωθούν και διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους αποτελεσματικό. (Παπαδάκης, 2007). 

Ειδικότερα, στην επιχειρηματική κίνηση που θέλει να αναλάβει ο «Α», στον πολιτικό τομέα το πρόβλημα είναι η 

αστάθεια που υφίσταται. Αυτή η αστάθεια δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό είναι το κλείσιμο των 

διοδίων με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι προμηθευτές να φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως. 

Από την οικονομική πλευρά,  τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά πολύ. Παράλληλα με την νομοθεσία για την φορολογία 

που συνεχώς αλλάζει και επιδεινώνεται, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευοίωνο το άμεσο μέλλον. 

Στην συνέχεια, η κοινωνικοπολιτική κατάσταση αυτή την στιγμή δεν είναι και η καλύτερη. Ο κόσμος είναι εκνευρισμένος 

με την όλη συμπεριφορά της κυβερνήσεως και αυτό προκαλεί κοινωνικές αναταραχές. 

Η τεχνολογική πτυχή της PEST ανάλυσης είναι η μοναδική που μπορεί να μας δώσει κάποια θετικά αποτελέσματα. Με 

την πάροδο του χρόνου, η τεχνολογία κάνει βήματα προς την βελτίωση όλων των τομέων, παρόλ’αυτά αυτή η ανάπτυξη 

καθυστερεί να φτάσει στην χώρα μας, ίσως αργεί και χρόνια. (Αρχή, n.d.) 

 

Κεφάλαιο 5 

Το Marketing Plan της επιχείρησης είναι πολύ ξεκάθαρο και στοχευμένο. Ο πελάτης σαν φυσικό πρόσωπο μας 

απασχολεί, μιας και αντικείμενο της επιχειρηματικής κίνησης είναι η υγιεινή διατροφή του. 

Για αρχή, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα από όπου θα μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται για την επιχείρηση και για το τι 

εκπροσωπεί. Εν συνεχεία, θα μοιραστούν διαφημιστικά φυλλάδια στην ευρύτερη περιοχή όπου θα δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση τον πρώτο καιρό. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και σελίδα στο Facebook και στο Instagram, τα πιο βασικά 

μέσα μαζικής δικτύωσης, τα οποία προσφέρουν σε μια εταιρία δωρεάν διαφήμιση. 

Τέλος, το πιο βασικό μέρος του Marketing Plan είναι η διαφήμιση στα γυμναστήρια, ακριβώς δηλαδή στην καρδία της 

γυμναστικής και του υγιεινού τρόπου ζωής. Ο επιχειρηματίας ήδη έχει συζητήσει με μεγάλη αλυσίδα 

γυμναστηρίων για πιθανή συνεργασίας τους. Στο γυμναστήριο θα υπάρχουν διαφημιστικά φυλλάδια, και ομοίως 

και στο εστιατόριο για το γυμναστήριο, τα οποία θα ενημερώνουν τους γυμναζόμενους για αυτήν την καινούργια 

ιδέα.  (Petrof & Τζωρτζάκης, 2002)Humphrey, A. (1960). SWOT analysis. 

Petrof, J. V., & Τζωρτζάκης, Κ. (2002). ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. 
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Παπαδάκης, Β. (2007). Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική και Διεθνής εμπειρία. 

 

Κεφάλαιο 6 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν οι τρόποι χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κεφάλαιο μία επιχείρηση. Τρεις 

κύριες πηγές χρηματοδότησης υπάρχουν : 

1. Προσωπικό κεφάλαιο του επιχειρηματία/ μετοχικό κεφάλαιο (προσωπικές αποταμιεύσεις, δεύτερη υποθήκη, 

μείωση προσωπικού, πώληση στοιχείων ενεργητικού, οικογένεια και φίλοι). 

2. Δανεισμός/ δανειακή χρηματοδότηση. 

3. Αδιανέμητα κέρδη της επιχείρησης. 

Πιο αναλυτικά, οι πηγές διαχωρίζονται και σε μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες. Αναλυτικότερα, 
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Μακροχρόνιες πηγές : 

 Προσωπικό κεφάλαιο 

 Αδιανέμητα κέρδη 

 Συνεργάτες  

 Επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου (ΕΚΥΚ) 

 Επιχειρηματικοί άγγελοι και άλλοι επενδυτές 

 Ομολογίες  

 Τραπεζικά δάνεια 

 Μίσθωση και εξαγορά / χρηματοδοτική μίσθωση 

Βραχυχρόνιες πηγές : 

Πηγές  

 Τραπεζική υπερανάληψη 

 Πρακτόρευση απαιτήσεων 

 Εμπορική πίστη 

 Χρηματοδοτική μίσθωση 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο επιχειρηματίας διαθέτει ίδιο κεφάλαιο και δεν χρησιμοποιεί τον τραπεζικό δανεισμό. 

Παράλληλα, δεν διαθέτει αδιανέμητα κέρδη καθώς η επιχείρηση ξεκινάει από το μηδέν, ούτε Ομολογίες ή ΕΚΥΚ. 

 

Κεφάλαιο 7 

 

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι ο πλέον καλύτερος επενδυτής για έναν επιχειρηματία που κάνει τα πρώτα του επιχειρηματικά 

βήματα. 

Η επιχορήγηση ΕΣΠΑ που διεκδικεί ο επιχειρηματίας είναι 40.000€, εκ των οποίων λαμβάνει τα 15.000€ το πρώτο έτος 

και τα υπόλοιπα 25.000€ το δεύτερο έτος. 

Πιο αναλυτικά, ο επιχειρηματίας είναι άνεργος, οπότε καλύπτει την βασική απαίτηση της χρηματοδότησης. Στην 

συνέχεια αναλύεται το πρόγραμμα στο οποίο θέλει να ενταχθεί ο επιχειρηματίας. 

 

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους 

και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 

(επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα 

μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες 
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είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016. 

 

 

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς 

της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, 

άρθρο 12 του ΚΦΕ).         

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της 

Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και 

κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής 

εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να 

έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να  λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί 

επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης  και στις περιπτώσεις 

ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα 

δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από 

επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015). 

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις 

προαναφερόμενων, με σκοπό την  ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης  σε μια από τις ακόλουθες νομικές 

μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών ένταξης. 

Περίοδος υποβολής 

από 17/3/2016 έως 24/5/2016 (και ώρα 17:00) 

Η υποβολή αίτησης / επενδυτικής πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

www.ependyseis.gr/mis. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται 

προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

(ΕΣΠΑ, n.d.) 

Τι χρηματοδοτείται : 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής: 

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής 

τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)  

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης 

http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) 

3.Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις  

4. Αποσβέσεις παγίων  / Χρηματοδοτική μίσθωση  εξοπλισμού  

(χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

5. Αγορά  /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού  / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας  

με χρήση ρήτρας ευελιξίας 

6.Προμήθεια αναλωσίμων  

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)  

8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)  

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή 

διανοητικής ιδιοκτησίας 

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

Κεφάλαιο 8 

Η καινοτομία είναι ο βασικός πυλώνας της επιχείρησης και αυτό διότι στηρίζεται στον άνθρωπο. Η καινοτομία είναι εν 

μέρει τεχνολογικής μορφής και από την άλλη η επαφή με τον άνθρωπο. 

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, για τους συνδρομητές που θα έχουν κάποιο είδος συνδρομής με το εστιατόριο, θα μπορούν 

να κατεβάσουν μια εφαρμογή μέσω της οποίας θα μπορούν να επιλέγουν την παραγγελία τους και να δίνουν την 

διεύθυνση όπου θέλουν να γίνει η διανομή. 

Στο κομμάτι που αφορά τον πελάτη, η νοοτροπία της επιχείρησης είναι η διαπροσωπική επαφή με τον πελάτη. Συνεπώς, 

στόχος της επιχείρησης είναι η διαπροσωπική σχέση με τους πελάτες και όχι απλά η εκτέλεση της παραγγελίας. Αυτό το 

στοιχείο δεν υπάρχει ιδιαίτερα στην αγορά που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο επιχειρηματίας. 

 

Κεφάλαιο 9 

Δυστυχώς, η διεθνοποίηση, τουλάχιστον για την αρχή, είναι ανέφικτη. Δεν γίνεται ένα εστιατόριο να αποστέλλει φαγητό, 

που μαγειρεύεται κατά την παραγγελία του πελάτη, στο εξωτερικό. 

Ο επιχειρηματίας, έχοντας ταξιδέψει στο εξωτερικό αρκετές φορές, δηλώνει ενδιαφέρον για την επέκταση της 

επιχειρηματικής του ιδέας έκτος ελληνικών συνόρων μακροπρόθεσμα. 

 

Κεφάλαιο 10 

Το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον δυστυχώς δεν είναι το καλύτερο δυνατό, παρότι έχει υπάρξει αναβάθμιση της 

χώρας μας στην παγκόσμια βαθμολογία επιχειρηματικότητας. Σήμερα βρίσκεται στην 60η θέση ενώ κατά το 

ξέσπασμα της κρίσης το 2007-2008 βρισκόταν στην 71η ενώ κατά την περίοδο 2011-2012 έφτασε και την 91η. 

(World Economic Forum, 2013) 

Ένας άλλος τομέας που δείχνει πόσο εύφορο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας  είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για να ανοίξει κάποιος μία επιχείρηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η 

γραφειοκρατία που είναι η μεγαλύτερη τροχοπέδη. 

Παράλληλα, κατά την κρίση, οι τράπεζες δεν δίνουν πλέον με την ίδια ευκολία δάνεια καθώς προσπαθούν να πετύχουν 

απομόχλευση.  

 

Κεφάλαιο 11 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έκανε μία έρευνα όσον αναφορά την σκιώδη οικονομία στην Ελλάδα. Η έρευνα 

ονομαζόταν «ΘΑΛΗΣ» και το πόρισμα της έδειξε ότι περίπου το 25% του ΑΕΠ είναι από την παραοικονομία, 

γνωστά και ως μαύρα κέρδη.  
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Για διευκρίνηση του όρου, η σκιώδης οικονομία είναι η οικονομική δραστηριότητα που ασκείται λαθραία. Το τμήμα 

αυτής της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο επίσημο εθνικό προϊόν αφού 

δημιουργεί προστιθέμενη αξία, δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί και να καταγραφεί από τις επίσημες στατιστικές 

υπηρεσίες, οπότε αποκαλύπτεται όταν οι καταναλωτικές δαπάνες εμφανίζονται υπερβολικά υψηλότερες από τα 

καταγεγραμμένα επισήμως συνολικά εισοδήματα.  

Συμπέρασμα 

Η επένδυση κρίνεται να είναι ενδιαφέρουσα αφού ακόμα και μετά την οικονομική ανάλυση στα τρία οικονομικά σενάρια, 

αισιόδοξο, μετριοπαθές και απαισιόδοξο, φαίνεται να καταφέρνει σε βάθος 5ετίας να πετυχαίνει κέρδη, 

σταθερότητα και ανάπτυξη. 

Ο κλάδος της εστίασης στην χώρα μας μπορεί να έχει κορεστεί εν μέρει, από την άλλη όμως είναι από τους κλάδους που 

δεν σοκαρίστηκαν τόσο πολύ από την κρίση. Γνώρισε ύφεση αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι άλλοι τομείς, 

όπως για παράδειγμα ο κατασκευαστικός κλάδος. 
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Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
 

Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, Βαγγέλης Χατζηδάκης 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας της υδροηλεκτρικής ενέργειας (Υ/Ε) ως μορφή 

ανανεώσιμης πηγής. Είναι γνωστό ότι τα υδροηλεκτρικά έργα έχουν έναν μοναδικό ρόλο συμβολής σε αειφόρο ανάπτυξη 

σε σχέση με τις άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτή η μοναδικότητα οφείλεται στις πολλαπλές δυνατότητες της 

Υ/Η και των υδροηλεκτρικών έργων γιατί, εκτός από ενέργεια, εξασφαλίζουν νερό για ύδρευση και άρδευση (άρα 

τροφή), αντιπλημμυρική προστασία και μπορούν να σχεδιαστούν με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτές  οι πολλαπλές 

δυνατότητες των υδροηλεκτρικών έργων  αποτελούν το κλειδί της ορθολογικής δομής ενός ηλεκτρικού συστήματος, το 

οποίο στοχεύει στην μεγιστοποίηση της εισόδου των ΑΠΕ και την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδας. 

Οι πιέσεις για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 και οι σοβαρές κλιματικές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα, 

επανάφεραν στην επικαιρότητα τα υδροηλεκτρικά έργα. Πολλές χώρες µε μακρά παράδοση στην υδροηλεκτρική 

παραγωγή και µε σημαντική ανάπτυξη του υδροδυναμικού τους, σχεδιάζουν αναβαθμίσεις των λειτουργούντων, ενώ 

καινούργια υδροηλεκτρικά έργα σχεδιάζονται µε ταχύτατους ρυθμούς. Όμως ποια είναι η κατάσταση της παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, και του κλάδου της υδροηλεκτρικής ενέργειες; 

 

 

2. Η υδροηλεκτρική ενέργεια 
 

2.1 Ορισμός 

 

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή 

της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής του στροβίλου, έχουμε την 

μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής 

και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το 

σύνολο των έργων και εξοπλισμού μέσω των οποίων γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε ηλεκτρική, 

ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ). 

Η δέσμευση/ αποθήκευση ποσοτήτων ύδατος σε φυσικές ή τεχνητές λίμνες, για ένα Υδροηλεκτρικό 

Σταθμό,  ισοδυναμεί πρακτικά με αποταμίευση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας.  Η προγραμματισμένη αποδέσμευση αυτών 

των ποσοτήτων ύδατος και η εκτόνωσή τους στους υδροστροβίλους οδηγεί στην ελεγχόμενη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Με δεδομένη την ύπαρξη κατάλληλων υδάτινων πόρων και τον επαρκή εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες 

βροχοπτώσεις, η  Υ/Ε καθίσταται μια σημαντικότατη εναλλακτική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. 

 

2.2 Τύποι υδροηλεκτρικών έργων 

 

Οι δύο τύποι υδροηλεκτρικών έργων που υπάρχουν είναι οι εξής: 

 

 Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών 

με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων περιορίζει τη μετακίνηση των ψαριών, της 

άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα καθώς μεταβάλλει ριζικά τη μορφολογία της περιοχής. 

 Τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάμια ή κανάλια και η λειτουργία τους 

παρουσιάζει πολύ μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Για το λόγο αυτό, οι υδροηλεκτρικές μονάδες μικρότερης 

δυναμικότητας των 30 MW χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα και συμπεριλαμβάνονται 

μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 

3. Συνέπιες της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας 
 

3.1 Πλεονεκτήματα  

 

Η χρήση της Υ/Ε με την μορφή υδροηλεκτρικών φραγμών, ασχέτως του μεγέθους τους (μικρής ή μεγάλης 

κλίμακας), μπορεί να επιφέρει πολλά κέρδη και πλεονεκτήματα, σε οικονομικό, πολιτικό ή οικολογικό επίπεδο, στην 

περιοχή εφαρμογής.  

Πέρα από το γεγονός ότι η Υ/Ε αποτελεί μια ατελείωτη, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που δεν ρυπαίνει το 

περιβάλλον, συμβάλλει και στην μείωση της εξάρτησης και χρήσης των συμβατικών πόρων. Με τη χρήση της μπορούμε 
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να εξοικονομήσουμε φυσικούς πόρους. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί δεν παράγουν ατμοσφαιρικούς ρύπους και θόρυβο. 

Ωστόσο, προκαλούν ρύπανση κατά την περίοδο κατασκευής των φραγμάτων και είναι μικρής έντασης και χρονικής 

διάρκειας.  

Στην περίπτωση κατασκευής φράγματος, ο ταμιευτήρας μπορεί να συμβάλει και στην οικονομική και κοινωνική 

αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών. Η κατασκευή φραγμάτων   μεγάλης κλίμακας συχνά οδηγεί στην δημιουργία 

ενός νέου τεχνητού υδροβιότοπου. Σε αυτό το νέο υδροβιότοπο μπορούν να φιλοξενηθούν διάφορα είδη ζωντανών 

οργανισμών, είτε χλωρίδας είτε πανίδας. Μπορούν να προστατευτούν ζώα που βρίσκονται υπό εξαφάνιση και υπό την 

αιγίδα περιβαλλοντικών οργανώσεων και του κράτους γίνεται δυνατή και η αύξηση του πληθυσμού αυτών των ζώων. Οι 

υδροβιότοποι, αυτοί, μπορούν να αξιοποιηθούν και οικονομικά με την ενίσχυση της ανθρώπινης παρέμβασης.  

Η περεταίρω ανθρώπινη παρέμβαση, με βασική προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να 

συμβάλει και στην αύξηση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Η δημιουργία των τεχνιτών λιμνών μπορεί να 

δώσει τη δυνατότητα για ενίσχυση του αθλητισμού σε θαλάσσια αθλήματα, όπως για παράδειγμα θαλάσσιου σκι, αγώνες 

κανό, και με την παράλληλη διεξαγωγή αγώνων να αυξήσει την προσέλκυση τουριστών και την οικονομική άνθιση της 

περιοχής.  

 Εκτός από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της Υ/Η, συνεισφέρει και στην ενίσχυση της ενεργειακής 

ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο, καθώς αποτελεί εγχώρια πηγή 

ενέργειας. 

Είναι διάσπαρτη γεωγραφικά και οδηγεί στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος αλλά και δίνει τη 

δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης τοπικών ενεργειακών πόρων 

Άλλο θετικό όφελος της χρήσης Υ/Η, με τη μορφή υδροηλεκτρικών σταθμών είναι η δυνατότητα να τεθούν σε 

λειτουργία αμέσως μόλις απαιτηθεί, σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς που απαιτούν σημαντικό χρόνο 

προετοιμασίας. 

 

 

3.2 Μειονεκτήματα 

 

Είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασμός και μελέτη με στόχο να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες μιας 

λανθασμένης κατασκευής ενός φράγματος. Γενικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και οι οδηγίες της Ε.Ε, όπως η 

Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. Όμως ακόμη και μια σωστή μελέτη και κατασκευή μπορεί να έχει αρνητικές 

συνέπιες και να δημιουργήσει προβλήματα. Τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν βασίζονται πάνω στις 

παραμέτρους που συνδέονται με την λειτουργία των ΥΗΕ και είναι οι ακόλουθες: 

 

 Σε οπτική όχληση και αισθητική ένταξη 

 Σε φυσικό περιβάλλον, δηλαδή χλωρίδα και πανίδα (κυρίως ιχθυοπανίδα) και οικολογική παροχή. 

 Έδαφος (επιφανειακά και υπόγεια νερά) 

 

Είναι φανερό, ότι τα ανωτέρω δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από όλα τα έργα που πραγματοποιούνται. 

Παράγοντες όπως το μέγεθος και η φύση του ΜΥΗΕ και τα χαρακτηριστικά του (όπως η ύπαρξη ταμιευτήρα) κα8ορίζουν 

σημαντικά τον βαθμό, στον οποίον ασκείται πίεση στο περιβάλλον. 

 Το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού καθώς και ο συνήθως μεγάλος 

χρόνος για την αποπεράτωση του έργου. 

 Υπάρχει ο κίνδυνος για έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου (συμπεριλαμβανομένων της 

γεωμορφολογίας, της πανίδας και της χλωρίδας) καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η υποβάθμιση 

περιοχών, οι απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Επιπλέον σε περιοχές δημιουργίας μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν 

αλλαγές του μικροκλίματος αλλά και αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητά τους. 
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Οπτική Όχληση 

Γενικά, η οπτική όχληση αφορά τα έργα οδοποιίας, που συνδέονται με το ΜΥΗΕ, τα οποία αν δεν σχεδιαστούν 

και εκτελεστούν προσεκτικά, μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλη πρανή. Εκτός από την άμεση αισθητική επίπτωση, 

μπορεί να επιφέρει και κατολισθήσεις σε ασταθές έδαφος. Επιπλέον, άλλη μια έμμεση επίπτωση είναι η απερίσκεπτη 

απόθεση των μπαζών σε κοντινά ρέματα ή χαράδρες. Η άμεση αισθητική επίπτωση του ΜΥΗΣ μπορεί να αποτραπεί 

εντάσσοντας τα υλικά κατασκευής τους στην τοπική, παραδοσιακή αισθητική. 

Στην περίπτωση δημιουργίας ταμιευτήρων, οι πιθανές οπτικές επιπτώσεις από την κατάκλιση της γης, που 

μπορεί να είναι η αλλαγή χρήσης γης, η απώλεια καλλιεργήσιμου εδάφους ή ο κίνδυνος σε αρχαιολογικούς χώρους και 

σε προστατευμένες περιοχές. Συχνά, όμως οι αισθητικές επιπτώσεις είναι θετικές και αποδεκτές καθώς ο ταμιευτήρας 

μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός υδροβιότοπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η  λίμνη Πλαστήρα, κατά 

την οποία ο κατακλυσμός της περιοχής από ύδατα μετά τη δημιουργία του φράγματος, δημιούργησε ένα νέο υγροβιότοπο, 

ο οποίος σύντομα μετατράπηκε σε πόλο τουριστικής έλξης δίνοντας ταυτόχρονα νέες αρδευτικές δυνατότητες στη γύρω 

περιοχή. 

 

3.2.1 Φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα- πανίδα 

 

Οι περιοχές αξιοποίησης υδάτινου δυναμικού εντοπίζονται σε ημιορεινές- ορεινές περιοχές λόγω της ύπαρξης 

νερού και της υψομετρικής διαφοράς που επιτυγχάνεται ανάμεσα στο σημείο υδροληψίας και στον σταθμό παραγωγής 

ενέργειας, εξασφαλίζοντας την σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου. 

Λόγω αυτής της παρέμβασης, η παροχή νερού στη φυσική κοίτη του ποταμού μπορεί να μηδενιστεί για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον, και συγκεκριμένα στη χλωρίδα και πανίδα 

που βρίσκεται στην περιοχή ανάμεσα στην υδροληψία και στο σταθμό παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Για να 

διατηρηθούν οι ισορροπίες, πρέπει να εξασφαλιστεί μια σταθερή ποσότητα νερού κατηφορικά της υδροληψίας. 

Άλλη μια περίπτωση που επηρεάζεται το φυσικό περιβάλλον είναι κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Είναι 

αναγκαίο η αποψίλωση της βλάστησης να περιορίζεται στον αναγκαίο βαθμό που απαιτείται από το έργο. Ειδικότερα σε 

περιπτώσεις δημιουργίας ταμιευτήρα, το έδαφος αλλάζει ριζικά στη λεκάνη κατάκλισης, καθώς είναι αναγκαία η 

εκχέρσωση της βλάστησης. 

Τέλος, άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι η πανίδα που ζει στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα η ιχθυοπανίδα. 

Άμεσος, κίνδυνος από την δημιουργία ΜΥΗΣ είναι η εμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησης των ψαριών κατά μήκος του 

ποταμού, που θα έχει ως επίπτωση την μείωση αν όχι την εξαφάνιση του πληθυσμού των ψαριών. Για αυτόν το λόγο 

πρέπει στον σχεδιασμό να προβλέπεται κα η δημιουργία ιχθυοδρόμου, που θα επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση των 

ψαριών. 

 

3.2.2 Έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά 

 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, με την υδροληψία ή το φράγμα  είναι τα φερτά υλικά και η συσσώρευση τους 

με την πάροδο του χρόνου στην υδροληψία η στον ταμιευτήρα. Για την καλή λειτουργία του ΜΥΕ είναι αναγκαία η 

συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση. Επίσης, η εμπόδιση των φερτών υλικών οδηγεί και σε μεταβολές στη κοίτη, 

αλλά και αύξηση του κινδύνου για κατολισθήσεις και διάβρωση κατηφορικά του σταθμού υδροηλεκτρικής ενέργειας.  

Άλλη μια αλλαγή που παρατηρείται είναι στα επιφανειακά νερά ανάμεσα στον ταμιευτήρα/υδροληψία και την 

κοίτη του ποταμού. Όπως, προαναφερθήκαμε είναι αναγκαίο να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να υπάρχει η 

οικολογική παροχή.  

Παράλληλα, παρατηρείται και αύξηση των υπόγειων υδάτων, εξαιτίας της δημιουργίας ταμιευτήρα και της 

αύξησης των επιφανειακών υδάτων.  

  

 

4.  Υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα 
 

4.1.1 Ιστορικό 

 

Η ανάπτυξη του Υδροδυναμικού της Ελλάδας ουσιαστικά συμπίπτει με την ίδρυση της ΔΕΗ Δημόσιας 

Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας το 1950. 

 

 Πριν από την ίδρυση της ΔΕΗ (1950), είχαν τεθεί σε λειτουργία πολύ μικρά Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια την 

περίοδο 1927 – 1931 (Γλαύκος, Βέρμιο, Αγιά Χανίων, Αγ. Ιωάννης Σερρών), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 

περίπου 6MW. 

 Την περίοδο 1950 – 1975 κατασκευάσθηκαν οκτώ (8) Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (Άγρας, Λάδωνας, 

Λούρος, Ταυρωπός/ Πλαστήρας, Κρεμαστά, Καστράκι, Εδεσσαίος και Πολύφυτο), συνολικής εγκατεστημένης 

ισχύος 1.410ΜW. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και οι τρείς (3) μεγαλύτεροι: Κρεμαστά, Καστράκι, 

Πολύφυτο. 
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 Την περίοδο 1976 – Σήμερα κατασκευάσθηκαν 8 μεγάλοι και 3 μικροί ΥΗΣ (Πουρνάρι Ι και ΙΙ, Σφηκιά, 

Ασώματα, Στράτος Ι, Στράτος ΙΙ, Πηγές Αώου, Θησαυρός, Πλατανόβρυση, Γκιώνα και Μακροχώρι), συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος 1.630MW. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και δύο αναστρέψιμοι Αντλητικοί Σταθμοί 

(Σφηκιά και Θησαυρός) 

 

4.1.2 Κυριότερα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα τα περισσότερα έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρής κλίμακας, δηλαδή έργα κατά το ρουν 

του ποταμού. Υπάρχουν, όμως, και μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα με την κατασκευή φραγμάτων. Τα γνωστότερα ελληνικά 

φράγματα είναι τα εξής: 

 

5. Προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα 

Πίνακας 1. Κυριότερα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα 

  

Παρά τα μεγάλα οφέλη της Υ/Ε και των υδροηλεκτρικών έργων παρατηρείται μία μείωση στην κατασκευή νέων έργων. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση αλλά και σε άλλους παράγοντες. Όπως έχουμε προαναφερθεί η 

κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων είναι μια χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία που απαιτεί προσεχτική μελέτη για 

να αποφευχθούν οι συνέπιες και η καταστροφή του περιβάλλοντος.  Αυτό σε συνδυασμό με διάφορους παράγοντες έχουν 

ως αποτέλεσμα να μειώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. 

 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται ότι οι συνθήκες για την ανάπτυξη του κλάδου δυσχεραίνουν 

δραματικά. Να σημειωθεί ότι από το 2008 εκδόθηκαν δύο μόνο άδειες εγκατάστασης για ΜΥΗΕ από το ΥΠΕΚΑ, 3-4 

τροποποιήσεις παλαιότερων αδειών και ελάχιστες άδειες από τις Περιφέρειες με περίοδο αδειοδοτικής διαδικασίας 5-8 

έτη.  

Αυτή η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης έργων ΜΥΗΕ έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του 

εξοπλισμού σε μια προσπάθεια των προμηθευτών να αντιμετωπίσουν τα πάγια κόστη τους την στιγμή που η παραγωγή 

τους μειώνεται.  

Υδροηλεκτρικά 

έργα 
Με φράγμα 

Έτος  

λειτουργίας 
Τοποθεσία Ισχύς 

 

 

 

 

ΛΟΥΡΟΥ 1954 κοντά στην Φιλιππιάδα 10,5 MW 

ΛΑΔΩΝΑ 1955 κοντά στην Αρχαία Ολυμπία 70 MW 

ΤΑΥΡΩΠΟΥ 1962 40km από την πόλη της 

Καρδίτσας 

129,9 MW 

 

   

 

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 
ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 

ΣΦΗΚΙΑΣ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 

 

 

1974 

1985 

1985 

1992 

 

 

Κοντά στα Σέρβια Κοζάνης 

Κατάντη του Πολυφύτου 

Κατάντη της Σφηκιάς 

κατάντη του ΥΗΣ Ασωμάτων 

 

 

360 ΜW 

315 MW 

108 MW 

10,8 MW 

 

 

ΑΡΑΧΘΟΣ 

ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ  

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ I 

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ II 

 

 

 

1990 

1981 

2000 

 

 

45km από τα Ιωάννινα 

4km από την πόλη της Άρτας 

Ευρίσκεται αμέσως κατάντη του 

ΥΗΣ Πουρναρίου Ι 

 

 

 

210 MW 

300 MW 

31,5 ΜW 

 

ΝΕΣΤΟΣ 

ΘΗΣΥΡΟΥ 

 

 

 

1997 

 

 

60km από την πόλη της Δράμας 

κοντά στο χωριό Παρανέστι 

 

 

384 MW 

 

ΑΧΕΛΩΟΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ  

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ  

ΣΤΡΑΤΟΥ I: 

ΣΤΡΑΤΟΥ I 

 

 

1965 

1970 

1988 

 

 

60km από το Αγρίνιο  

 

 

 

 

 

437 MW 

320 MW 

150 MW 

6,2 MW 
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 Παράλληλα, όπως εύστοχα δηλώνει η Μελίτα Χισκάκη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού 

Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) «δυστυχώς, αν και στην Ελλάδα έχουμε την τεχνογνωσία και το 

ανθρώπινο δυναμικό που θα μας επιτρέψει να πρωτοπορήσουμε στα μικρά υδροηλεκτρικά, η πολιτεία μάς έχει γυρίσει την 

πλάτη», και συνεχίζει «Οι κανονισμοί που ενέκρινε η πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη είναι παράλογοι. 

Για παράδειγμα, προβλέπουν μια συγκεκριμένη απόστασή του από την κήτη του ποταμού, από τη στιγμή που στην Ελλάδα 

δεν έχει χαρτογραφηθεί η κήτη κανενός υδροφόρου ορίζοντα», μιλώντας έτσι για χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία. 

 Επίσης το 2012,  υπήρξαν και νέες επιβαρύνσεις με εκτατές εισφορές τις τάξεως του 10% επί του κύκλου 

εργασιών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ -πλην φωτοβολταϊκών όπου η εισφορά είναι υψηλότερη.

 Όλες αυτές οι συνθήκες, μαζί και με την οικονομική κρίση και το ρευστό οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

έχουν οδηγήσει σε ένα «πάγωμα» του κλάδου μειώνοντας έτσι τις προοπτικές στο άμεσο μέλλον. Όλα αυτά συμβαίνουν, 

ενώ η Ευρώπη τρέχει το πρόγραμμα 2020 (Οδηγία 2001/77)  που θέτει σε κάθε χώρα- μέλος της Ε.Ε ως στόχο την αύξηση 

του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργεια σε ποσοστό 20%. 
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Επιχειρηματικότητα & Τραπεζικός Δανεισμός μέσα στην ελληνική οικονομική 

κρίση 
 

Καφτεράνης Χαρίσιος371 

Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της χρηματοδότησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων την περίοδο Ιανουαρίου 2001 με Ιανουάριο 2016 και να αναδείξει την επίδραση της οικονομικής κρίσης 

στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εξωτερική χρηματοδότηση. 

Το μοντέλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τραπεζικό 

δανεισµό. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος μετά και από τα capital controls έχει περιορισμένη πρόσβαση στη 

διατραπεζική αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τον 

ιδιωτικό τομέα. 

Στην πλειονότητά τους οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες και λόγω του μεγέθους τους δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης.  

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για την ορθή ολοκλήρωση της έρευνας χρησιμοποιηθήκαν και αντλήθηκαν δεδομένα από την Τράπεζα της 

Ελλάδος (για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

(ΝΧΙ) ), και για την σκιαγράφηση της επιχειρηματικότητας από το «Εργάνη» και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδος (ΚΕΕΕ). 

Ο συγγραφέας πραγματοποιεί περιγραφική ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με βάση τους πίνακες 

για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) ).  

 

Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: η πρώτη ενότητα παρουσιάζει την πορεία και το ρυθμό μεταβολής της 

χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος, ενώ η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει συνοψίζοντας τα βασικά 

χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  

Η διαχρονική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι πολύ σημαντική για την βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων καθώς και για το σύνολο της οικονομίας. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ένας από τους βασικούς 

μοχλούς ανάπτυξης σε μια οικονομία. 

Αρχικά, η παρατεταμένη οικονομική κρίση και στη συνέχεια οι λάθος πολιτικοί χειρισμοί της κυβέρνησης είχαν 

ως αποτέλεσμα τα capital controls τα οποία  αποσυντόνισαν και αποσταθεροποίησαν το τραπεζικό σύστημα στην 

Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που να καταστεί αδύνατη η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση της τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ, 2014) οι συνέπειες της κρίσης στη χρηματοδότηση 

προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.  

Επίσης, οι Lerner (2010) και Mason (2009) αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο.  

Η ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση για μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, τόσο στη φάση 

της ίδρυσης, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που η ύφεση δεν έχει 

ακόμη οριστικά κοπάσει. 

 

1. Τραπεζικός δανεισμός  

Εν μέσω οικονομικής κρίσης το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα έχει αποσυντονιστεί, ενώ προσπάθησε να 

σταθεροποιηθεί μέσω των συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κλάδο και μέσω της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης, με σκοπό να αποκτήσει την κεφαλαιακή επάρκεια και σταθερότητα ώστε να μπορέσει εκ νέου να 

στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την οικονομία. 

                                                             
371 Msc Σύμβουλος Επιχειρήσεων. 
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Ο δανεισμός μέσω του τραπεζικού συστήματος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εύρεσης χρηματοδότησης των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων εν αντιθέσει με τις νέες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται στην εύρεση χρηματοδότησης. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Bain & Company, Inc. and the Institute of International Finance (2013), οι τραπεζίτες 

επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη για τις τράπεζες η αξιολόγηση των υποψηφίων δανειοληπτών.  

Οι τράπεζες προσφέρουν διάφορα τραπεζικά προϊόντα που χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα 

δάνεια. Τα μακροπρόθεσμα αφορούν την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, όπως την αγορά εξοπλισμού και την 

ανέγερση ή ανακαίνιση της επαγγελματικής στέγης, ενώ τα βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης) ενισχύουν την 

ρευστότητα της επιχείρησης και καλύπτουν έκτακτες ή εποχικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ, 2013β) τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αναζητούν κυρίως δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και όχι για επενδύσεις.  (European Central Bank, 2013β) 

Στην περίπτωση της Ελλάδος, το μοντέλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στον τραπεζικό δανεισµό (Τράπεζα της Ελλάδος, 2014). 

1.1 Κατάσταση τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα   

Η πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών μετά και τα capital controls έχει εξασθενήσει σημαντικά καθώς έχει 

περιορισμένη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρηματοδότησης προς 

τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. 

Πλέον οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προκλήσεις προκειμένου να προσδιορίσουν εάν έχουν να κάνουν με την καλή 

ή την κακή πιστωτική ζήτηση για το λόγο ότι η κατάσταση στο σύνολο των επιχειρήσεων και των ιδιωτών είναι 

απρόβλεπτη με εγγυήσεις που πλέον δεν καλύπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα.  

«Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων (European 

Central Bank, 2013α), η Ελλάδα, µαζί µε την Ιταλία και την Κύπρο, ανήκει στις χώρες µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

τραπεζικής χρηµατοδότησης (ως προς το σύνολο της χρηµατοδότησης) τόσο κατά την περίοδο προ της κρίσης όσο και στη 

διάρκεια της κρίσης. Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος του ποσοστού του τραπεζικού δανεισµού ως προς τη συνολική 

χρηµατοδότηση για την περίοδο 2003-2008 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 70,6% έναντι 49,1% για το σύνολο της ευρωζώνης, 

ενώ το ποσοστό παραµένει ιδιαίτερα υψηλό και κατά τη διάρκεια της κρίσης (την περίοδο 2009- 2012), καθώς ανέρχεται 

σε 72,9% (έναντι 49,9% για την ευρωζώνη)» (ΤτΕ 2014). 

Στο γράφημα που ακολουθεί θα δούμε πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στήριξαν τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

την περίοδο Ιανουαρίου 2001 έως Ιανουάριο 2016. 

Γράφημα  5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (νχι)372 ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία δεδομένων του συγγραφέα 

                                                             
372 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx
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Από το Γράφημα 1., διακρίνουμε σε βάθος δεκαέξι ετών την πορεία στήριξης και ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας373 μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.374 Είναι εμφανείς οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης στο τραπεζικό σύστημα και προκύπτει από τη ραγδαία μείωση του δανεισµού που παρατηρείται την περίοδο 

της κρίσης. Βλέπουμε ότι από το έτος 2001 έως και το 2009 υπάρχει μια συνεχή αυξητική ενίσχυση και στήριξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία σωρευτικά φτάνει τα €132,9δις ευρώ, ενώ μετά το 2009 περιορίζεται αισθητά 

η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων καθώς άρχισαν να διαφαίνονται τα σημάδια της κρίσης στην ελληνική οικονομία.  

Το έτος 2010 παρατηρείται η πρώτη μείωση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις μετά από μια δεκαετία 

συνεχούς στήριξης από το τραπεζικό σύστημα. 

Ακολουθεί μια δύσκολη περίοδος από το 2010 μέχρι το 2014 όπου το τραπεζικό σύστημα σωρευτικά κατρακυλά 

από τα €130,6δις τον Ιανουάριο του 2010 στα €102,9δις τον Ιανουάριο του 2014. 

Η πτωτική πορεία φαίνεται να ανακόπτεται τον Ιανουάριο του 2015 (€102,8δις), ενώ σωρευτικά βρίσκεται σχεδόν 

στο ίδιο επίπεδο με τον Ιανουάριο του 2014 (€102,9δις). 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι λάθος κυβερνητικές πολιτικές με αποτέλεσμα τα capital controls και την αρνητική 

χρηματοδότηση των ΝΧΙ προς τις επιχειρήσεις, με μειωμένη χρηματοδότηση που έφτασε σωρευτικά στα €96δις. Στο 

γράφημα 3 θα δούμε το ρυθμό μεταβολής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε ποσοστό (%).  

Γράφημα  6: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (νχι)375 ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία δεδομένων του συγγραφέα  

                                                             
373 Στην χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνονται οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
374Εκτός της τράπεζας της Ελλάδος. «Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται τόσο τα 

τιτλοποιημένα δάνεια όσο και τα τιτλοποιημένα εταιρικά ομόλογα, παρόλο που τα στοιχεία που έχουν τιτλοποιηθεί δεν 

περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ.» 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx 

 
375 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ο ρυθµός μεταβολής των τραπεζικών δανείων προς τις 

ελληνικές επιχειρήσεις περιορίζεται αισθητά µετά το 2009, ενώ το 2010 γίνεται για πρώτη φορά αρνητικός. Αρχικά, 

γίνεται αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση επηρέασε σηµαντικά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 

Διακρίνουμε μια αντίδραση του ρυθμού από το -5,91% τον Ιανουάριο του 2011 βελτιώνεται σε -1,43% τον 

Ιανουάριο του 2012. Οι βουλευτικές εκλογές αρχικά του Μαΐου και στη συνέχεια του Ιουνίου του ίδιου έτους 2012, 

προκάλεσαν πολιτική αστάθεια με αποτέλεσμα έξι μήνες μετά Ιανουάριος του 2013, την κατακόρυφη μεταβολή του 

ρυθμού χρηματοδότησης από το -1,43% να φτάνει στο -12,10%. 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε μια θετική εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής με αποκορύφωμα τον Ιανουάριο του 2015 

όπου για πρώτη φορά την περίοδο της οικονομικής κρίσης δείχνει να ανακόπτεται ο αρνητικός ρυθμός 

σκαρφαλώνοντας στο -0,05%. 

Οι εκλογές του Ιανουαρίου και στη συνέχεια το δημοψήφισμα του Ιουλίου του ίδιου έτους προκάλεσαν εκ νέου 

πολιτική και οικονομική αστάθεια με συνέπεια τα capital controls και την κατακόρυφη πτώση του ρυθμού μεταβολής 

χρηματοδότησης στο -6,61% τον Ιανουάριο του 2016. 

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει πρόβλημα ρευστότητας, 

καθώς παρατηρείται μεγάλη μείωση του τζίρου, λόγω της  συρρίκνωσης στο εισόδημα των καταναλωτών, και σε 

συνδυασμό με την μείωση της χρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, γίνεται κατανοητό το πρόβλημα και οι 

μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις ανέβαλαν τα επενδυτικά σχέδια και περιόρισαν 

τις λειτουργικές δραστηριότητες τους.   

Η διαχρονική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω των χρηματοδοτήσεων είναι πολύ σημαντική για την 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθώς και για το σύνολο της οικονομίας, ενώ τέλος να τονίσουμε ότι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας σε μια χώρα. 

2. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

Η επιχειρηματική ικανότητα σε μια οικονομία αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης και της 

βελτίωσης της παραγωγικότητας. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση με αποτέλεσμα πολλές 

παραγωγικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών 

τους, ενώ κάποιες από αυτές έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές θέσεις 

εργασίας. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ασκείται κυρίως από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Στο γράφημα που ακολουθεί θα διακρίνουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό εργαζομένων που 

απασχολούν. 

 

Γράφημα  7: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

 

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

«εργανη» 
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ασκείται κυρίως από πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις υπερτερούν κατά πολύ έναντι των μικρών και των μεσαίων. Οι επιχειρήσεις 

που απασχολούν από 1 - 10 εργαζόμενους είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και η ποσοστιαία κατανομή με βάση τον 

αριθμό εργαζομένων που απασχολούν όπως θα δούμε στο παρακάτω γράφημα καταλαμβάνει το 89,24%. 

Γράφημα  8: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 

 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Αξιολογώντας τα στοιχεία των γραφημάτων 3 και 4 διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

Επίσης, θα δούμε και στον παρακάτω πίνακα ότι το πλήθος των προσωπικών επιχειρήσεων υπερτερεί σημαντικά 

των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, με τις ατομικές επιχειρήσεις να καταλαμβάνουν το 67,50%, και τις ομόρρυθμες 

(Ο.Ε.) το 14,24%. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες με την Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) στο 5,68% και η Εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στο 5,26%. 

 

Πίνακας 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Νομική Μορφή Πλήθος Ενεργών Ποσοστό (%) 

Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. 47247 5,68% 

Ατομική 561624 67,50% 

Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. 555 0,07% 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 35857 4,31% 

Ένωση προσώπων 11 0,001% 

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 43799 5,26% 

Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE) 4 0,0005% 

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) 1 0,0001% 

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 4 0,0005% 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. 9466 1,14% 

Κοινοπραξία 307 0,04% 

Κοινωνία 1973 0,24% 

Κοινοπραξία  307 0,04% 

Λοιπών υπόχρεων 2416 0,29% 

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 118476 14,24% 

Συν ΠΕ 795 0,10% 

Συνεταιρισμός 101 0,01% 

Φυσικό Πρόσωπο 9048 1,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 831991 100,00% 

Πηγή: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Στοιχεία 23/6/2015) 
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Συμπεράσματα 

Αρχικά, η κρίση προκάλεσε μια αποσταθεροποίηση στο τραπεζικό σύστημα. Στη συνέχεια, η πολιτική αστάθεια 

και οι λάθος πολιτικοί χειρισμοί της κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα τα capital controls με δυσμενείς συνέπειες στο 

ρυθμό μεταβολής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, ενώ είχε διαφανεί μια σταθεροποίηση του ρυθμού μεταβολής 

χρηματοδότησης το 2014 και αρχές του 2015. Η κυβέρνηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγορών 

επιχειρηματικών κεφαλαίων.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας το μοντέλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στον τραπεζικό δανεισµό και η εξάρτηση των εταιρειών από τραπεζικό δανεισμό την περίοδο 2009-2012 κυμάνθηκε 

στο 72,9%. 

Η πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών μετά και τα capital controls έχει εξασθενήσει σημαντικά καθώς έχει 

περιορισμένη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά, ενώ οι τραπεζίτες επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη για 

τις τράπεζες η αξιολόγηση των υποψηφίων δανειοληπτών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτό επηρέασε 

ιδιαίτερα αρνητικά την πρόσβασή τους στην εξωτερική χρηματοδότηση.  
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Το Ελληνικό Μοντέλο Μετάβασης Ανασκόπηση και Αξιολόγηση σε σχέση με το 

Πολωνικό και των ΗΠΑ 

 
 

Νικόλαος Πολυχρονίδης και Ευάγγελος Χατζηδάκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 
Εισαγωγή  
 

Η εργασία μας αποσκοπεί πρωτίστως στο να διερευνήσει με κριτικό τρόπο τα διαφορά μοντέλα μετάβασης των τριών 

χωρών: α) Η Πολωνία η οποία εφάρμοσε το μοντέλο θεραπείας Σοκ β) Οι Η.Π.Α η οποία ενστερνίστηκε ψήγματα του 

Μετακευνσιάνου μοντέλου στην κρίση του 2008 και αξιοποίησε τις  υποδείξεις του Κευνς κατά την διάρκεια της 

Μεγάλης Ύφεσης με το υποφαινόμενο New Deal γ) Και η Ελλάδα η οποία , ως μια ιδιάζουσα και ξεχωριστή περίπτωση 

λόγω των προ υπαρχόντων συνθηκών, εφάρμοσε ένα κράμα στοιχείων από το μοντέλο θεραπείας σοκ και αυτό της ήπιας 

ή σταδιακής προσαρμογής. Συνοψίζοντας θα επιδοθούμε στο να συγκεντρώσουμε στατιστικά και μη στοιχεία καθώς και 

ανάλογη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση και ορθή μελέτη των παραπάνω περιπτώσεων εις βάθος. 

 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Πριν προχωρήσουμε στο κύριο τμήμα της εργασίας μας, θα θέλαμε να αναφερθούμε όπως μας προϊδεάζει ο τίτλος στο 

θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η εργασία αυτή˙ έτσι μέσω εκείνου έχουμε την δυνατότητα να φέρουμε επί 

τραπέζης αυτές τις χώρες. Αρχικά ως προς το θέμα της μετάβασης πιστεύουμε ότι οι χώρες χωρίζονται σε: 1)Χώρες υπό 

Μετάβαση και σε 2)Χώρες σε Μετάβαση.  

Με σκοπό να βρούμε την ειδοποιός διαφορά μεταξύ αυτών των δύο θα αναφερθούμε πρώτα στην ομοιότητα 

που έχουν και αυτή είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις οι χώρες εφαρμόζουν ένα οργανωμένο πρόγραμμα οικονομικού 

και μη χαρακτήρα. Αυτό στο οποίο ξεχωρίζουν είναι η στόχευση του προαναφερόμενου. Συγκεκριμένα οι χώρες υπό 

μετάβαση εφαρμόζουν ,ένα τέτοιο πρόγραμμα, με στόχο την αλλαγή/μεταπήδηση του οικονομικού τους μοντέλου σε ένα 

νέο(π.χ. Χώρες ΚΑΕ από κομμουνισμό σε οικονομία της αγοράς )˙ ενώ οι χώρες σε μετάβαση έχουν ως στόχο την 

αναδιοργάνωση της οικονομίας τους ή να ανταπεξέλθουν σε μια κρίση χωρίς όμως να αλλάζουν το μοντέλο οργάνωσης 

της οικονομίας τους      

Δείκτες προς Αξιοποίηση376 

1) Δείκτες EBRD 

Ένα από τα μέτρα συνολικής επεξήγησης,αξιολόγησης αλλά και ανασκόπησης –της διαδικασίας της μετάβασης για τις 

χώρες υπό μετάβαση– που θα αξιοποιήσουμε είναι οι δείκτες EBRD. Αυτοί οι δείκτες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που αξιοποιούνται με σκοπό την απογραφή της διαδικασίας της μετάβασης , δηλαδή 

της χώρας Αναφοράς , σε ποικίλους τομείς. 

2) Δείκτες World Bank 

Οι δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας και συγκεκριμένα οι δείκτες διακυβέρνησης που θα ενσωματώσουμε στην ανάλυση 

μας, αποσκοπούν μέσα από ένα δίκτυο παρατηρητών αλλά και ερευνητών να αξιολογήσουν την διακυβέρνηση μιας 

χώρας σε μια πληθώρα χαρακτηριστικών που συνυφαίνονται ή συσχετίζονται με την προαναφερόμενη. 

Θεραπεία ΣΟΚ 

                                                             
376 Αναλυτικότερα οι βάσεις δεδομένων και οι κλίμακες των δεικτών στο Γλωσσάρι.  
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Στην έρευνα μας θεωρήσαμε σκόπιμο, αν όχι απολύτως απαραίτητο πρώτου επιδοθούμε στην ανάλυση της 

υποδειγματικής περίπτωσης της Πολωνίας και του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων που εφάρμοσε να 

παρουσιάσουμε καίρια και απαραίτητα στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση του δόγματος σοκ και των αρχών τις οποίες 

πρεσβεύει.  

 Αρχικά ας εξηγήσουμε περιεκτικά τι είναι η θεραπεία σοκ: Είναι μια ξαφνική και δραματική αλλαγή στην εθνική 

οικονομική πολιτική που μετατρέπει μια κρατικά ελεγχόμενη οικονομία σε μια ελεύθερη αγορά. Χαρακτηριστικά της 

θεραπείας σοκ περιλαμβάνουν την κατάργηση των ελέγχων των τιμών, την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων 

και την απελευθέρωση του εμπορίου. Η θεραπεία σοκ έχει ως στόχο να θεραπεύσει ποικίλα αρνητικά χαρακτηριστικά 

της οικονομίας όπως ο υπερπληθωρισμός, ελλείψεις προϊόντων και άλλα αποτελέσματα των ελέγχων της αγοράς, 

προκειμένου να κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς η οικονομική παραγωγή, να υπάρξει μείωση της ανεργίας και βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου.377 

 

Η περίπτωση της Πολωνίας 

 

Το παρασκήνιο πριν την Μετάβαση 

Μετά την επανάσταση του 1989, η νέα ηγεσία της Πολωνίας βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δραματική οικονομική 

κατάσταση. Το σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα της Πολωνίας ήταν ουσιαστικά μη βιώσιμο. Η δομή της βασιζόταν σε 

δύο κεντρικούς άξονες: την κυριαρχία των κρατικών βιομηχανικών επιχειρήσεων και την απόλυτη συγκέντρωση του 

οικονομικής ελέγχου. Οι υπεύθυνοι του κρατικού σχεδιασμού αποφάσιζαν ποια αγαθά και ποιες υπηρεσίες θα παρήγαγαν 

ακόμα και που θα παράγονταν αυτές και σε ποιες ποσότητες. Ακόμα ρύθμιζαν τις επίσημες τιμές και για τις πρώτες ύλες 

και για τα καταναλωτικά αγαθά. Το 1975, η βαριά βιομηχανία αντιπροσώπευε το 45% του ΑΕΠ της Πολωνίας, ενώ οι 

υπηρεσίες αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 15%. Επιπλέον, οι κρατικοί σχεδιαστές ελέγχαν άμεσα την παραγωγή του 

βιομηχανικού τομέα, με προτίμηση στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μέσω καταναλωτικών αγαθών, μια 

προτίμηση που οδήγησε στις  

εκτεταμένες ελλείψεις που ήταν χαρακτηριστικό της πολωνικής κοινωνίας. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις χρόνιες 

ελλείψεις με τη δημιουργία μιας εκτεταμένης μαύρης οικονομίας της αγοράς που αγνοούσε τελείως τους επίσημους 

ελέγχους των τιμών378. 

Η απαρχή της κρίσης  

Το οικονομικό μοντέλο της Πολωνίας είχε σχεδιαστεί για να παρέχει καθολική απασχόληση, ευημερία, κοινωνικές 

υπηρεσίες, να προλαμβάνει την οικονομική αστάθεια και να μεταφέρει τους οικονομικούς κινδύνους από τις κρατικές 

επιχειρήσεις προς την κεντρική κυβέρνηση. Ενώ η Σοβιετική δομή αρχικά ήταν επιτυχής, από τα τέλη της δεκαετίας του 

1960 οι θεμελιώδεις ελλείψεις μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας είχαν αρχίσει να αποδομούν την πολωνική 

κοινωνία. Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές τροφίμων για τους εργαζομένους, η κυβερνητική ελίτ 

διατήρησε τεχνητά χαμηλές επίσημες τιμές για τα γεωργικά προϊόντα. Αυτό όμως οδήγησε στην αποθάρρυνση της 

γεωργικής παραγωγής και ως άμεσο επακόλουθο δημιουργήθηκαν περαιτέρω ελλείψεις. Ως αποτέλεσμα, οι πολωνοί 

ηγέτες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ευρεία  χρηματοδότηση επιδοτήσεων που διόγκωσε το έλλειμμα. Επιπρόσθετα 

η έλλειψη ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και κεφαλαίων που ήταν απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό της πολωνικής 

οικονομικής παραγωγής ενίσχυαν περαιτέρω το πρόβλημα. Μέχρι το 1979, το πολωνική εθνικό εισόδημα άρχισε να 

πέφτει καταρρακτωδώς και ο δανεισμός αυξήθηκε σε δυσθεώρητα μεγέθη. Η συγκεντρωτική οικονομική δομή και η 

έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρήσεων κατέστησαν την Πολωνία αδύναμη να προσαρμοστεί στις προκλήσεις 

που έφερε ο διεθνής ανταγωνισμός. Συνοψίζοντας  όταν οι φορείς χάραξης πολιτικής αναγκάστηκαν να χαλαρώσουν 

τους αυστηρούς ελέγχους στις τιμές των τροφίμων το 1989, η υπερβάλλουσα ζήτηση οδήγησε τις τιμές των τροφίμων 

                                                             
377 Ι.Σ.Μαραγκός–Α.Π.Μπιτζένης : Τα οικονομικά της μετάβασης κεφ. 4 
378 Taylor Marvin: Shock Therapy What We Can Learn From Poland (prospectjournal.org) 
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στα ύψη και ο πληθωρισμός έφτασε ‘‘μανιωδώς’’ στο 250% με αποκορύφωμα το 1989 στο 640%. Το πολωνικό 

οικονομικό σύστημα είχε φτάσει σε σημείο θραύσης379. 

Το σχέδιο Balcerowicz μια οργανωμένη αντίδραση 

Το 1989 μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων διαμορφώθηκε υπό την προεδρία του Leszek Balcerowicz που ήταν ο υπουργός 

Οικονομικών τότε και τα μέλη αυτής ήταν ο Jeffrey Sachs,ο Stanisław Gomułka, ο Stefan Kawalec και ο Wojciech 

Misiąg. 

Στόχος ήταν η σύνταξη ενός σχεδίου εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που θα έδιναν την δυνατότητα στην Πολωνία να 

γίνει μια οικονομία της αγοράς. Έτσι η Πολωνία έπρεπε να ‘‘διαβεί τον Ρουβικώνα’’ και από χώρα του κεντρικού 

σχεδιασμού να μετασχηματιστεί σε μια καπιταλιστική οικονομία της αγοράς. Ένα μήνα μετά την δημιουργία της 

επιτροπής στις 6 Οκτωβρίου, το σχέδιο Balcerowitz παρουσιάστηκε στη δημόσια τηλεόραση και το Δεκέμβριο πέρασε 

από την Δίαιτα (Sejm) ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο την εφαρμογή ενός πακέτου 10 πράξεων οι οποίες είναι:  

1. Πράξη περί χρηματοπιστωτικής οικονομίας εντός των κρατικών εταιρειών, η οποία επέτρεψε στις κρατικές 

επιχειρήσεις να κηρύξουν πτώχευση και απέτρεψε σε εταιρείες που ήταν αναποτελεσματικές να συνεχίσουν να 

λειτουργούν. 

2. Πράξη περί Τραπεζικού Νόμου, η οποία απαγόρευε τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του κρατικού 

προϋπολογισμού από την εθνική κεντρική τράπεζα και απαγόρευσε την έκδοση νέου χρήματος. 

3. Πράξη σε πιστώσεις, η οποία κατάργησε τους προτιμησιακούς νόμους στις πιστώσεις για τις κρατικές εταιρείες 

και έδεσε τα επιτόκια με τον πληθωρισμό. 

4. Πράξη για τη φορολογία των υπερβολικών αυξήσεων των μισθών, όπου, με την εισαγωγή του λεγόμενου φόρου 

‘‘popiwek’’ είχε ως στόχο τον περιορισμό της ακατάσχετης αύξησης των μισθών σε κρατικές εταιρείες, 

προκειμένου να περιορίσει τον υπερπληθωρισμό. 

5. Πράξη για νέους κανόνες στην φορολογία, με την οποία, έγινε η θέσπιση κοινής φορολογίας για όλες τις 

εταιρείες και η κατάργηση των ειδικών φόρων που στο παρελθόν είχαν εφαρμοστεί σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω 

διοικητικής απόφασης. 

6. Πράξη για την οικονομική δραστηριότητα των αλλοδαπών επενδυτών, η οποία, επίτρεπε σε ξένες εταιρείες και 

ιδιώτες να επενδύσουν στην Πολωνία και να εξάγουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό. 

7. Πράξη σε ξένα νομίσματα, εισάγοντας την εσωτερική ανταλλαξιμότητα του ζλότι και την κατάργηση του 

κρατικού μονοπωλίου στο διεθνές εμπόριο. 

8. Πράξη περί τελωνειακού νόμου, η οποία, δημιούργησε ένα ενιαίο τελωνειακό καθεστώς για όλες τις εταιρείες. 

9. Πράξη για την απασχόληση, που, ως στόχο είχε τη ρύθμιση των καθήκοντων των οργανισμών ανεργίας. 

10. Πράξη περί ειδικών περιστάσεων υπό τις οποίες ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να απολυθεί˙ αυτή 

αποσκοπούσε στο να προστατεύσει τους εργαζόμενους των κρατικών επιχειρήσεων από το να απολύονται σε 

μεγάλους αριθμούς και να τους εξασφαλίσει επιδόματα ανεργίας και αποζημιώσεις απόλυσης380. 

Στα τέλη Δεκεμβρίου, το σχέδιο εγκρίθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η στήριξη του ΔΝΤ ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική, διότι το δημόσιο εξωτερικό χρέος είχε εκτιναχθεί στα  42.3 δις. δολάρια(64,8% του ΑΕΠ) το 1989. Το ΔΝΤ 

χρηματοδότησε ένα ταμείο σταθεροποίησης για την Πολωνία με κεφαλαιακή επάρκεια 1 δις.δολάρια και ένα επιπλέον 

ποσό σε ετοιμότητα των 720 εκατομ. δολαρίων. Συνοψίζοντας η Παγκόσμια τράπεζα χορήγησε επιπλέον πιστώσεις στην 

Πολωνία ώστε να εκσυγχρονίσει τις εξαγωγές της αλλά και τα προϊόντα διατροφής381.  

Άμεσα αποτελέσματα 

Το πακέτο των μεταρρυθμίσεων με βάση την θεραπεία ΣΟΚ έφερε σημαντικό βραχυπρόθεσμα κόστη. Η βαθιά ύφεση 

που ακολούθησε ξεπέρασε κατά πολύ την αναστάτωση της οικονομικής δραστηριότητας από το σημείο που 

προσδοκούσαν οι ηγέτες της Πολωνίας. Τα επίπεδα του εθνικού εισοδήματος μειώθηκαν, η ανεργία αυξήθηκε και 

συνδυασμό με αυτά ο πληθωρισμός παρέμενε σε υψηλά επίπεδα. Όμως από τις αρχές του 1990, όλοι οι πολωνικοί 

οικονομικοί δείκτες επιστρέψαν στην ανάπτυξη. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε η ανεργία που συνέχισε να αυξάνεται 

ως ‘‘κόστος’’ των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας(11%1991).Η άνοδος αυτή οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες. Συγκεκριμένα η μείωση της παραγωγής, δημιούργησε απώλειες που τα κέρδη στον αναπτυσσόμενο ιδιωτικό 

τομέα δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν. Επιπλέον, οφείλεται και στην αποκάλυψη των αδυναμιών των κρατικών 

επιχειρήσεων οι οποίες λόγο των ανεπαρκειών τους δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν στην ανοικτή οικονομία. Κατά 

επέκταση η αύξηση του κόστους της ενέργειας χάρη στην παύση των σοβιετικών επιδοτήσεων ενέργειας, οδήγησαν στην 

                                                             
379 Όπως στην παραπομπή 3 
380 Balcerowicz Plan: 20 Years On (warsawvoice.pl) 
381 Leszek Balcerowicz: Socialism, Capitalism, Transformation    
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αποτυχία πολλές από τις κρατικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ενώ η κατάσταση της ανεργία μετά την απελευθέρωση της 

αγοράς ήταν ζοφερή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η δυναμική ενισχύθηκε και από άλλους παράγοντες. 

Αναφέρουμε ότι πολλοί από τους ανέργους εντάχθηκαν στην παραοικονομία και όσοι δεν μπορούσαν να βρουν θέσεις 

εργασίας στον μη οικείο ιδιωτικό τομέα οδηγή-θηκαν σε αναγκαστικές συνταξιοδοτήσεις και εξάρτηση από τις κρατικές 

συντάξεις για να μην μειωθεί το βιοτικό τους επίπεδο. 

 Ως προς τα επίπεδα της παραγωγής της Πολωνίας αυτά μειώθηκαν σημαντικά κατά την διάρκεια της μετάβασης˙ 

με το ΑΕΠ να πέφτει κατά 11,6%,τη γεωργική και βιομηχανική παραγωγή να ολισθαίνει και τις επενδύσεις να μειώνονται 

σημαντικά μέχρι το 1992 όπου τα προαναφερθέντα μεγέθη ξεκίνησαν την επιστροφή τους σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης382. 

Συνολικά αποτελέσματα 

Παρά το βραχυπρόθεσμο κόστος, η οικονομία της Πολωνίας επανήλθε σε άνοδο από το 1992, δύο μόλις χρόνια αφού 

τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο Balcerowicz και είχε ξεπεράσει το ΑΕΠ της εποχής του κουμμουνισμού από το 

1995.Μεσοπρόθεσμα οι πολωνοί χαμήλωσαν με επιτυχία τον πληθωρισμό και προσαρμόστηκαν σε μια εντελώς 

διαφορετική οικονομική δομή. Επιπρόσθετα η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την δημιουργία χιλιάδων 

επιχειρήσεων ενίσχυσαν την οικονομική ανάκαμψη της Πολωνίας, παρείχαν θέσεις εργασίας και ενίσχυσαν τους 

εμπορικούς δεσμούς με την υπόλοιπη Ευρώπη. Χωρίς την αυξανόμενη ευημερία και ανάπτυξη, η σταθερότητα της 

πολωνικής δημοκρατίας θα ήταν αβέβαιη. Αν και η οικονομική ανάκαμψη της Πολωνίας ήταν πολύπλευρη, εν τέλει 

στηριζόταν στην επιτυχής εισαγωγή της φιλελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Μέσω της θεραπείας σοκ εισάχθηκε ένα 

σταθερό μετατρέψιμο νόμισμα, ελεγχόμενος πληθωρισμός, η ενθάρρυνση της ιδιωτικής βιομηχανίας, των ξένων 

επενδύσεων και του εμπορίου που συνέβαλαν στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία με τη σειρά της 

τόνωσε τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση των εισοδημάτων. Αναφορικά, οι ξένες επενδύσεις έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της οικονομίας, καθώς έξι χιλιάδες ξένες εταιρείες ιδρύθηκαν στην Πολωνία μετά 

το 1990, οι οποίες τόνωσαν την οικονομία και ενίσχυσαν με τον δικό τους τρόπο την επιτυχία της μετάβασης. Η εθνική 

επιτυχία ως προς τη προσέλκυση ξένων επενδύσεων οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες. Αρχικά, η εγγύτητα της 

Πολωνίας με τις ευρωπαϊκές αγορές αποτελούσε εγγύηση για σταθερή ζήτηση των πολωνικών προϊόντων και τις έδινε 

σχετικά εύκολη πρόσβαση(σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΚΑΕ ) στα ξένα κεφάλαια της δυτικής Ευρώπης. Επιπλέον, 

παρά τις δεκαετίες της κομμουνιστικής κακοδιαχείρισης, η Πολωνία διέθετε ένα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και 

ανεπτυγμένες υποδομές(π.χ. λειτουργικούς δρόμους, εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.).Εν τέλει όλοι αυτοί οι 

παράγοντες επέτρεψαν στην Πολωνία να προσελκύσει εξωτερικό εμπόριο και επενδύσεις που της επέτρεψαν να εισέλθει 

στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και να φέρει την ευημερία. 

Συνοψίζοντας η εγγύτητα αυτή της Πολωνίας παρείχε ένα επιπλέον όφελος και αυτό ήταν το κέρδος από την ένταξη στις 

οικονομικές και πολιτικές δομές που μόλις τότε ξεκίνησαν να ‘φύονται’ στην δυτική Ευρώπη (2004 ένταξη Πολωνίας 

στην Ε.Ε).383. 

Η Πολωνία σήμερα 

Σήμερα η Πολωνία είναι σαφέστατα μια επιτυχής οικονομία μετά την μετάβαση που κλήθηκε να υλοποιήσει. 

Απολαμβάνει το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης από κάθε μετακομμουνιστικό ευρωπαϊκό έθνος και από το 2002-12 

μετά την εφαρμογή του σχεδιού Balcerowicz έχει γίνει 50 τοις εκατό πλουσιότερη από ό, τι ήταν κάτω από τον 

κομμουνισμό ενώ η πτώση της Πολωνίας στο ΑΕΠ ήταν μικρότερη από εκείνη της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της 

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Σήμερα οι Πολωνοί απολαμβάνουν υψηλό προσδόκιμο ζωής, μέτριο εξωτερικό χρέος, 

υψηλή κατάταξη στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και ένα βιώσιμο, σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. 

Επιπλέον, η Πολωνία τα πήγε εξαιρετικά καλά στην παγκόσμια ύφεση του 2008-2009, διατηρώντας ρυθμό ανάπτυξης 

πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Γιατί δεν ενδείκνυται η θεραπεία ΣΟΚ για όλους  

Παρά την επιτυχία της θεραπείας ΣΟΚ, η εμπειρία της Πολωνίας δεν μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο. Το σχέδιο Balcerowicz πέτυχε τέτοια μακρο-πρόθεσμη επιτυχία, επειδή η Πολωνία ήταν 

                                                             
382 Όπως στην παραπομπή 3 
383 Όπως στην παραπομπή 3 και παρακάτω 

Jeffrey Sachs: Shock Therapy in Poland: Perspectives of Five Years (earth.columbia.edu) 

Financial Times: Poland’s ‘shock therapy’ creates lasting entrepreneurial state of mind. (next.ft.com) 
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ουσιαστικά μια ανεπτυγμένη χώρα που μειονεκτούσε λόγω της κακοδιαχείρισης του κεντρικού σχεδιασμού στις 

οικονομικές και πολιτικέ δομές˙ το οποίο εξυγίανε η θεραπεία ΣΟΚ. Επιπλέον, (όπως αναφέραμε) η Πολωνία 

επωφελήθηκε από τη γεωγραφική εγγύτητα σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, 

έχοντας πρόσβαση σε ταχεία ροή κεφαλαίου, επενδύσεων και εμπορίου. Δυστυχώς, οι περισσότερες από τις φτωχότερες 

χώρες του κόσμου δεν είναι τόσο τυχερές . Ενώ η οικονομική φιλελευθεροποίηση και ο εκδημοκρατισμός μπορεί να 

είναι ένα μονοπάτι για την ανάπτυξη, η Πολωνία δεν είναι το πρότυπο με το οποίο θα πρέπει να κριθεί η αναπτυξιακή 

επιτυχία, αλλά θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως εξαίρεση. Τελικά, το φιλελεύθερο μοντέλο που προβλέπεται από τη 

θεραπεία σοκ είναι χρήσιμο, αλλά η ουσιαστική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στους γεωγραφικούς και 

θεσμικούς παράγοντες παρά στην άμεση μακροοικονομική πολιτική384. 

Εφάρμοσε όντως η Πολωνία θεραπεία ΣΟΚ ;  

Για να το εξακριβώσουμε θα αξιοποιήσουμε τους δείκτες EBRD σε καίριες μεταβλητές για την μετάβαση. Αναφορικά 

θα το πετύχουμε συγκρίνοντας τα πιστεύω της θεραπείας ΣΟΚ385 με την πορεία των δεικτών ανά έτος. Συγκεκριμένα οι 

,παρακάτω, δείκτες για ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση τιμών συμφωνούν με την προσέγγιση της θεραπείας σοκ(που 

είναι απότομη σε αυτές τις περιπτώσεις)˙ αντίστοιχα του εμπορίου και συναλλάγματος και της πολιτική ανταγωνισμού 

γίνονται σταδιακά όπως ορίζει η προαναφερόμενη. Συνοψίζοντας η Πολωνία μόνο στον δείκτη διακυβέρνησης και 

αναδόμησης επιχειρήσεων δεν έχει δείξει πρόοδο, παρόλα αυτά η πλειονότητα των δεικτών δείχνουν την πίστη της 

Πολωνίας στην θεραπεία ΣΟΚ. 

 

                                                             
384Όπως στην παραπομπή 7 
385Όπως στην παραπομπή 2 κεφ. 4 
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Το Ελληνικό Μοντέλο Μετάβασης 

7Πρόλογος 

 Με την απαρχή της κρίσης του 2008 και την πτώση της Leaman Brothers, είδαμε και νιώσαμε, ακόμα ένα 

‘‘τσουνάμι’’ αβεβαιότητας και αμφιβολίας από τον επενδυτικό κόσμο. Κατά συνέπεια η Ο.Ν.Ε η οποία μέχρι τότε 

αντιμετωπιζόταν ως μια βέλτιστη νομισματική ζώνη ‘‘απογυμνώθηκε’’ και παρουσιάστηκε για αυτό που ήταν 

πραγματικά ˙ μια ζώνη με έλλειψη κοινής οικονομικής πολιτικής, μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων, απορρόφησης 

σοκ και εξομάλυνσης των οικονομικών διακυμάνσεων των χωρών της Ευρωζώνης  τα οποία ήταν άκρως απαραίτητα για 

την ορθή αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Συνεπώς το 2009 που δεν υπήρχαν αυτά τα εργαλεία οι χώρες του Νότου 

(αυτές που πλήχθηκαν περισσότερο) συμπεριλαμβανόμενη σε αυτές και η Ελλάδα οδηγήθηκαν στην εφαρμογή 

μνημονίων ; οργανωμένων προγραμμάτων ; για να επανέλθουν σε φυσιολογική οικονομική κατάσταση. Επιπρόσθετα 

αυτά τα προγράμματα λόγω της συμμετοχής του ΔΝΤ αλλά και της πίστης στην αυτοτιμωρία της Ευρωπαϊκής  πολιτικής 

ελίτ και θεσμών (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

άρθρο 126 διαδικασία υπερβολικού ελλείματος) ενστερνίζονταν κατά κόρων τις πολιτικές και τα ιδεώδη των 

νεοκλασικών οικονομικών και συγκεκριμένα της θεραπείας ΣΟΚ 

Η περίπτωση της Ελλάδας  

Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την περίπτωση της Ελλάδας μια ιδιάζουσα περίπτωση συνδέονται άρρηκτα με την 

επιλογή του μοντέλου μετάβασης της θεραπείας ΣΟΚ και τις αρχικές συνθήκες της Ελλάδας σε εθνικό , διεθνές αλλά και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα για την εφαρμογή θεραπείας σοκ θεωρούνται καίρια386: α) Η φιλελευθεροποίηση των 

αγορών β) Ισορροπημένος προϋπολογισμός μέσα από την διατήρηση ελλειμάτων, για χρηματοδότηση του κοινωνικού 

διχτύου ασφαλείας, που θα χρηματοδοτεί η ξένη ενίσχυση γ) Επιδίωξη για μια πλήρως μετατρέψιμη συναλλαγματική 

ισοτιμία, αφού όμως πρώτα για μια περίοδο το νόμισμα περάσει σε μια διακανονισμένη (pegged) συναλλαγματική 

                                                             
386 Όπως στην παραπομπή 2 σελ. 247  
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ισοτιμία δ) Αποτελεσματική Εισοδηματική πολιτική  ε) Χρήση δασμών για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να 

προστατευτεί η εγχώρια βιομηχανία από τον ανταγωνισμό (σε χαμηλό επίπεδο 10-15%) και να εισπράξει σημαντικά 

έσοδα το κράτος387. 

Συνεπώς αφού αναλύσαμε τα προηγούμενα θα αναφερθούμε στις αρχικές συνθήκες που αποτελούν τροχοπέδη 

ή δεσμεύουν την Ελλάδα από το να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές. Αρχικά ως προς τον καθορισμό της συναλλαγματική 

ισοτιμίας και της νομισματικής πολιτικής η Ελλάδα δεν έχει δικιά της ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα καθώς έχει 

παραχωρήσει τον έλεγχο σε αυτά στην ΕΚΤ και στο ΕΣΚΤ 388 . Μετέπειτα δεν μπορεί να διατηρήσει έλλειμα 

προϋπολογισμού αλλά οφείλει να διατηρήσει πλεόνασμα 3 %389 και δεν ασκεί έλεγχο στο διεθνές της εμπόριο για να 

εφαρμόσει δασμούς (Ολοκληρωμένο δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή TARIC).Συνοψίζοντας η απώλεια αυτών 

των σημαντικών μακροοικονομικών εργαλείων έφερε τις ελληνικές κυβερνήσεις σε δύσκολη οικονομική και πολιτική 

θέση καθώς τα εναπομείναντα μακροοικονομικά ‘‘βέλη στην φαρέτρα’’ τους ήταν οι δημόσιες δαπάνες και η φορολογική 

πολιτική. 

Προηγούμενες προσπάθειες μετάβασης στην Ελλάδα  

Η Ελλάδα μετά από την μεταπολίτευση και με διάφορες κυβερνήσεις εφάρμοσε διάφορα προγράμματα ποικίλες φορές 

,ως χώρα σε μετάβαση, είτε με μικρή επιτυχία είτε με σχετική αποτυχία αναφερόμενοι στη διαδικασία stop and 

go390.Πρώτα θα αναφερθούμε στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή (1974-80) η οποία ανέλαβε να φέρει την χώρα 

στην ‘‘κανονικότητα’’ μετά την πτώση της Χούντας , η οποία εφάρμοσε ένα ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 

και με βάση τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων εφάρμοσε το μοντέλο της σταδιακής μετάβασης με εξαίρεση τις 

ιδιωτικοποιήσεις. Συγκεκριμένα έκανε λίγες και προσπάθησε με την απόκτηση οικονομικού ελέγχου σε τομείς ‘’κλειδιά’’ 

της ελληνικής οικονομίας διαμέσου εθνικοποιήσεων(π.χ. Ολυμπιακή, διυλιστήρια και την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα 

τότε την Εμπορική) ,η τότε κυβέρνηση, να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους κύριους ιδιοκτήτες κεφαλαίου και να 

αποκτήσει εκλογική απήχηση σε μεγαλύτερο πολικό εύρος. Αντίστοιχα η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (1981-89) με 

το σύνθημα της <<Αλλαγής>> και το τρίπτυχο <<Εθνική ανεξαρτήσια, Λαϊκή κυριαρχία, Κοινωνική απελευθέρωση>> 

επιδίωξε μια πολιτική που έμοιαζε με το σοσιαλιστικό μοντέλο και επέκτεινε σε μεγαλύτερη κλίμακα της εθνικοποιήσεις 

(π.χ. Λαρκο, Πυρκαλ, Ηρακλής ) σε τέτοιο βαθμό που μέχρι το 1983 19/50 βιομηχανικά ενδιαφέροντα/συμφέροντα της 

αγοράς ελέγχονταν άμεσα ή έμμεσα από το κράτος. Μετέπειτα η κυβέρνηση Μητσοτάκη(1990-93) στην προσπάθεια της 

να επαναφέρει την χώρα από την τραυματική περίοδο της δεκαετίας του ΄80 που έπληξε την οικονομία εφάρμοσε ένα 

πρόγραμμα κοντά στην ιδεολογία της θεραπείας ΣΟΚ. Αναφορικά έγινε μια σημαντική σειρά ιδιωτικοποιήσεων και 

στόχευσε τη μείωση της κρατικής παρέμβασης στην αγορά παρόλα αυτά οι αντιδράσεις τόσο από την κοινωνία όσο και 

από την ίδια του την πολιτική ομάδα κατέστησαν την προσπάθεια αυτή ανολοκλήρωτη. Σε ύστερη χρονική περίοδο 

βλέπουμε μια ανάλογη προσπάθεια από την κυβέρνηση Σημίτη (1996-2004) που ενστερνίστηκε τη σταδιακή προσέγγιση˙ 

το οποίο το βλέπουμε στον ρυθμό , στην μη συγκρουσιακή λογική των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και στην διατήρηση 

πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου στις ΔΕΚΟ για ένα περιορισμένο διάστημα(π.χ. ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, 

Ολυμπιακή). Επιπρόσθετα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή ,ανιψιός του προηγούμενου Καραμανλή, (2004-

2009) υλοποίησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων(π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες ,Επέκταση αθηναίικου μετρό 

κ.α. ), όμως το έλλειμα και η σταδιακή εμφάνιση των αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας την οδήγησε στην προσπάθεια 

αναζωογόνησης της οικονομίας μέσω της σταδιακής μετάβασης αλλά δεν το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό και με τις εκλογές 

του 2009 οδηγήθηκε σε παραίτηση 391.Αφού νίκησε στις εκλογές με το λαϊκίστικο σύνθημα <<Λεφτά υπάρχουν>> η 

κυβέρνηση Παπανδρέου (2009-2011) εξαναγκάστηκε να δει την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας και έτσι 

υπέγραψε και συμφώνησε στην εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο ήταν κατά βάση εφάμιλλο της θεραπείας ΣΟΚ, 

όμως αντί αυτού   στην πραγματικότητα εφάρμοσε μια μορφή ασθενούς ΣΟΚ ή ακόμα χειρότερα ασθενή σταδιακή 

μετάβαση.Οι επόμενες κυβερνήσεις Παπαδήμου (2011-2012) και Σαμαρά (2012-2015) ταυτίστηκαν τόσο στην 

δημοσιονομική πολιτική όσο και στις ιδιωτικοποιήσεις με το δόγμα της θεραπείας ΣΟΚ. Συνοψίζοντας λόγω της ρευστής 

φύσης της κυβέρνησης Τσίπρα τόσο στην εφαρμογή του προγράμματος όσο και στην κομματική της συνεκτικότητα δεν 

μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα την επιλογή της αν και μετά το λεγόμενο δημοψήφισμα φαίνεται ένα κράμα μετάβασης 

σταδιακής και ΣΟΚ. 

                                                             
387 Aslund: ‘Post-Communist Economic Revolutions. How Big a Bang?’ σελ.48   
388 Συνθήκη για την Ε.Ε αναθεώρηση Λισαβόνας Τμήμα 6 Άρθρα 282-284 
389 Βλέπε Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης  
390Αριστείδης Μπιτζένης: Η δυναμική των αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης σελ.64 βλ. Γλ. 
391 George Pagoulatos: The Politics of Privatization Redrawing the Public–Private Boundary 
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Ιδιωτικοποιήσεις 

Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι συχνά ένα αμφιλεγόμενο και φλέγον θέμα τόσο για την κοινωνία όσο και για τις κυβερνήσεις 

που καλούνται να τις υλοποιήσουν. Παρόλα αυτά οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν τον πυρήνα πολλών μοντέλων 

μετάβασης για διαφορετικούς λόγους. Υποδειγματικά μπορούν να γίνουν, για να μειωθεί ο κρατικός παρεμβατισμός, να 

ασχοληθεί το κράτος με το να καλύπτει μόνο αποτυχίες της αγοράς(π.χ. δεν μπορεί να υπάρχει ιδιωτική πυροσβεστική 

υπηρεσία) και να καλύψουν ελλείματα του κρατικού προϋπολογισμού. Εμείς θα επιδοθούμε στο να αξιολογήσουμε τις 

ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα με δυο μεταβλητές την αξία τους σε δολάρια σε ετήσια βάση και τις καθαρές ξένες άμεσες 

επενδύσεις(FDI) σε εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.  

1) Αξία Ιδιωτικοποιήσεων  

Η μπλε γραμμή παρουσιάζει την αξία των ιδιωτικοποιήσεων σε εκατομμύρια δολάρια(Privatization Barometer392) ενώ η 

ερυθρή την αξία τους αφού απαλλαχθήκαμε από την επιρροή του πληθωρισμού με τον αποπληθωρίστη τιμών (AMECO) 

με έτος βάσης το 2010.Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ενισχύεται η άποψη ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν 

εφάρμοσε θεραπεία ΣΟΚ ενώ αντίστοιχα οι επόμενες δυο κυβερνήσεις επιδίωξαν αυτό ακριβώς με μια ραγδαία αύξηση 

στις ιδιωτικοποιήσεις. Συνοψίζοντας το 2015-16(το 2016 είναι μια πολύ μετριοπαθής πρόβλεψη, που κάναμε για τις 

ιδιωτικοποιήσεις με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ)λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που παράχθηκε την 

περίοδο της κυβέρνησης Τσίπρα.  

 

 
 
2)Καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις393 

Οι ΚΞΑΕ περιγράφουν την διαφορά των ΞΑΕ που παραμένουν στην Ελλάδα και των ΞΑΕ που φεύγουν από την Ελλάδα, 

συνεπώς κάλλιστα μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε σαν μια proxy(πληρεξούσια) μεταβλητή για να δείξουμε την ιδιωτική 

πρωτοβουλία αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τις συνολικές ΚΞΑΕ, αυτές που 

προέρχονται από την Ε.Ε, την Ευρωζώνη και μέλη της Ε.Ε που δεν ανήκουν στην τελευταία. Παρατηρούμε μια προφανή 

πτώση το 2008-2010 λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και μια άνοδο από το 2011 μέχρι και το 2013 ενώ το 2015 

λόγω της αβεβαιότητας έχουμε μια φυγή επενδύσεων. Πιστεύουμε ότι η πολιτική αστάθεια χάρη στην εφαρμογή της 

θεραπείας ΣΟΚ αλλά και το PSI το 2012 έπληξαν ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη στην Ελληνική αγορά ανεξάρτητα 

από την αύξηση που βλέπουμε το 2013 καθώς αυτή μπορεί να οφείλεται στον μεγάλο αριθμό ιδιωτικοποιήσεων ή στην 

δυναμικότητα της μεταβολής των ΚΞΑΕ που μπορεί να καθυστέρησε να αναπροσαρμοστεί στις συνθήκες.  

 
                                                             
392 Αναλυτική αναφορά των βάσεων δεδομένων στο ανάλογο τμήμα της παρούσης 
393 Τράπεζα της Ελλάδος(μέλος του ΕΣΚΤ):Στατιστικό τμήμα  
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Αναστοχασμός 

Ως προς το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προσδοκούμε μια αύξηση λόγω τόσο του 

νέου υπέρ-ταμείου ιδιωτικοποιήσεων όσο και του αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε στην βουλή σχετικά πρόσφατα.χ 

Θεσμική πολιτική  Χ προσέγγιση Μετακευνς 

Ένα κομβικό θέμα στην πορεία της μετάβασης είναι οι θεσμοί τόσο τυπικοί όσο και άτυποι ˙με τους πρώτους να τους 

ορίζει το κράτος μέσα από την νομοθεσία και τις υπηρεσίες που την εφαρμόζουν ενώ οι άλλοι ορίζονται από την ίδια την 

κοινωνία και αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας. Συνολικά οι θεσμοί ανεξάρτητα του μοντέλου μετάβασης που 

επιλέχτηκε, αποτελούν το πιο δύσκολο τμήμα αυτής της διαδικασίας και πιστεύουμε ότι η επίδραση τους στην οικονομία 

τόσο στο μεσοπρόθεσμο όσο και στο μακροπρόθεσμο είναι κομβικής/καταλυτικής σημασίας. Συγκεκριμένα για την 

φοροσυλλεκτική ικανότητα του κράτους, την δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων, την δημιουργία αποδοτικών 

επιχειρήσεων, την δυνατότητα πρότασης και υλοποίησης αποδοτικών πολιτικών από την κυβέρνηση και βέβαια για την 

μείωση της διαφθοράς. Συνεπώς για την αξιολόγηση της προσπάθειας του ελληνικού κράτους στις θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις αξιοποιήσαμε δείκτες για την διαφθορά της Παγκόσμιας Τράπεζας(WB) και της Διεθνής Διαφάνειας 

αλλά και δείκτες της πρώτης που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα τόσο των τυπικών θεσμών όπου επιλέξαμε τα 

Regulatory Quality και Government Effectiveness όσο και τους άτυπους όπου αντίστοιχα διαλέξαμε το Rule of Law394. 

Αντίληψη και έλεγχος διαφθοράς 

Αρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι δύο δείκτες που αξιοποιούμε έχουν διαφορετική κλίμακα ως προς την αντίληψη 

της διαφθοράς αυτός της W.B. έχει ως καλύτερη τιμή το 2.5 και χείριστη το -2.5 ενώ αντίστοιχα της Διεθνής Διαφάνειας 

έχει το 100 και το 0. 
 

 

                                                             
394 Όπως στην παραπομπή νούμερο 1 
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Στα δύο δίαγραμματα τόσο της Δ.Δ. όσο και της W.B. βλέπουμε μια αυτοεξηγόυμενη πτώση το 2008 λόγω της κρίσης 

καθώς διαμέσου αυτής φανερώθηκαν οι στρεβλώσεις και οι κακοπάθειες του πελατειακού κράτους. Επιπρόσθετα στη 

Δ.Δ βλέπουμε μια συνεχόμενη άνοδο μετά από το 2011 ενώ ο αντίστοιχος δείκτης της Παγκόσμια Τράπεζας είναι πτω-

τικός κυρίως.Εμείς ως ερευνητές θεωρούμε πιο αξιόπιστη την W.B. καθώς έχει περισσότερους παρατηρητές και 

συνέργατες. 

 
 
Απόδοση επισήμων θεσμών 

Ως προς την δυνατότητα των Ελληνικών κυβερνήσεων να παράξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικες 

που επιτρέπουν και προωθούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα ειδικά στην περίοδο της κρίσης που είναι 

απαραίτητες συνειδητοποιουμε ότι συμπεριφέρονται σαν ουραγός σε αυτό τον τομέα με συνεχή πτωση με μόνη ισχνή 

βελτίωση το 2013. 
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Παράλληλα η δυνατότητα τους να παρέχουν ποιοτικές δημόσιες και αστικές υπηρεσίες,  η ανεξαρτήσια τους από 

πολιτικές πιέσεις, η ικανότητα σύνθεσης και εφαρμογής πολιτικών αλλά και η δέσμευση τους σε αυτές όπως 

παρουσιάζεται με την μεταβλητή Government Effectiveness ακολουθεί πανομοιότυπο μοτίβο με το προηγούμενο 

διάγραμμα αλλά με λιγότερη δυναμική. 

 

Απόδοση άτυπων θεσμών 

Η μεταβλητή Rule of Law έχει ως στόχο να ‘’φωτογραφίσει’’ την αυτοπεποίθηση των πολιτών στο να υπακούνε στους 

νόμους της κοινωνίας και ειδικά την ποιότητα εφαρμογής συμβολαίων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, την πιθανότητα 

εγκλήματος κ.α.. Όπως και στους επίσημους θεσμούς παρατηρούμε ανάλογη συμπεριφορά στην υπό μελέτη περίοδο 
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Αναστοχασμός 

Στην Ελλάδα μετά την αρχή της κρίσης μερικά δείγματα θεσμικής πολιτικής είναι το taxis net, οι νέες μορφές εταιριών 

(π.χ. Ι.Κ.Ε) και στο μέλλον η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το taxis και οι νέες ταυτότητες με βιομετρικά 

στοιχεία. Εν τέλει πιστεύουμε ότι η σύγκλιση αδειών εμπορίου με την σύνδεση των ταμειακών μηχανών, εφόσον 

υπάρχουν ανάλογες υποδομές και έλεγχος από το taxis μπορούν να μειώσουν την φοροδιαφυγή σημαντικά. 

Συνοψίζοντας το ελληνικό κράτος οφείλει να απαλλαχθεί από το ΑΣΕΠ και να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι 

πρόσληψης ακόμα και μέσω ιδιωτικών καναλιών καθώς στέκει εμπόδιο στην σωστή στελέχωση των δημοσίων 

υπηρεσιών και στην δημιουργία σωστών πολιτικών σε καίρια υπουργεία. 

Φορολογική Πολιτική  

Λόγω της μεγάλης επίδρασης, που η φορολογική πολιτική έχει στην κατανάλωση και κατά επέκταση στο ΑΕΠ του 

οποίου η μεταβολή δείχνει το οικονομικό κόστος της μετάβασης παρουσιάζουμε την φορολογική επιβάρυνση τόσο σε 

δισεκατομμύρια ευρώ όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ(AMECO395) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
395 Όπως στην παραπομπή 1 
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Στα διαγράμματα επιτονίζουμε το 2006 και το 2013 καθώς και στις 2 χρονιές το ελληνικό κράτος εισέπραξε σε δις. ευρώ 

παρόμοιο ποσό ενώ σε όρους ποσοστού ΑΕΠ βλέπουμε μια διαφορά από 32% σε 38% το οποίο μπορεί να μην φαίνεται 

αρκετά μεγάλο αλλά αν λάβουμε υπόψη την απώλεια ΑΕΠ μέχρι τότε η φορολογική επιβάρυνση σε όρους του 2006 

ξεπερνά το 50%.Το συμπέρασμα είναι ότι η φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται δεν είναι αποτελεσματική καθώς 

επιβαρύνεται περισσότερο η οικονομία ενώ το κράτος εισπράττει παρόμοια ποσά.   

Αναστοχασμός 

Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλύσει ουσιαστικά το πρόβλημα της φοροδιαφυγής αλλά το 

έχουν οξύνει σε σημαντικό βαθμό καθώς οι αυξημένοι συντελεστές και οι προκαταβολές στους φόρους έχουν οδηγήσει 

πολλές επιχειρήσεις στην παραοικονομία ως μέσο επιβίωσης. Επιπρόσθετα το πρόβλημα με το υψηλό ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων(το οποίο επιτείνει την φοροδιαφυγή) στην Ελλάδα παραμένει ακόμα, έτσι το κράτος πρέπει είτε 

με ενθαρρυντικές φοροαπαλλαγές είτε με την προσπάθεια μετακίνησης τους στην εταιρική μορφή ΙΚΙ(αφού μειώσει τους 

συντελεστές σε αυτήν την μορφή και αυξήσει για τους φόρους στην πρώτη) ώστε να μειώσει το πρόβλημα σημαντικά. 

Απελευθέρωση τιμών/αγοράς 

Με την εκκίνηση της κρίσης η Ελλάδα κλήθηκε να περάσει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων με σκοπό την αύξηση του 

ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά. Παραδειγματικά αναφέρουμε την άρση περιορισμών εισόδου σε διάφορα 

επαγγέλματα(π.χ. οδοντίατροι, ταξί, λογιστές κ.α.), την μείωση κρατικών περιορισμών σε ποικίλους κλάδους(π.χ. υλικών 

αγαθών, φάρμακα, δικηγόροι κ.α.), την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και την εμβάθυνση 

της οικονομικής φιλελευθεροποίησης(μέσω της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών)396. 

Ανασκόπηση 

Η Ελλάδα οφείλει να περάσει και άλλες μεταρρυθμίσεις ως προς το θέμα της απελευθέρωσης τιμών˙ ειδικά στην αγορά 

αγαθών καθώς ακόμα υπάρχουν σημαντικά μονοπώλια στην ελληνική αγορά και εμπόδια στην ανάπτυξη του 

ανταγωνισμού. 

 

Ανάλυση κόστους μετάβασης 

Είναι τουλάχιστον προφανές ότι μια τόσο ρηξικέλευθη διαδικασία όπως αυτή της μετάβασης θα συγχέεται με μια σειρά 

από κόστη. Στην ανάλυση μας θα δείξουμε το οικονομικό και πολιτικό κόστος για τα μοντέλα μετάβασης που 

ακολούθησαν η Ελλάδα και η Η.Π.Α.397 την περίοδο 2008 έως σήμερα αλλά και της Πολωνίας το 1991-1999. 

                                                             
396Centre of Planning and Economic Research: The effects of liberalization of professional requirements in Greece 
397 Για περισσότερες αναφορές πάνω στις προσπάθειες των Η.Π.Α. στη μετάβαση στο ανάλογο παράρτημα της 

εργασίας 
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Οικονομικό κόστος 

Συγκεκριμένα το οικονομικό κόστος θα το παρουσιάσουμε με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στις προαναφερόμενες 

περιόδους. Συνεπώς παρατηρούμε παρακάτω ότι αυτή η διαδικασία ήταν πιο κοστοβόρα για την Ελλάδα(το οποίο 

οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της), ενώ η Πολωνία έχει σταθερά αυξητικούς ρυθμούς και οι Η.Π.Α. παρουσιάζουν μια 

ιδιότροπη μεταβολή όπως φαίνεται ,και στο διάγραμμα, χάρη στα αντικυκλικά μέτρα που εφάρμοσαν.  

Πολιτικό κόστος  

Αντίστοιχα το πολιτικό κόστος θα το αποδώσουμε με τον δείκτη πολιτικής σταθερότητας , απουσίας βίας και 

τρομοκρατίας της W.B. για τις Η.Π.Α. και Ελλάδα καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες μετρήσεις για την επίμαχη περίοδο 

της Πολωνίας. Παρόλα αυτά αξιοποιώντας την ανάλυση του Ι. Μαραγκού για το πολιτικό κόστος398 στις χώρες υπό 

μετάβαση, καταλήγουμε ότι το πολιτικό κόστος της Πολωνίας ήταν αρχικά μικρό καθώς υπήρχε υποστήριξη για τις 

μεταρρυθμίσεις αλλά με το πέρας του χρόνου αυτή μειώθηκε αισθητά. Συνοψίζοντας στο διάγραμμα παρουσιάζεται μια 

,αξιοσημείωτη, γεωμετρικά αντίθετη σχέση του πολιτικού κόστους ανάμεσα στην Ελλάδα και Η.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
398 Ι.Σ.Μαραγκός,Α.Π.Μπιτζένης : Τα οικονομικά της μετάβασης σελ.446-448 
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Εξωτερικό Παράρτημα: Οι προσπάθειες των Η.Π.Α στην μετάβαση  

Το Κραχ 

Το 1929 τόσο ή αμερικάνικη κοινωνία όσο και η αγορά απολάμβαναν ένα ασύγκριτο κλίμα ευφορίας και ανάπτυξης. 

Αναφορικά ,μέχρι και πριν την μοιραία στιγμή, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προσέφερε συνολική απόδοση 

,σχετικά μικρότερη, από το 400%,ο δείκτης Ντόου Τζόουνς (DJIA) έφτασε στο υψηλότερο σημείο του, στις 381.17 

μονάδες και ο δανεισμός έφτασε σε υψηλά επίπεδα καθώς όλοι ήθελαν να συμμετάσχουν  στη Γουολ Στριτ.  

Στις αρχές του Οκτώβρη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτών εκκίνησαν το ‘‘κύμα’’ πωλήσεων και στο 

χρηματιστήριο 3,5 εκατομμύρια μετοχές είχαν αλλάξει χέρια. Αρχικά ο αμερικανικός Τύπος και η κοινή γνώμη πιστεύαν 

ότι η πτώση θα ήταν παροδική και πως η αγορά θα ανέκαμπτε πολύ σύντομα, όμως οι πωλήσεις συνεχίστηκαν (13 

εκατομμύρια μετοχές άλλαξαν χέρια, αριθμός ρεκόρ για τα χρηματιστηριακά χρονικά (Μαύρη Πέμπτη). Πανικός άρχισε 

να καταλαμβάνει τους επενδυτές και τους χρηματιστές ενώ οι μεγάλοι παίκτες της Γουόλ Στριτ άρχισαν να αγοράζουν 

μαζικά τα καλά χαρτιά (blue chips), σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν την πτώση. Η τακτική αυτή είχε αποδώσει στη 

χρηματιστηριακή κρίση του 1907, αλλά ήταν αναποτελεσματική.  

Τη «Μαύρη Τρίτη» 29 Οκτωβρίου του 1929, η Γουόλ Στριτ κατέρρευσε. Μέσα σε μια ημέρα ο Dow Jones έπεσε 

κατά 12% και η αγορά εμφάνισε απώλειες 14 δισ. δολ. με αποτέλεσμα οι απώλειες της εβδομάδας να αγγίξουν τα 30 δισ. 

δολ,  (δέκα φορές τον ετήσιο προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) Πολλές τράπεζες που είχαν τοποθετήσει 

τα χρήματα των πελατών τους σε μετοχές για να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη, βρέθηκαν αντιμέτωπες με δυσεπίλυτα 

προβλήματα και τις επόμενες μέρες κήρυξαν πτώχευση. Ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή, καθώς από το 1929-1932  ο 

βιομηχανικός δείκτης Ντάου Τζόουνς έχασε το 89% της αξίας του.  Πολύ σύντομα οι επιπτώσεις του «κραχ» πέρασαν 

στην «πραγματική οικονομία» η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία άρχισαν να γίνονται καθημερινότητα για εκατομμύρια 

Αμερικανούς. 

 Οι επιπτώσεις του Κραχ στις ΗΠΑ σε αριθμούς: 

 12.000.000 έμειναν άνεργοι.  

 12.000 έχαναν τη δουλειά τους κάθε μέρα. 

 20.000 επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση. 

 1.616 τράπεζες πτώχευσαν. 

 1 στους 20 γεωργούς ξεσπιτώθηκαν. 

 23.000 αυτοκτονίες σημειώθηκαν σ' ένα χρόνο, αριθμός ρεκόρ 

Το «κραχ» του 1929 ήταν ένα από τα πιο έντονα φαινόμενα της πρώτης μεγάλης κρίσης του καπιταλισμού τον 20ό αιώνα. 

Το χρηματιστηριακό κραχ χειροτέρευσε την ήδη εύθραυστη κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και συνέβαλε στη 

Μεγάλη Οικονομική Ύφεση της δεκαετίας του ’30, που έπληξε Ευρώπη και Αμερική, με πτωχεύσεις εταιρειών, μαζική 

ανεργία και μεγάλη κεφαλαιοκρατική συγκέντρωση399. 

New Deal  

Η Μεγάλη Ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε εκκινήσει στις 29 Οκτωβρίου του 1929, μία ημέρα γνωστή ως "Μαύρη 

Τρίτη", βύθισε τη χώρα στην σοβαρότερη οικονομικής ύφεσης μέχρι τότε.  Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Χέρμπερτ Χούβερ 

ζητούσε από τους πολίτες να κάνουν υπομονή: Η κρίση , σκέφτηκε, ήταν απλώς "ένα απλό περιστατικό στην ιστορία του 

έθνους " και ότι δεν ήταν δουλειά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να προσπαθήσει να το επιλύσει. Το 1932, μία από τις 

πιο μελαγχολικές χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης, τουλάχιστον το ένα τέταρτο του αμερικανικού εργατικού δυναμικού 

ήταν άνεργοι. Όταν ο Πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1933, ενήργησε γρήγορα για να 

σταθεροποιήσει την οικονομία και να προσφέρει θέσεις εργασίας και ανακούφιση σε όσους υπέφεραν. Κατά τη διάρκεια 

των επόμενων οκτώ ετών, η κυβέρνηση θέσπισε μια σειρά πειραματικών σχεδίων και προγραμμάτων, γνωστές συλλογικά 

ως το New Deal, που είχε ως στόχο να αποκαταστήσει ένα μέρος της αξιοπρέπειας και της ευημερίας για πολλούς 

                                                             
399 Δάνης Παπαβασιλείου: 24 Οκτωβρίου 1929: Το κραχ του «αμερικάνικου ονείρου» (imerodromos.gr) 

Η «Μαύρη Τρίτη» του 1929 (popaganda.gr) 

Η Χρηματιστηριακή Κρίση του 1929 (sansimera.gr) 

Κώστας Ράπτης: Η Οικονομική Κρίση 1929-1932 στην Κεντρική Ευρώπη (arch.uoa.gr) 
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Αμερικανούς. Πέρα από αυτό, το New Deal του Ρούσβελτ άλλαξε οριστικά τη σχέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με 

το λαό των ΗΠΑ400. 

Η πρώτη σειρά τέτοιων μέτρων, που ορισμένοι ιστορικοί αποκαλούν ως «Πρώτο New Deal», ψηφίστηκε μεταξύ 

1933 και 1934. Τα πρώτα μέτρα ξεκίνησαν με την εκλογή του Ρούσβελτ (τις λεγόμενες «Πρώτες 100 ημέρες»). 

Εντατικοποιήθηκαν με μέτρα όπως: 

I. «Έκτακτη Τραπεζική Πράξη» (Emergency Banking Act, 9 Μαρτίου 1933), σχετικά με την άδεια λειτουργίας 

τραπεζών στις ΗΠΑ μόνο εγκεκριμένων από το Ομοσπονδιακό Ταμείο και την δημιουργία του Federal Deposit 

Insurance Corporation για την εξασφάλιση των καταθέσεων μέχρι 2.500 δολαρίων  

II. «Οικονομική Πράξη του 1933» (Economy Act of 1933, 20 Μαρτίου 1933), ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής 

πολιτικής που αφορούσε την μείωση των μισθών και οικονομικών προνομίων των δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό 

την μείωση του ελλείμματος 

III. «Πράξη για τα Αποθέματα Χρυσού»(Gold Reserve Act, 30 Ιανουαρίου 1934) με την οποία όλα τα αποθέματα 

χρυσού του Ομοσπονδιακού Ταμείου παραδόθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών, καταφέροντας να αυξήσει την 

τιμή του χρυσού από τα 20,67 δολάρια στα 35 δολάρια ανά ουγγιά 

IV. «Πράξη των Χρεογράφων του 1933»(Securities Act of 1933)  

V. «Πράξη Διαπραγμάτευσης Χρεογράφων του 1934» (Securities Exchange Act of 1934), σχετικές με την 

αυστηροποίηση των διαδικασιών γύρω από την ασφάλεια των χρεογράφων που διαπραγματεύονταν στις 

χρηματαγορές της χώρας. Επίσης, προχώρησε σε ένα σύνολο παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, 

με την δημιουργία νέων δημόσιων έργων, και την στήριξη των αγροτών  

VI. («Πράξη Αγροτικής Προσαρμογής» - Agricultural Adjustment Act, 12 Μαΐου 1933), 

VII. («Πράξη για την Εθνική Βιομηχανική Ανάκαμψη» - National Industrial Recovery Act), με σκοπό την αύξηση των 

τιμών μέσω της στήριξης της Βιομηχανίας ύστερα από μια μεγάλη περίοδο αποπληθωρισμού, καθώς και με 

πολιτικές για την απελευθέρωση του εμπορίου, το οποίο μέχρι εκείνο τον καιρό βρισκόταν υπό τον έλεγχο πιο 

προστατευτικών πολιτικών. 

 

Η δεύτερη σειρά μέτρων («Δεύτερο New Deal») πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 1935 και του 1938. Υπήρξε πιο 

φιλελεύθερη από την πρώτη και ταυτόχρονα πιο αμφιλεγόμενη.  

I. Στις 14 Αυγούστου 1935 υπογράφηκε η «Πράξη Κοινωνικής Ασφάλειας» (Social Security Act) με την οποία 

θεσπίστηκε οικονομικές παροχές για διάφορες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες 

με παιδιά και οι άνεργοι. Οι παροχές χρηματοδοτούνταν με φόρο στις μισθωτές υπηρεσίες. 

  

II. Στις 6 Ιουλίου 1935 υπογράφηκε η «Πράξη για τις Εθνικές Εργασιακές Σχέσεις» (National Labor Relations Act) 

με την οποία διασφαλίζονταν δικαιώματα των εργαζομένων και η συμμετοχή τους σε συνδικάτα. 

  

III. Και τέλος με την υπογραφή της «Πράξης των Δίκαιων Προτύπων Εργασίας του 1938» (Fair Labor Standards Act 

of 1938) ορίζονταν οι μέγιστες ώρες εργασίας (στις 44 ανά εβδομάδα) και οι κατώτεροι μισθοί (στα 25 σεντς ανά 

ώρα) για τις περισσότερες κατηγορίες εργατών, ενώ έθετε απαγορεύσεις σχετικά με την παιδική εργασία. Νέα 

μεγάλα δημόσια έργα πραγματοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως νοσοκομεία, σχολεία και 

μεγάλες οδικές αρτηρίες, στα οποία απασχολήθηκαν πάνω από 8,5 εκατομμύρια εργάτες, υπό τη εποπτεία μιας 

νέας μεγάλης κεντρικής υπηρεσίας, της Works Progress Administration401. 

 

Αναπάντεχα όμως η ύφεση επανήλθε το 1937. Η ανεργία αυξήθηκε από 14,3% το 1937 σε 19% το 1938. Το κλίμα στην 

Αμερική ήταν ιδιαίτερα πολωμένο. Οι Συντηρητικοί κατηγόρησαν το New Deal πως ήταν εχθρικό απέναντι στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πως είχε απειλήσει διάφορες πολιτικές κατά των μονοπωλίων και είχε προκαλέσει μεγάλες 

απεργίες. Από την πλευρά του ο Ρούσβελτ κατηγορούσε τις μεγάλες επιχειρήσεις πως πολεμούσαν το New Deal. Τελικά 

αποφάσισε την άνοιξη του 1938 να εγκαταλείψει τις προσπάθειες για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού και να 
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  David M. Kennedy: Great Depression And World War II, 1929-1945 (gilderlehrman.org) 
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Randall E. Parker, Reflections on the Great Depression. σελ. 20 

Kennedy, Freedom From Fear (1999) σελ. 367 

Paul S. Boyer, Oxford University Press. σελ. 20, 21 
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προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα δαπανών 5 δισ. δολαρίων για να αυξήσει την αγοραστική δύναμη.Τελικά, η Ύφεση 

τερματίστηκε οριστικά με την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς υπό τις νέες 

έκτακτες συνθήκες οι δαπάνες για τον πόλεμο διπλασίασαν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας. Οι επιχειρήσεις 

αναγκάστηκαν να προσλαμβάνουν περισσότερους εργάτες ακόμα και χωρίς τις κατάλληλες εργασιακές δεξιότητες, οι 

συμβάσεις της κυβέρνησης με εταιρίες επιταχύνθηκαν χωρίς την υποχρέωση διαγωνισμού για χαμηλότερες τιμές, ενώ 

νέο εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια της χώρας προήλθε από πρώην αγρότες, νοικοκυρές ή μαθητές, με την κυβέρνηση 

να πληρώνει τα έξοδα για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού402. 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 

Το καλοκαίρι του 2008, η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου (subprime loans), και η οποία σταδιακά εξελίχθηκε 

σε μια απειλή ύφεσης με παγκόσμια εμβέλεια. 

Η απαρχή της κρίσης του 2008 

Πριν το 2008 επικρατούσε στις ΗΠΑ μια περίοδος ιστορικά χαμηλών επιτοκίων και συνεχόμενων αυξήσεων στις τιμές 

των κατοικιών. Κατά συνέπεια τεράστια ποσά χορηγήθηκαν για στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου, σε αφερέγγυους 

δανειολήπτες και όταν τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται και οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν, πολλοί δανειολήπτες 

βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αποπληρωμής των δανείων τους. Μετέπειτα 

η κρίση στα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου (subprime mortgage loans) επεκτάθηκε στα ομόλογα και στις εταιρείες 

ασφάλισης και αντασφάλισης χρεογράφων, δημιουργώντας τελικά χρηματοπιστωτική ασφυξία στην αγορά. Εν τέλει, 

,ιστορικά, η κύρια αιτία της κρίσης φαίνεται ότι είναι η υπερβολική ρευστότητα κεφαλαίων στις ΗΠΑ, η οποία 

πρωτοεμφανίζεται τουλάχιστον από τις αρχές του 2000, όταν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η χρηματιστηριακή κρίση 

του διαδικτύου (dot-com bubble), και αργότερα μια πιθανή οικονομική κρίση μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους  

2001, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), μείωσε το ομοσπονδιακό επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό 1%, και το 

διατήρησε σε αυτό το επίπεδο για περίπου τρία χρόνια. Συνοψίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφάλισε στην αγορά 

φθηνό χρήμα προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις όμως αν λάβουμε υπόψη μας τον πληθωρισμό, τα πραγματικά 

επιτόκια ήταν αρνητικά δηλαδή η κυβέρνηση, στην ουσία επιδοτούσε τις επενδύσεις403.  

Η κρίση του 2008 στην πράξη 

Η κρίση ,ουσιαστικά, πυροδοτήθηκε από την τη χρεοκοπία της Lehman Brothers στις 15  Σεπτεμβρίου του 2008, μετά 

το «ναυάγιο» των συνομιλιών για πιθανή εξαγορά της και την απροθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να δαπανήσει 

δημόσιο χρήμα για μια πιθανή συμφωνία. Η χρεοκοπία της οδήγησε στη χειρότερη χρηματοοικονομική κρίση μετά τη 

Μεγάλη Ύφεση. Κανείς δεν περίμενε την κατάρρευσή της, ωστόσο τα αίτια του θανάτου της ήταν πολλαπλά. Η Lehman 

Brothers χρησιμοποίησε "παραπλανητικά λογιστικά τεχνάσματα", ώστε να καλύψει την τραγική εικόνα που παρουσίαζαν 

τα οικονομικά της. Οι λογιστές της απέκρυψαν προσωρινά από τα βιβλία της, 50 δισ. δολάρια από "προβληματικά 

περιουσιακά στοιχεία" και τέσσερις μέρες πριν την χρεωκοπία της ο επικεφαλής της προσπάθησε απεγνωσμένα να την 

πουλήσει. Την ερχόμενη δευτέρα η Wall Street ξύπνησε με δύο συνταρακτικές ειδήσεις: την πτώχευση της Lehman 

Brothers αλλά και τη σωτηρία της Merrill Lynch στο "παρά πέντε", με την πώλησή της στην Bank of America. Αμέσως 

μετά την είδηση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν απώλειες, με πρώτο του Λονδίνου που έκλεισε με ποσοστιαία 

μεταβολή προς τα κάτω της τάξης του 4,08%. Το ντόμινο είχε ξεκινήσει έτσι όλοι οι επενδυτές έσπευσαν να 

ρευστοποιήσουν τα επενδυτικά τους προϊόντα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το κυρίως πρόβλημα που 

εμφανίστηκε με τα ενυπόθηκα δάνεια στις ΗΠΑ δεν ήταν το μοναδικό. Ήταν όμως τόσο μεγάλο που πυροδότησε μια 

γενική δυσπιστία στην παγκόσμια αγορά και μια γενικότερη αμφισβήτηση των επενδυτικών προϊόντων που 

κυκλοφορούσαν στην αγορά είχε σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να αποσύρει την εμπιστοσύνη και τα χρήματά του από όπου 

μπορούσε. Οι εκτιμήσεις της εποχής έκαναν λόγο για ζημιές άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων από τοξικά 
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χρηματοοικονομικά προϊόντα στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά το 2008.Τελικά οι ζημιές κατά την τριετία 

2008 – 2011 ξεπέρασαν τα 2,5 τρις404. 

Οργανωμένη αντίδραση στην κρίση 

Προς το τέλος του έτους όμως σαν αντίδραση με στόχο την συγκράτηση της ύφεσης, κεντρικές τράπεζες σε όλο τον 

κόσμο αγόρασαν κρατικά ομόλογα και ιδιωτικά επενδυτικά προϊόντα αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 

εγχείρημα αυτό ήταν μια άνευ προηγουμένου στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σίγουρα η μεγαλύτερη 

ένεση ρευστότητας και συνάμα πράξη νομισματικής πολιτικής στην ιστορία 405 .Αντίστοιχα η κυβέρνηση Obama 

εφάρμοσε μια σειρά μεταρρυθμίσεων/μέτρων μετακεϋνσιανής φύσης όπως το Obama Care και το American Recovery 

and Reinvestment Act στα οποία θα αναφερθούμε συνοπτικά. 

Obama Care 

Το λεγόμενο «ObamaCare» είναι ένας νόμος για την προστασία και την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς σε 

προσιτό κόστος. Υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Barack Obama στις 23 Μαρτίου το 2010 και έγινε δεκτός 

από το ανώτατο δικαστήριο στις 28 Ιουνίου του 2012. Στόχος του ήταν να δώσει σε περισσότερους Αμερικάνους 

πρόσβαση σε χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας ασφάλιση υγείας και να μειώσει τις αυξανόμενες  δαπάνες 

υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ. Υπό το νόμο αυτό τα νοσοκομεία και τα ιατρεία θα αναδιοργανωθούν τόσο 

οικονομικά όσο και τεχνολογικά για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους, να χαμηλώσουν το κόστος και να 

βελτιώσουν τις μεθόδους διανομής και προσβασιμότητας τους. Εν τέλει μέχρι το Μάρτιο του 2015 το κέντρο ελέγχου 

και πρόληψης ασθενειών ανέφερε ότι ο μέσος αριθμός των ανασφάλιστων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 

του 2014 ήταν 11,4 εκατομμύρια λιγότεροι από το μέσο όρο το 2010.Συνοψίζοντας τον Απρίλιο του 2016 το ποσοστό 

ενηλίκων που ήταν ανασφάλιστοι μειώθηκε από το 18% στο 11% στο πρώτο τρίμηνο του έτους406. 

American Recovery and Reinvestment Act: 

Το ARRA είναι ένα σύνολο δημοσιονομικών μέτρων αξίας 780δις$ που θα εφαρμοστεί σε βάθος δεκαετίας και έχει σαν 

Στόχους να: 

 Διατηρήσει και να δημιουργήσει δουλειές και να προωθήσει την οικονομική ανάκαμψη 

 Βοηθήσει εκείνους που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση 

 Αυξήσει την οικονομική αποδοτικότητα μέσω της διάχυσης των τεχνολογικών καινοτομιών στην επιστήμη και 

την υγεία. 

 Επενδύσει σε μεταφορικές υποδομές, στην προστασία του περιβάλλοντος και άλλες υποδομές που θα 

αποφέρουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη 

 Σταθεροποιήσει τον ομοσπονδιακό και τους πολιτειακούς προϋπολογισμούς έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν και 

να αντισταθμιστούν πιθανές αυξήσεις στους φόρους σε τοπικό/πολιτειακό επίπεδο407 
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Στέφανος Νικήτας: Όταν Άρχισε Η Κρίση: Η Κατάρρευση Της Lehman Brothers (news247.gr) 
405 Η Κρίση Του 2008 Μέρος Β’ – Η Στήριξη Της Αγοράς (oikonomica.com) 

What is ObamaCare, What is the Affordable Care Act? (obamacarefacts.com) 

Kaiser Family Foundation: Explaining Health Care Reform.  (kff.org) 
406 Obama administration: What is Obama Care, What is the Affordable Care Act? (obamacarefacts.com) 

Kaiser Family Foundation: Explaining Health Care Reform.  (kff.org) 
407 Committee on appropriations: American Recovery and Reinvestment Conference Agreement 
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 Aslund: ‘Post-Communist Economic Revolutions. How Big a Bang?’  

 Ενοποιημένη Συνθήκη για την Ε.Ε αναθεώρηση Λισαβόνας  

 Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης 

 Αριστείδης Μπιτζένης: Η δυναμική των αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 George Pagoulatos: The Politics of Privatization Redrawing the Public–Private Boundary 

 Τράπεζα της Ελλάδος(μέλος του ΕΣΚΤ):Στατιστικό τμήμα 

 Centre of Planning and Economic Research: The effects of liberalization of professional requirements in Greece 

 Δάνης Παπαβασιλείου: 24 Οκτωβρίου 1929: Το κραχ του «αμερικάνικου ονείρου» (imerodromos.gr) 

 Η «Μαύρη Τρίτη» του 1929 (popaganda.gr) 

 Η Χρηματιστηριακή Κρίση του 1929 (sansimera.gr) 

 Κώστας Ράπτης: Η Οικονομική Κρίση 1929-1932 στην Κεντρική Ευρώπη (arch.uoa.gr) 

 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA: New Deal United States history (britannica.com) 

 David M. Kennedy: Great Depression And World War II, 1929-1945 (gilderlehrman.org) 

 Robert Paul Browder and Thomas G. Smith, Independent: A Biography of Lewis W. Douglass  

 Ben Bernanke: "Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression" 

 Randall E. Parker, Reflections on the Great Depression. 

 Kennedy, Freedom From Fear 

 Paul S. Boyer, Oxford University Press 

 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA: New Deal United States history (britannica.com) 

 David M. Kennedy: Great Depression And World War II, 1929-1945 (gilderlehrman.org) 

 U.S. Dept. of Commerce Mitchell 

 National Income and Product Accounts Real GDP and GNP: Consumer Price Index AND Money Supply 1800–

2003 

 Σπυρίδων Βούλγαρης, Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος: Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού 

επιχειρηματικού κινδύνου: τα αίτια και οι μηχανισμοί της. 

 ΕΞΠΡΕΣ(Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα): Lehman Brothers Το Χρονικό Της Μεγαλύτερης Χρεοκοπίας 

Στις ΗΠΑ (Express.Gr) 

 Στέφανος Νικήτας: Όταν Άρχισε Η Κρίση: Η Κατάρρευση Της Lehman Brothers (news247.gr) 

 Η Κρίση Του 2008 Μέρος Β’ – Η Στήριξη Της Αγοράς (oikonomica.com) 

 What is Obama Care, What is the Affordable Care Act? (obamacarefacts.com) 

 Kaiser Family Foundation: Explaining Health Care Reform.  (kff.org) 

 Committee on appropriations: American Recovery and Reinvestment Conference 

Agreement(www.web.archive.org/web/20090225212510/http://appropriations.house.gov/pdf/PressSummary02

-13-09.pdf) 

 Οικονομικά Στοιχεία Η.Π.Α. υπό το Κραχ 

 

 
Γλωσσάρι   

Ο.Ν.Ε. Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

Κ.Α.Ε. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 1929 1931 1933 1937 1938 1940 

Real Gross National Product (GNP) (1) 101.4 84.3 68.3 103.9 96.7 113.0 

Consumer Price Index (2) 122.5 108.7 92.4 102.7 99.4 100.2 

Index of Industrial Production (2) 109 75 69 112 89 126 

Money Supply M2 ($ billions) 46.6 42.7 32.2 45.7 49.3 55.2 

Exports ($ billions) 5.24 2.42 1.67 3.35 3.18 4.02 

Unemployment (% of civilian work 

force) 3.1 16.1 25.2 13.8 16.5 13.9 
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T.A.R.I.C Tarif Intégré de la Communauté Integrated Tariff of the European Community 

A.M.E.C.O Annual Macroeconomic Database 

W.B. World Bank [-2.5,2.5] 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development [0,4] 

Διεθνής Διαφάνεια [0,100] 

Stop and go:Ενώ η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα εφαρμόσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες εμποδίζουν την υλοποίηση του ή επέρχεται προσωρινό/αναβολή των μεταρρυθμίσεων εξαιτίας του 

πολιτικού κόστους 
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Η Ειδησεογραφία για την Οικονομία και την Οικονομική Κρίση – Μία 

Διαχρονική Ανάλυση Περιεχόμενου 

 
Δημητρίου Μαρία-Ελένη1, Πιταροκοίλη Αγγελική2, Τζίβρα Καλιρόη3 και Αθανάσιος Ν.Σαμαράς4 

 

1. Δημητρίου Μαρία Ελένη, Ερευνήτρια στο Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων 

Ενημέρωσης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

marilena_dim@hotmail.com  

2. Πιτταροκοίλη Αγγελική, Δόκιμη Ερευνήτρια στο Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και 

Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

aggelinapit@hotmail.com  

3. Τζιβρά, Καλλιρρόη – Ροδάνθη, Δόκιμη Ερευνήτρια στο Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και 

Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

roytzivra@hotmail.com  

4. Σαμαράς Αθ. Ν., Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 
 

 

Περίληψη 

 
Οι εικόνες των κρατών  τείνουν να παραμένουν σταθερές.  Μεταβάλλονται είτε σταδιακά επειδή η ίδια η χώρα 

μεταβάλλεται  είτε ξαφνικά επειδή η χώρα επιδρά με κάποιο τρόπο πάνω στην ζωή των άλλων (Anholt 2010,  Kunczik 

1997). Κρίσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα διακινδύνευσης έχουν αυξημένες δυνατότητες να οδηγήσουν 

σε μεταβολή της εικόνας (Manheim και Albritton 1984). Η ειδησεογραφία για την οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

αρνητικά την εικόνα των κρατών που βιώνουν την οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία  

(Σαμαράς 2014) ενώ επηρεάζει και τις απεικονίσεις κρατών που έχουν ενεργό ρόλο στην διαχείριση της οικονομικής 

κρίσης όπως η Γερμανία ή που θεωρούνται ότι  θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σανίδα σωτηρίας όπως η Ρωσία ή η 

Κίνα. Προγενέστερες ποσοτικές αναλύσεις περιεχομένου έχουν δείξει ότι η ειδησεογραφία για την Ελληνική  οικονομική 

κρίση συγκροτεί παραστάσεις ισχύος για τις χώρες αυτές ενώ για την Γερμανία έχει μεταβάλει συνολικά την εικόνα της. 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η επίδραση που έχει η ειδησεογραφική  θεματολογία της οικονομικής κρίσης στην 

διαμόρφωση των εικόνων των κρατών. Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. 

Εξετάζονται οι απεικονίσεις όλων των κρατών για την χρονική περίοδο ενός μήνα σε δύο εφημερίδες. Για να διαφανεί η 

επίδραση που έχει το πρόσημο της κρίσης εξετάζονται δύο ευρύτερες θεματικές  κατηγορίες: ειδήσεις για την οικονομική 

κρίση και ειδήσεις για την οικονομία (εκτός κρίσης). 

 

 

 

 

 

Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω ΕΣΠΑ: H Περίπτωση εστιατορίου 

υγιεινής διατροφής και διανομής φαγητού. 
 

Παπαδόπουλος Μάρκος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 
 

Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο θα αναλύσει μία φαινομενικά κοινή ιδέα, παρόλα αυτά έχει στοιχεία που την κάνει να 

διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη. Οι λόγοι θα αναλυθούν στην συνέχεια. 

Η ιδέα της εστίασης είναι κάτι που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια. Βιοτεχνίες και συνοικιακά μαγαζιά κλείνουν 

και στην θέση τους ανοίγουν καφετέριες, εστιατόρια ταχυφαγίας και 24ωρα μαγαζιά που πωλούν οτιδήποτε μπορεί 

κάποιος να σκεφτεί. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι τα μαγαζιά που τελικά επιβιώνουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι λίγα, 

και με τον όρο επιβίωση εννοώ το να βγάζει μια επιχείρηση κέρδος και όχι να παρασιτεί. Σε τι θα διαφέρει λοιπόν αυτό 

το εστιατόριο ? 

Μια από τις πρόσφατες τάσεις της κοινωνίας μας, και κατ’επέκταση παγκοσμίως, είναι η υγιεινή διατροφή. Ποιος όμως 

προλαβαίνει να μαγειρέψει υγιεινά όταν βρίσκεται 10 ώρες στο γραφείο ? Το πιο εύκολο είναι να παραγγείλεις από έξω 

κάτι έτοιμο και θα έχεις χορτάσει. Είναι όμως αυτό που ψάχνει ο άνθρωπος που επιδιώκει την υγιεινή διατροφή ? 

mailto:marilena_dim@hotmail.com
mailto:aggelinapit@hotmail.com
mailto:roytzivra@hotmail.com
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Στόχος του πλάνου μας είναι η δημιουργία ενός εστιατορίου που θα προσφέρει τις πλέον υγιεινές λύσεις για τον καθένα 

που επιθυμεί να αποφύγει το «σαβούριασμα». Το μενού του εστιατορίου θα περιέχει υγιεινά πιάτα, ξεκινώντας από τα 

ορεκτικά, τις σαλάτες, συνεχίζοντας στα κύρια πιάτα που θα δίνει την επιλογή να έχει κρέας το πιάτο ή όχι (στοχεύοντας 

στην κάλυψη των αναγκών των χορτοφάγων), και τέλος φυσικά το γλυκό, όπου θα δίνεται μία γκάμα γλυκών με λίγη 

ζάχαρη ή άλλες παραπλήσιες ουσίες όπως γλυκά με στέβια ή χωρίς προστιθέμενη ζάχαρη.  

Μία καινοτομία που προσφέρει η επιχείρησή μας είναι ότι εμπλέκει τον ίδιο τον πελάτη στην δημιουργία του φαγητού 

του, κάτι που τον κάνει να νιώθει δημιουργικός. Ο πελάτης θα έχει την επιλογή να διαλέγει ο ίδιος τα υλικά που θα βάλει 

στο φαγητό του. Αναλυτικότερα, θα υπάρχει ένας χώρος όπου ο πελάτης θα διαλέγει ένα πιάτο ( θα υπάρχουν διάφορα 

μεγέθη) και θα το γεμίζει αυτός με τα προϊόντα που επιθυμεί, τα οποία θα είναι στοιβαγμένα σε μορφή μανάβικου, και 

θα τα παραδίδει στους μάγειρες για να του τα ετοιμάσουν.  

Επιπρόσθετα, στον κατάλογο, δίπλα σε κάθε πιάτο θα υπάρχει ο αριθμός των θερμίδων/πρωτεϊνών/υδατάνθρακες/κ.α.  

που θα περιέχει το φαγητό του. Κατά τον ίδιο τρόπο, στην δημιουργία του πιάτου της επιλογής του, σε κάθε προϊόν δίπλα 

θα αναγράφονται οι θερμίδες ώστε να μπορεί ο ίδιος να υπολογίζει πόσες περίπου θερμίδες θα περιέχει το πιάτο που 

ετοίμασε ώστε να πετύχει μία ισορροπημένη διατροφή. Για να γίνει αυτή η μέτρηση, θα υπάρχει ζυγαριά ακριβείας στον 

χώρο. 

Προφανώς, ένα μενού για υγιεινή διατροφή δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τον οποιονδήποτε. Μια ομάδα 2-3 

διατροφολόγων θα συντάξουν τον κατάλογο, οι οποίοι θα παραμείνουν σε επαφή με την επιχείρηση ως εξωτερικοί 

συνεργάτες ώστε να μπορεί ένας πελάτης να τους επισκεφτεί και να δημιουργήσει μια διατροφή/δίαιτα που θα ταιριάζει 

πιο πολύ στις απαιτήσεις του, καθώς μπορεί να στοχεύει στην γράμμωση, στην αύξηση του όγκου του σώματος του ή 

στην απλή υγιεινή διατροφή. 

Δεν θα μπορούσε να λείπει από μια επιχείρηση που σκοπεύει να αναπτυχθεί η διανομή φαγητού. Το εστιατόριο θα 

διαθέτει παράδοση στον χώρο του πελάτη ο οποίος θα μπορεί να κάνει την παραγγελία του είτε τηλεφωνικά είτε μέσω 

ίντερνετ είτε μέσω της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί. Το θέμα της εφαρμογής θα αναπτυχθεί αργότερα. 

Περνώντας στο απαραίτητο Marketing Plan, έχουν δημιουργηθεί δύο στρατηγικές. Η πρώτη είναι η διαφήμιση μέσω 

γυμναστηρίων  και η δεύτερη η προβολή της επιχείρησης μέσω i. διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων ii. Μέσω Facebook 

(δημιουργία σελίδας) iii. Μέσω ιστοσελίδας. Στην πρώτη περίπτωση, το γυμναστήριο θα προωθεί την επιχείρηση (και 

αντίστοιχα η επιχείρηση το γυμναστήριο) ώστε να αυξάνεται το πελατολόγιο όχι μόνο από την προσπάθεια της 

επιχείρησης. Αυτό θα συμβάλλει στην πιο γρήγορη και άμεση προώθηση της νέας επιχείρησης. 

Αναμφισβήτητα, η τεχνολογία έχει επηρεάσει την ζωή μας. Μικροί και μεγάλοι έχουν πλέον εξοικειωθεί με την χρήση 

εφαρμογών στα κινητά τους. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα έχει δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά την απλή παραγγελία, 

όπου ο πελάτης θα δίνει τα στοιχεία του προορισμού όπου επιθυμεί να γίνει η παράδοση. Η δεύτερη θα έχει να κάνει με 

την διανομή του φαγητού στο γυμναστήριο. Η ιδέα είναι ο αθλούμενος να παραγγέλνει το φαγητό του πριν πάει στο 

γυμναστήριο ή την ώρα που βρίσκεται εκεί, και η επιχείρηση μας θα φροντίζει να βρίσκεται η παραγγελία στο 

γυμναστήριο την ώρα που αυτός θα τελειώνει την άσκηση του. 

 

 

 

Μελέτη της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος ως προς τα επίπεδα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις σχέσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
 

Κουζέλης Σπύρος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

Περίληψη 
 

Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα αξιολογηθεί η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (www.omke.gr) ως προς 

τα επίπεδα ωρίμανσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και τις υπάρχουσες σχέσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται μέσα στην ιστοσελίδα. Στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση με αντίστοιχη ιστοσελίδα του εξωτερικού από 

όπου θα προκύπτουν οι ελλείψεις που υπάρχουν στον ιστότοπο που αναλύουμε. Κατόπιν θα παρουσιαστούν προτάσεις 

βελτίωσης της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων που την επισκέπτονται και 

συνακόλουθα την πρόοδο της ιστοσελίδας σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

 

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του 

11ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Αξιολόγηση, Σύγκριση, Προτάσεις., no.24 

 
Βασίλειος Κουφίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 
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Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα εξετάσουμε την ιστοσελίδα ενός Δημοτικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης. Η 

εξέταση θα γίνει με βάση τα επίπεδα ηλεκτρονικής ωρίμανσης στα οποία ανήκουν τα portals της ιστοσελίδας και με βάση 

τις υπηρεσίες που παρέχει. Στη συνέχεια, θα συγκρίνουμε χαρακτηριστικά της σελίδας, με χαρακτηριστικά άλλων 

σελίδων, με σκοπό της ανάδειξη των καλύτερων χαρακτηριστικών. Τέλος, θα τοποθετηθούν προτάσεις για τη βελτίωση 

της ιστοσελίδας· οι προτάσεις αυτές θα μπορούν να υιοθετηθούν και από άλλα σχολεία, με σκοπό τη βελτίωση των 

παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

 

Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω ΕΣΠΑ: H Περίπτωση Επέκτασης 

αποθηκών ψύξης σε πρακτορείο μεταφορών, no.28  

Χατζημελετίου Παρασκευή 

Περίληψη 
 

Η επέκταση της αποθήκης αφορά την καλύτερη λειτουργία και αποθήκευση των εμπορευμάτων με στόχο την βελτίωση 

της ποιότητας της υπηρεσίας που προσφέρεται . Επίσης , απώτερος στόχος είναι και η επέκταση των δραστηριοτήτων με 

νέες συνεργασίες και νέες αγορές . Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον χώρο από το 2004 στην μεταφορά 

εμπορευμάτων ξηρού φορτίου . Τα τελευταία 3 χρόνια , έχουν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης ευπαθών 

εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας . Η ανοδική πορεία του τομέα αυτού, έδωσε την ώθηση προς σκέψεις για 

επέκταση , και αυτό είναι που προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε. Παράλληλα με την χρησιμότητα των καινούριων 

αποθηκών , θα γίνουν και κινήσεις για την δημιουργία τμήματος logistics για εμπορεύματα ψυγείου. 

Η χρηματοδότηση είναι εφικτή μέσω προγράμματος  ΕΣΠΑ του προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 

υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" . Με ΚΑΔ 52.10.11 Υπηρεσίες 

αποθήκευση υπό ψύξης . Επίσης , θα χρειαστεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης η χρηματοδοτική 

μίσθωση οχήματος , φορτηγού ψυγείου. 

 

 

Η Διεθνής Διάσταση του Erasmus+ και η συμβολή του στη Διεθνοποίηση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας 

 
Ασδεράκη, Φ. και Δ. Μαραγκός, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 

Περίληψη 
 

Η Διεθνής Διάσταση του προγράμματος Erasmus+ έγκειται σε 4 διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές- ως προς την 

Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης- Δράσεις. Οι τρεις ισχύουν από το 2014 οπότε και ξεκίνησε το Πρόγραμμα 

και η τέταρτη από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16. Οι δράσεις είναι οι εξής: α) Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών β) Συμμαχίες Γνώσης 

γ) Σχέδια που προωθούν την Ανάπτυξη ικανοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και δ) 

Διεθνής Κινητικότητα.Στην εργασία αυτή εξετάζεται η συμβολή του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα, 

στην ενίσχυση της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της αξιοποίησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. […] 
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Neuromarketing 
 

Giantsi Anastasia, Gkiorgki Paraskevi and Zaharopoulos Dimitrios 

 

Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο την επιρροή της νευροεπιστήμης 

στο μάρκετινγκ. Τι είναι αυτό που ωθεί τελικά τους καταναλωτές στην επιλογή των συγκεκριμένων προιόντων? Ποιο 

είναι το σημαντικότερο στοιχείο του μάρκετινγκ που θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να επιδιώξουν 

να πετύχουν? Τι θα προτιμούσαν τελικά οι επιχειρηματίες, να είναι οι "καλύτεροι" ή οι ¨πρώτοι" στο είδος τους?  

 

 

 

Οικονομία κεντρικού σχεδιασμού και οικονομία της αγοράς (περιπτώσεις 

Αλβανίας - Βουλγαρίας) 
 

Καραγκιόζοβα Άνια και Κατσάνου Ηλιάνα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 
 

Η εργασία αναφέρεται στην οικονομία του κεντρικού σχεδιασμού και στην μετάβαση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης 

οικονομία της αγοράς, συγκεκριμένα της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Αρχικά αναλύονται τα χαρακτηριστικά των δύο 

οικονομιών και οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στους μακροοικονομικούς δείκτες 

των δύο χωρών και περιγράφεται ο τρόπος μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Τέλος αναλύονται οι βασικοί δείκτες 

μετάβασης και για τις δύο χώρες, συγκεκριμένα, Large-scale privatization, Small-scale privatization, Enterprise 

restructuring, Price liberalization, trade forex system, competition policy. 

 

 

 

Ελληνική οικονομική κρίση χρέους 2009 - σήμερα 
 

Ιωάννης Αναστασιάδης 
  

Περίληψη 
 

Το άρθρο αναλύει την ελληνική οικονομική κρίση κατά την περίοδο 2009-2016. 

 

 

Η υλοποίηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στα ελληνικά νοσοκομεία: Μία 

κριτική αξιολόγηση 

 

Γιώργος Παπανικολάου, Θεαγένειο Νοσοκομείο 

 

Περίληψη 

 

Το άρθρο εστιάζει στην οργάνωση ενός νέου συστήματος εσωτερικού ελέγχου προσαρμοσμένου στις λειτουργίες και 

στους κινδύνους που έχει το δημόσιο Νοσοκομείο. Δύο είναι τα θεμελιώδη ερωτήματα που τίθενται: Πρώτον, ποιες είναι 

οι αδυναμίες του κανονιστικού πλαισίου βάση του οποίου πραγματοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος στα ελληνικά Δημόσια 

Νοσοκομεία με απότοκο την μη αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των αρχών του ελέγχου; Δεύτερον, υπάρχουν 

βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στις ελληνικές μονάδες υγείας ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικά η 

διαδικασία εσωτερικού ελέγχου;  

Στόχος του άρθρου είναι η εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου που συνάδει με τα Διεθνή Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται διεθνώς, απαλλαγμένο από τις στρεβλώσεις και 

ατέλειες του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου. Τα συμπεράσματα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και στην 

συγκριτική αξιολόγηση χρηματο-οικονομικών αριθμοδεικτών του νοσοκομείου Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης. 
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Πόλεμος Ταλέντων: Πολιτικές προσέλκυσης στην Αγορά Εργασίας 

 

Φωτεινή Ασδεράκη, Χριστίνα Δημητροπούλου και Ε. Γκούντη 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον παγκόσμιο ‘’Πόλεμο Ταλέντων’’, ο οποίος διαμορφώνεται 

στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Αρχικά, ορίζεται το τι είναι ο ‘’Πόλεμος Ταλέντων’’, ποιες είναι οι γενιές ταλέντων 

που, ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και ο ρόλος τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας . Στην συνέχεια, εξετάζονται 

οι βασικοί παράγοντες αναζήτησης ταλέντων και η δράση-αντίδραση των επιχειρήσεων-οργανισμών σε αυτό. Ακόμη, 

εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Τέλος, παρουσιάζεται το πρόγραμμα ‘’Ευρώπη 

2020’’ και οι πολιτικές προσέλκυσης ταλέντων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ακολουθούν συμπεράσματα. 

 

 

 

Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή και Εθνική Ασφάλεια 

 

Δρ. Βικτωρία Πιστικού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

  

Περίληψη 

 

Σύμφωνα με την έως τώρα βιβλιογραφία, τα ζητήματα ενέργειας και εθνικής ασφάλειας εξετάζονται από την οπτική των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης συγκρούσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικονομική ισχύς 

και αλληλεξάρτηση. Στόχος της έρευνας είναι να συνεισφέρει στο πεδίο μελέτης της διαχείρισης ενέργειας μέσα από το 

πρίσμα της εθνικής ασφάλειας και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα το βασικό ερώτημα που τίθεται 

είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις της διαχείρισης ενέργειας στην εθνική ασφάλεια του κράτους ενώ το βασικό επιχείρημα 

είναι ότι η διαχείριση της ενέργειας εξαρτάται από την οικονομική ισχύ. Μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση 

εξετάζονται οι περιπτώσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.  

 

 

 

Παίγνια (απο)νομιμοποίησης και Εικόνες Συλλογικών Υποκειμένων κατά την 

Διαχείριση μίας Εξωχώριας Οικονομικής Κρίσης: Το Κυπριακό Μνημόνιο στον 

Γερμανικό Πολιτικό Λόγο 

 

Ασπριάδης Νεόφυτος1, Σαμαράς Αθανάσιος2, Παπαϊωάννου Αριστείδης3 

 
1. Ασπριάδης Νεόφυτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιά, Ερευνητής στο Εργαστήρι 

Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά, asprto@gmail.com  
2. Σαμαράς Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Πανεπιστημίου Πειραιά, Διευθυντής Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων 

Ενημέρωσης, ath.samaras@usa.net  
3. Παπαϊωάννου Αριστείδης, Συνεργάτης Ερευνητής, Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και 

Μέσων Ενημέρωσης, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

 

Περίληψη 
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Ο ενδοκρατικός πολιτικός λόγος και αντιπαραθέσεις μπορούν να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν την εικόνα ενός 

άλλου κράτους στο διεθνές περιβάλλον. Μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση και την στρατηγική επικοινωνία μπορούν 

να διαμορφωθούν εικόνες και στερεότυπα για μία άλλη κρατική οντότητα και να καθορίσουν την προσλαμβανόμενη 

εικόνα του κράτους αυτού στη διεθνή πολιτική. Μέσα από την διαδικασία της διαχείρισης της κρίσης από την πολιτική 

ηγεσία ενός κράτους παράγονται ευθύνες και αιτιότητες τις οποίες οφείλουν να διαχειριστούν οι υπεύθυνοι για την 

χάραξη της πολιτικής σε επικοινωνιακό επίπεδο ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες παρενέργειες. Το παιχνίδι της (υπ) 

αιτιότητας μπορεί να ξεπεράσει τα κρατικά σύνορα και να μεταφερθεί στη διεθνή πολιτική επιτρέποντας την παραγωγή 

αφηγήσεων σε διεθνές επίπεδο. Στην περίπτωση της Κύπρου, η οικονομική κρίση ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο για την 

ιστορία αλλά κυρίως για την εικόνα της χώρας στο διεθνές σύστημα. Η εικόνα του θύματος της τουρκικής εισβολής 

μετατράπηκε σε μία εικόνα με κύριο υπαίτιο την Κύπρο και την ανικανότητα της κυβέρνησής της για σωστή οικονομική 

διαχείριση. Η παρούσα έρευνα εξετάζει την εικόνα που έχτισε ο Γερμανικός πολιτικός λόγος μέσα από την κομματική 

και κοινοβουλευτική αντιπαράθεση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Συγκεκριμένα ερευνά την περίοδο μεταξύ 

25/02/13 και 18/04/13. Η έρευνα βασίστηκε στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των δελτίων τύπου των πολιτικών 

κομμάτων της Γερμανίας και στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις. 

 

 

 

Η Επίδραση των Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής στις Εικόνες των Κρατών στα 

Μέσα Ενημέρωσης: Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου 2015. 

 

Λουκοπούλου Ελένη1, Νούλα Ευδοκία2, Μαρίολη Μαριόλη3, και Αθανάσιος Ν. Σαμαράς4 

 

1. Ερευνήτρια στο Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, elena.louko@gmail.com   

2. Δόκιμη ερευνήτρια στο Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, evdokia28@hotmail.com  

3. Δόκιμη ερευνήτρια στο Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, mmarioli_95@hotmail.com   

4. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, asamaras@webmail.unipi.gr  

 

Περίληψη 

 

Εξετάζεται η επίδραση που έχει ειδησεογραφική θεματολογία για τις διεθνείς σχέσεις στις  απεικονίσεις των ξένων 

κρατών στον τύπο. Η έμφαση δίνεται στην επίδραση που έχει το Κυπριακό, τα Ελληνοτουρκικά, η Τρομοκρατία,  η 

Συριακή Κρίση και το Μεταναστευτικό στην ορατότητα, την αξιολόγηση και την ερμηνευτική πλαισίωση της όλων των 

ξένων κρατών.  Το υλικό αντλείται από δύο βάσεις δεδομένων, για την περίοδο ενός μήνα.Το πρωτόκολλο 

κωδικοποίησης ενσωματώνει ταξινομικά συστήματα όπως: η ορατότητα των χωρών, η αξιολόγηση της εικόνας τους,  τα 

ερμηνευτικά πλαίσια με βάση τα οποία σχηματοποιείται αυτή η εικόνα (σχήμα φόβου, ελπίδας, θετικών επιδράσεων, 

αρνητικών επιπτώσεων, σύγκρουσης, προβλήματος, ηγεμονικό και μελοδραματικό) και την απόδοση υπαιτιότητας για 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Η ανάλυση περιεχομένου όλων των απεικονίσεων όλων των κρατών επιτρέπει 

την καταγραφή της απεικόνισης του συστήματος κρατών (state-mapping). Η βάση δεδομένων που παράγεται από την 

κωδικοποίηση επιτρέπει την ανάλυση των απεικονίσεων των κρατών ανά θεματική κατηγορία τόσο σε απόλυτα όσο και 

σε σχετικά μεγέθη καθώς και την διαθεματική σύγκριση. Την διαμόρφωση των απεικονίσεων ξένων κρατών στο τύπο 

επηρεάζουν οι ειδησεογραφικές μεροληψίες, ο εθνοκεντρισμός των μέσων ενημέρωσης, οι στρατηγικές επιλογές της 

δρώντων υποκειμένων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι στρατηγικές επιλογές αλληλεπιδρούν με την δυναμική 

των γεγονότων και οι αφηγηματικές δομές τις οποίες εκούσια ή ακούσια παράγουν. 

 

 

Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω ΕΣΠΑ. Η Περίπτωση Hub Patras 

 

Τζόλα Ανθή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

mailto:elena.louko@gmail.com
mailto:evdokia28@hotmail.com
mailto:mmarioli_95@hotmail.com
mailto:asamaras@webmail.unipi.gr
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Περίληψη 

 

 H επιχειρηματική ιδέα που θα αναπτύξω στα πλαίσια του μαθήματος αφορά έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων ο οποίος 

θα βρίσκεται στην πόλη της Πάτρας. Ο πολυχώρος θα περιλαμβάνει αίθουσες εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη και 

υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Πρόκειται να ενταχθεί στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν την 

νεοφυή επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών με 

κωδικό δραστηριότητας 90.04.10.12 για υπηρεσίες στεγασμένων χώρων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Η 

εταιρική μορφή που θα επιλέξω είναι Ι.Κ.Ε. γιατί θα μου παρέχει την ευελιξία που χρειάζομαι για το business plan. O 

πολυχώρος που επιθυμώ να δημιουργήσω θα είναι καινοτόμος τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο αφού θα παρέχει 

χώρους για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από σχολεία, φορείς κ. ά. αλλά δεν θα έχει συγκεκριμένο θέμα ή ταυτότητα 

που να περιορίζει το είδος των εκδηλώσεων που θα μπορεί να φιλοξενήσει. Επιπρόσθετα, οι διάφοροι χώροι θα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν είτε συνολικά είτε ξεχωριστά και να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης.   

 

 

 

Οργανωσιακή Διαφθορά και Ψυχολογική Παρενόχληση 

 

Δήμητρα Δάλιου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

 

Ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν, μεταξύ των άλλων, την ποιότητα των συνθηκών εργασίας και ο οποίος 

είναι ελάχιστα γνωστός και εκτιμημένος στον ελληνικό χώρο, είναι η ύπαρξη της ψυχολογικής παρενόχλησης. Θεωρείται 

μία από τις πιο σοβαρές μορφές παρενόχλησης στον χώρο εργασίας με έντονα διαβρωτική και τοξική επίδραση στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει σοβαρές αρνητικές  επιπτώσεις τόσο στην υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων 

και την ποιότητα του εργασιακής τους ζωής, όσο και στα παραγωγικά αποτελέσματα και την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων.  Από την άλλη το φαινόμενο της διαφθοράς επηρεάζει σχεδόν όλες τις πλευρές μιας κοινωνίας και αποτελεί 

διεθνές και ταυτόχρονα διαχρονικό φαινόμενο, ενώ η χωρική του εξάπλωση καθώς και η παρουσία του σχεδόν στο 

σύνολο των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών σχηματισμών επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή 

των πολιτών και υπονομεύει τη σταθερότητα με πολλούς τρόπους. Και οι δύο συμπεριφορές χαρακτηρίζονται από 

αδιαφάνεια, είναι παράνομες και συνήθως συγκαλυμμένες με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή και η ακριβής μέτρησή 

τους. Παράλληλα όμως αποτελούν δύο συμπεριφορές που ενισχύουν και ενισχύονται από την οργανωσιακή κουλτούρα.  

 

 

 

Βελτίωση ιστοσελίδας ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας με το πρόγραμμα ανοικτού κώδικα 

 

Πέτρος Θεοδώρου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

 

 

Βαθμοί και Απουσίες: Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η συλλογή, επεξεργασία, η δικαιολόγηση και η 

δημοσίευση των απουσιών των μαθητών, είναι ένα καθημερινό και επίπονο έργο που απαιτεί πολλές ώρες εργασίας. 

Η συλλογή και η δημοσίευση των βαθμών των μαθητών, κατά το τέλος των τετραμήνων (ή τριμήνων για τα γυμνάσια) 

και στην περίοδο των γραπτών εξετάσεων είναι επίσης ένα επίπονο έργο καθώς αφορά το σύνολο των μαθητών και το 

σύνολο των μαθημάτων. 

Όλο αυτό το γραφειοκρατικό έργο στερεί από τους εκπαιδευτικούς πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται 

για το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους έργο. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν ο υπεύθυνος του κάθε τμήματος αντί να 
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αφιερώνει χρόνο στο να καταχωρεί και να μετρά απουσίες, να αφιερώνει το χρόνο αυτό στους μαθητές του και στα 

προβλήματα του τμήματος του. 

Το myschool επέτρεπε μέχρι πρότινος μόνο στο διευθυντή της Σχολικής Μονάδας την καταχώρηση στοιχείων. Στις 

τελευταίες ενημερώσεις του επέτρεψε την καταχώρηση απουσιών και βαθμολογίας και από τους υπευθύνους καθηγητές 

των τμημάτων (για τα τμήματα τους). 

Αν και η προσθήκη αυτή του myschool βελτίωσε κάπως τα πράγματα αφού μοίρασε μέρος του έργου στους υπευθύνους 

τμημάτων, δεν έλυσε το πρόβλημα. 

Η Λύση στο Πρόβλημα: Η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα αυτό, είναι το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας να 

αναλάβει και να επιτελέσει το ρόλο του στη λειτουργία του σχολείου. […] 

 

 

 

 

Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου βελτίωσης κτηνοτροφικής μονάδας με 

εισαγωγή υδροπονικής καλλιέργειας 

 

Γιώργος Τσίπης 

 

Περίληψη 

 

Business Plan – Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου βελτίωσης κτηνοτροφικής μονάδας με εισαγωγή υδρoποπονικής 

καλλιέργειας. 

 

 

 

 

Επιχειρηματικό σχέδιο καινοτόμου ιδέας, για την υπαγωγή της σε πρόγραμμα 

"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" no.41 

 

Λάμπρου Φωτεινή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

 

Επιχειρηματική σκέψη : ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

       Ουσιαστικά θα είναι ένα βιβλιοπωλείο στο οποίο θα υπάρχει και ξεχωριστός χώρος για ανάγνωση. Σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο θα φιλοξενούνται για λίγες ώρες παιδιά στα οποία ένας παιδαγωγός και μια ειδική παιδαγωγός θα 

απασχολούν τα παιδιά με ανάγνωση παραμυθιών, βλέποντας σινεμά, παίζοντας θέατρο και άλλα.  

        Στόχος της επιχείρησης: Απευθύνεται κυρίως σε νεανικό κοινό. Πρώτον γιατί θα δίνει την δυνατότητα να έχει 

πρόσβαση σε βιβλία όλων των κατηγοριών καθώς και την ελεύθερη ανάγνωση τους σε ένα μικρό αναγνωστήριο. 

Δεύτερον δίνει την δυνατότητα στους γονείς να απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά τους με εξειδικευμένο προσωπικό 

μέσα σε ένα χώρο «μόνο για παιδιά» που θα βρίσκεται μέσα στο βιβλιοπωλείο. Πρωταρχικός σκοπός και στόχος είναι 

να δημιουργηθεί το αίσθημα της ασφάλειας στον πελάτη ότι δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του για ένα βιβλίο που δεν 

υπάρχει αφού όλα τα βιβλία θα είναι κωδικοποιημένα και συνδεδεμένα με την αποθήκη. Επίσης θα είναι σίγουροι ότι το 

παιδί τους θα βρίσκεται σε αξιόπιστα χέρια. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα απασχολείται στο παιδικό εργαστήρι μια 

ειδική παιδαγωγός ώστε τα παιδιά με μαθησιακά ή κινητικά προβλήματα να εντάσσονται πιο εύκολα μαζί με τα υπόλοιπα 

παιδιά. Σκοπός είναι όλα τα παιδιά να παίζουν ομαδικά, να έχουν ακούσματα από βιβλία στα οποία δεν είχαν τη 

δυνατότητα πιο πριν καθώς να αναπτύξουν μια δεξιότητα που ίσως στα σχολεία να μην τους δίνεται η διέξοδος αυτή.  

 Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 : «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»  

 Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή 

της αίτησης. 



 

 

616 
 

 Καινοτομία : Ύπαρξη ειδικού παιδαγωγού για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες (κινητικές, 

μαθησιακές δυσκολίες, κωφά ή τυφλά παιδιά κτλπ)   σε μια ομάδα ίσης αντιμετώπισης, καθώς και 

βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης.  

 Τύπος επιχείρησης : Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 

Παράλληλα θα υπάρχει ηλεκτρονικό site για πώληση βιβλίων αλλά και για να κλείνονται οι διαθέσιμες ώρες των γονέων 

για την φύλαξη των παιδιών. 

 

 

 

 

 

Η διερεύνηση των αιτιών για τη μη πρόσβαση  και χρήση  του Διαδικτύου από τα 

ηλικιωμένα άτομα στην Ελλάδα 
 

Γουνόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας,  51100, Γρεβενά, Ελλάδα, Email: elgounop@teiwm.gr 
 

Στειακάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Email: stiakakis@uom.gr 
 

Κίσσα Βαρβάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, 54006, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Email:  kisvar@uom.gr  
 

 

Περίληψη 
 

Η διαχρονική ανισότητα στην πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο για να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να διερευνηθεί σε επίπεδο ευάλωτων κοινωνικά υποομάδων. 

Οι ηλικιωμένοι (65 και άνω ετών), αποτελούν την πλειοψηφία ηλικιακά, των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο. Με τη χρήση της λογιστικής παλινδρόμησης (Logistic Regression), η παρούσα εργασία εξετάζει τους 

κυριότερους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την απόφαση των ηλικιωμένων ατόμων για τη 

πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου.  Η εργασία χρησιμοποιεί τα μικροδεδομένα της ετήσιας πανελλαδικής έρευνας  

για το έτος 2012, η οποία αφορά τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Ελληνικά Νοικοκυριά. 

Το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και το φύλο αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόσβαση  των ηλικιωμένων ατόμων στο Διαδίκτυο. Τα κυριότερα αίτια για τη μη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, είναι η 

έλλειψη δεξιοτήτων και η θεώρηση ότι η χρήση του Διαδικτύου δεν είναι αναγκαία. Τα αίτια αυτά επηρεάζονται κυρίως 

από το επίπεδο εκπαίδευσης και τη γεωγραφική περιοχή κατοικίας.  

Η εργασία αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα να μην αντιμετωπιστούν οι ηλικιωμένοι ως ένα ενιαίο σύνολο. Θα πρέπει 

να υιοθετηθούν πολιτικές για την αντιμετώπιση του Ψηφιακού Χάσματος, οι οποίες να εστιάζουν στους επιμέρους 

παράγοντες που διαμορφώνουν την αρνητική τους στάση στην πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Χάσμα, Ψηφιακός Αποκλεισμός, Ηλικιωμένοι, Πρόσβαση Διαδικτύου, Χρήση Διαδικτύου, 

Ελλάδα. 

 

 

 

 

Η Ερμηνευτική Πλαισίωση του Charlie Hebdo στον Ελληνικό Τύπο: Ισλάμ - 

Τρομοκρατία - Επικοινωνία και Κομματική Εκμετάλλευση 
  

Χαράλαμπος Γκούσιος1 και Ελένη Λουκοπούλου2 

 

1 Αναπληρωτής Καθηγητής Γαλλικής Ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές, 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά,  chgous@unipi.gr 

2 Ερευνήτρια στο Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, elena.louko@gmail.com 
 

mailto:elgounop@teiwm.gr
mailto:stiakakis@uom.gr
mailto:kisvar@uom.gr
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Περίληψη 
 

Κεντρική λειτουργία της δημοσιογραφίας είναι να εντάξει τα γεγονότα που συμβαίνουν στο εξωτερικό σε μία εγχώρια 

οπτική. Η διαδικασία αυτή της εσωτερίκευσης (domestication) αφορά πρώτον στην ένταξη ‘µακρινών’ γεγονότων σε 

πλαίσια που να τα καθιστούν κατανοητά και ενδιαφέροντα στα εγχώρια ακροατήρια και δεύτερον στην κατασκευή του 

νοήματος αυτών των γεγονότων µε τρόπους που να είναι συμβατοί µε την κουλτούρα και την κυρίαρχη ιδεολογία των 

κοινωνιών στις οποίες λειτουργούν». Σε αντίστοιχη διαδικασία εσωτερίκευσης επιδίδεται και το κομματικό σύστημα το 

οποίο εντάσσει αυτά τα γεγονότα στην ρητορική του για να ικανοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους σε σχέση με 

το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Η διπλή αυτή διαδικασία εσωτερίκευσης παίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία 

κατασκευής της εικόνας των ξένων κρατών. Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται 

στον ελληνικό τύπο η επίθεση στο Charlie Hebdo καθώς και οι διαδικασίες εσωτερίκευσης που κινητοποιεί. Η έρευνα 

συνδυάζει την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου της εικόνας του συστήματος 

κρατών (state mapping) με επιπλέον ποιοτική και  ποσοτική ανάλυση των διαδικασιών εσωτερίκευσης από το πολιτικό 

σύστημα. Στην συμπληρωματική κωδικοποίηση διερευνήθηκαν οι αναφορές στο Charlie Hebdo καθώς  και ο τρόπος και 

η έκταση της συσχέτισης τους (α) με την εικόνα της Γαλλίας, (β) με πολιτικούς δρώντες στην Ελλάδα και με (γ) την 

κρατική εικόνα της Ελλάδας. Τέλος, κωδικοποιήθηκαν οι αναφορές στο Γερμανικό κίνημα Pegida καθώς και οι ιστορικές 

παραπομπές. 

 Τα γεγονότα του Charlie Hebdo  αντιμετωπίστηκαν άμεσα ως γεγονότα τρομοκρατικής φύσεως, ενώ στη συνέχεια πήραν 

διάσταση θρησκευτικής τρομοκρατίας και οι δράστες συνδέθηκαν με πυρήνες της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS. 

Καταγράφεται υψηλός βαθμός διασύνδεσης του γεγονότος όχι μόνον με την εικόνα της Γαλλίας αλλά και με την εικόνα 

της Γερμανίας και την εικόνα της Ελλάδα. Η ειδησεογραφία για το Charlie Hebdo  στον Ελληνικό τύπο καταγράφει δύο 

διαδικασίες πολιτικής εσωτερίκευσης του γεγονότος: μία από το Ελληνικό πολιτικό σύστημα και μία από το Γερμανικό 

πολιτικό σύστημα. Στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα τα γεγονότα στο Charlie Hebdo αξιοποιούνται στο πλαίσιο μία 

προεκλογικής εκστρατείας με έντονο το φοβικό στοιχείο κινητοποιώντας επιθέσεις και αντεπιθέσεις από τους δύο 

κεντρικούς διεκδικητές της εξουσίας.  Στην περίπτωση της Γερμανίας απεικονίζεται, στον Ελληνικό τύπο,  η καγκελάριος 

Μερκελ να αποτρέπει τους Γερμανούς πολίτες να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις του κινήματος Pegida, ενός 

ξενοφοβικού κινήματος το οποίο γίνεται ορατό μόνον μετά την επίθεση στο Charlie. Το συγκεκριμένο κίνημα μάλιστα, 

παρά τις εκκλήσεις της πολιτικής ζωής της Γερμανίας, συγκεντρώνει στις συνεχείς διαδηλώσεις του χιλιάδες πολίτες.   

Η περίοπτη θέση που δίνεται στον Ελληνικό τύπο στην γερμανική πολιτική εσωτερίκευση εν μέρει απηχεί την 

σημαντικότητα της Γερμανίας και του εσωτερικού της πολιτικού γίγνεσθαι για τις χώρες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας κι 

εν μέρει σηματοδοτεί ένα δεύτερο επίπεδο πολιτικής αξιοποίησης των Γερμανικών αντιδράσεων από το Ελληνικό 

κομματικό σύστημα. 

 

 

 

 

Διαφθορά, γραφειοκρατία και παραοικονομία στη ΝΑ Ευρώπη. Οι περιπτώσεις 

της Ελλάδας και της Τουρκίας 

 

Χατζησάββας Γεώργιος και Σακαρίκας Γεώργιος  

Emails: geogiotsas@yahoo.com, georgesak18@gmail.com  

 

Περίληψη 
 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των επιπέδων της διαφθοράς και της παραοικονομίας στις δύο χώρες, καθώς και 

των επιπέδων στα οποία έχει αναπτυχθεί η γραφειοκρατία. Η εργασία θα προσπαθήσει να καταδείξει σε ποιον βαθμό οι 

τομείς αυτοί επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομική πολιτική των δύο χωρών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να αντιμετωπιστούν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Μέσω της χρήσης επίσημων στοιχείων θα γίνει η καταγραφή του 

προβλήματος που προκύπτει από τα παραπάνω φαινόμενα. Επίσης θα γίνει σύνδεση παράνομων δραστηριοτήτων όπως 

η αδήλωτη εργασία, η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, η αυτοκατανάλωση και η φορολογική ηθική με το φαινόμενο 

της σκιώδους οικονομίας. 

Στη συνέχεια θα συνδεθεί το πρόβλημα της διαφθοράς και της παραοικονομίας με το φαινόμενο της κρίσης που 

αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια. Θα αναλυθούν αίτια, τρόποι αντιμετώπισης, στατιστικά στοιχεία και 

ενδεικτικά παραδείγματα. Όσον αφορά τη γραφειοκρατία, η εργασία θα επικεντρωθεί στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

οι δύο χώρες πάνω σε αυτόν τον τομέα και το βαθμό στον οποίο επηρεάζει την οικονομία τους. Θα καταγραφούν τρόποι 

βελτίωσης της λειτουργίας της και γενικότερης αντιμετώπισης του προβλήματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαφθορά, Γραφειοκρατία, Παραοικονομία, Ελλάδα, Τουρκία 
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Συγκριτική αξιολόγηση των ναυτιλιακών κλάδων της Ελλάδας και των 

Σκανδιναβικών χωρών. Προτάσεις και πολιτικές βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας του ελληνικού κλάδου υπό το πρίσμα της πρόσφατης 

κρίσης χρέους της εθνικής οικονομίας    
 

Κοκκώνη Ε. Μανίτσα 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

ΤΕΙ Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης 

Αγ. Λουκάς, Καβάλα, 654 04 

manitsa.nicki@gmail.com 
 

Περίληψη 
 

Την τελευταία εξαετία η Ελλάδα εισήλθε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομικής της κατάστασης, που έχει επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων. Το βασικό ζητούμενο είναι η αναδιάρθρωση της οικονομίας 

και η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, με κύρια χαρακτηριστικά τη προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση 

των εξαγωγών.  Ο κλάδος της ναυτιλίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς αποτελεί 

κυρίαρχη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκεκριμένη εργασία συγκρίνει τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας με 

τον αντίστοιχο κλάδο των Σκανδιναβικών χωρών, Δανίας και Νορβηγίας, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός πρωτοποριακού κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο και να εντοπίσει τις νέες προκλήσεις του σύγχρονου 

παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χύδην φορτηγό ναυτιλία, καθώς αποτελεί την αγορά 

με τη μεγαλύτερη πολυμορφία και  τις περισσότερες ιδιαιτερότητες, αλλά, συγχρόνως, σε αυτήν δραστηριοποιούνται οι 

περισσότερες ελληνόκτητες επιχειρήσεις. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: PESTEL, Porter, SWOT, Ελλάδα, Δανία, Νορβηγία. 

 

 

 

Διαδικτυακές πύλες για την ασφάλεια ενάντια στο ηλεκτρονικό έγκλημα (Cyber 

Crime). Kριτική προσέγγιση σε Ελληνικά και ξένα portals 
 

 

Σπύρος Μπάνος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

 

Περίληψη 
 

Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Το Διαδύκτιο αποτελεί το πιο κρίσιμο 

εργαλείο της στιγμής αυτής. Εξελλίσεται καθημερινά, δημιουργεί και  μετασχηματίζεται από πηγή διασκέδασης, 

πληροφορίας κι εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον με νέους ορίζοντες στην καθημερινότητα, την εργασία, τη γνώση, την 

πληροφόρηση και την επικοινωνία. 

   Ο σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισμός μετασχημάτισε τις κοινωνίες κι έφερε νέα ήθη, νέους κανόνες συμπεριφοράς, 

νέα λεξιλόγια και εικονικούς τόπους, όπου οι χρήστες του, βρίσκονται σε επαφή ταυτόχρονα, σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της γης. Μαζί με τις αποστάσεις εκμηδενίστηκε και ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Αλλά αυτός ο “τόπος” 

όσο καινοτόμος και επωφελής κι αν είναι δεν είναι η “Γη της Επαγγελίας”, εξαιτίας του τρόπου χρήσης του. Πολλοί 

μεταφέρουν τον “κακό” εαυτό τους  και μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Επειδή η χρήση γίνεται με πολλά μέσα 

(Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablets κ.α.) και από όλο και μικρότερης ηλικίας χρήστες, το θέμα της 

ασφαλούς χρήσης απασχολεί όλο και περισσότερους οργανισμούς κρατικούς και μη, αφού το κυβερνοέγκλημα βρίσκεται 

σε άνθηση. Τα κράτη κι οι ιδιωτικοί οργανισμοί εκπονούν κάθε χρόνο πολλά προγράμματα που στοχεύουν 

καταπολέμηση, αλλά κυρίως την πρόληψη του φαινομένου αυτού.  

  Στη διάρκειας της έρευνας ανακάλυψα ένα πολύ μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών εγκλημάτων που με έκαναν να σκεφτώ 

πιο σοβαρά τα πάντα για το χρηστικό μέσο που τόσο πολύ εμπιστευόμουν. Ως εκπαιδευτικό, αυτό που με σοκάρει 

πρωτίστως είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα με θύματα τα παιδιά. Κι αυτό γιατί ζώντας και δουλεύοντας μαζί τους, 

κατάλαβα ότι αυτό που τα κάνει ευάλωτα, είναι απλά η φύση τους, η αθωότητα του να είσαι παιδί. Κι αυτό 
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εκμεταλλεύονται κι αυτοί που τα εξαπατούν και κάνουν εμένα να το θεωρώ το πιο ειδεχθές έγκλημα. Γι αυτό το cyber 

bullying, το phishing, η παιδοφιλία, η υποκίνηση βίας και μίσους, η παιδική πορνογραφία, η παράνομη βιντεοσκόπηση 

και παραβίαση απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Live κακοποίηση ανηλίκων, το Revenge Porn κ.α. 

αποτέλεσαν το θέμα της έρευνας αυτής.  

 Η πολυπλοκότητα της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και των υπηρεσιών τους, η γραφειοκρατία και η διαφορετική 

στόχευση αλλά και η φιλοσοφία των οργανισμών που δρουν στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος έδωσαν ασαφή 

αποτελέσματα ως προς την επιτυχή αντιμετώπισή του. Η πρόκληση των ανθρώπων είναι να καταφέρουν εκτός από 

λειτουργικό να το κάνουν ασφαλές και ο καλύτερος τρόπος είναι η πρόληψη, αφού το κάθε κράτος ο κάθε οργανισμός 

τοπικός ή παγκόσμιος θα λειτουργήσει κάτω από συγκεκριμένα πλαίσια και συμφέροντα. Γιατί παντού οι δυνάμεις 

δίωξης των εγκλημάτων είναι ένα βήμα πίσω από αυτόν που οργανώνει οποιοδήποτε έγκλημα.  

  Για το λόγο αυτό προτείναμε ένα κοινό ψηφιακό τόπο, ο οποίος στόχο του θα έχει, να συνδέει όσο γίνεται πιο πολλές 

δράσεις μεταξύ τους, για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη καταπολέμιση του 

εγκλήματος. Μια πλατφόρμα διαδραστική στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επικοινωνήσει μέσω 

καινοτόμων “ειδικών εικονιδίων” και να καταγγείλει αβίαστα οποιοδήποτε έγκλημα σε οποιαδήποτε ηλικία.  

Το  site μας λέγεται “ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ” και δημιουργήθηκε μέσω της ατελούς εφαρμογής σχεδίασης ιστοσελίδων 

www.simplesite.com με όνομα εύρεσης http://mifovhtheis.simplesite.com  

Σας παραθέτουμε εικόνες από το site και αν θέλετε μπορείτε να το επισκεφτείτε κι εσείς. 

 

 

 

Το Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα 
 

Παναγιώτα-Αικατερίνη Παπαπάνου 

 

Περίληψη 

 
Το προσφυγικό ζήτημα έχει απασχολήσει πολλούς ειδικούς τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα από το 2011 με την έναρξη 

του Συριακού πολέμου. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πληγεί πάρα πολύ και όσο περνάει ο χρόνος γίνεται και πιο 

έντονο το πρόβλημα, αρχικά λόγω γεωγραφικής θέσης της, αλλά και λόγω του ότι μέσα από την υπογραφή ευρωπαϊκών 

συνθηκών πολλοί από τους εισερχομένους εγκλωβίζονται στην χώρα μας.  

Ένα βασικό ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό να διαχωριστεί είναι η διαφορά των εννοιών του πρόσφυγα, του 

μετανάστη, και του παράτυπου μετανάστη. Επίσης ένα ζήτημα που χρήζει μεγάλης σημασίας είναι η διαδικασία 

χορήγησης Ασύλου κυρίως στις χώρες υποδοχής. Η προσφυγική κρίση και η διαχείρισή της είναι εδώ και καιρό το μείζον 

θέμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς επηρεάζει βαθύτατα την σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το προσφυγικό ζήτημα έχει απασχολήσει και θα απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ο πόλεμος στη Συρία δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει τέλος σύντομα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα όλο και 

περισσότεροι Σύριοι να προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. 

 

 

 

 

Κυβερνοχώρος: Πολιτική Οικονομία & Στρατηγικές Διαχείρισης  Κινδύνων 
 
 

Αθανάσιος Μποζίνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Ευστράτιος Λιβάνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

 
Το τέλος του «Ψυχρού πολέμου» και η ευρεία επέκταση της τεχνολογίας και ειδικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), λόγω της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση και την 

διάδοση της τρίτης τεχνολογικής επανάστασης μετά την αγροτική και την βιομηχανική: της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

(InformationSociety). H ευρεία χρήση των ΤΠΕ, των χρηστών του διαδικτύου, των ψηφιακών συνδέσεων, του 

λογισμικού και τέλος της διάδοσης πληροφορίας, είχε με τη σειρά της ως αποτέλεσμα την επέκταση και γιγάντωση του 

κυβερνοχώρου (cyberspace). Αρχικά, στα πλαίσια της εργασίας, θα επιχειρηθεί η ιστορική αναδρομή της δημιουργίας 

του κυβερνοχώρου, ενώ στην συνέχεια θα αναλυθούν διεξοδικά οι πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη 

διεύρυνση του κυβερνοχώρου στα κράτη και στους πολίτες σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, θα αναλυθούν τόσο τα 

πλεονεκτήματα χρήσης του κυβερνοχώρου ως ένα νέο πεδίο δράσης για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για τα 

http://mifovhtheis.simplesite.com/


 

 

620 
 

κράτη (cyber politics and governance), τις επιχειρήσεις (cybereconomy) και τους πολίτες (cyber democracy).  Επιπλέον, 

θα αναλυθούν διεξοδικά και οι κίνδυνοι οι οποίοι αναδύονται από την ευρεία επέκταση του κυβερνοχώρου τόσο για τα 

κράτη (cyber terrorism and cyberwarfare) όσο και για τις επιχειρήσεις. Τέλος, θα γίνει μία καταγραφή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των κινδύνων του κυβερνοχώρου και επισκόπηση των υπαρχόντων στρατηγικών διαχείρισης αυτών. 

 

 

 

 

Πως ο φεμινισμός επηρέασε την παγκόσμια οικονομία 

 
Ευστρατίου Νικολίνα, Ελευθεριάδου Καλλιόπη και Κιοσκερίδου Παναγιώτα 

  

Περίληψη 

 
Η συµβολή της γυναίκας στην οικονοµική, και κατά συνέπεια τη γενικότερη, ανάπτυξη µίας κοινωνίας είναι 

αναµφισβήτητη. Σε όλες τις εποχές, η συµµετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία παρουσιάζει επιρροές που 

αύξησαν τους ρυθµούς ανάπτυξης µε γεωµετρική πρόοδο. Το ποσοστό εργαζόµενων γυναικών ως προς το σύνολο του 

γυναικείου πληθυσµού είναι µεγαλύτερο από 70% στις Σκανδιναβικές χώρες, 67% στις ΗΠΑ,  µεταξύ 55% και 60% σε 

Γαλλία – Γερµανία  και µόλις 45% στην Ελλάδα. Με αυστηρά  οικονοµικούς όρους, η γυναίκα αποτελεί σήµερα τη 

σηµαντικότερη αναξιοποίητη  πλουτοπαραγωγική πηγή παγκοσµίως. Στις ανεπτυγµένες δυτικές οικονοµίες, η γυναικεία 

συµβολή στον εθνικό πλούτο δεν ξεπερνά το 40%. Αν όµως αποτιµηθεί οικονοµικά η συµβολή της γυναίκας στις 

οικιακές εργασίες και στην ανατροφή των παιδιών, τότε η γυναικεία συµµετοχή είναι µεγαλύτερη από 50%. 
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