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Preface
by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos
The International Conference on International Business (ICIB) aims to bring together academics and
practitioners in order to share ideas and methods for the exploration of foreign direct investment (FDI), the role of
multinational corporations (MNCs) and the complexity of the globalized business environment.
ICIB 2014 took place on 23-25 May 2014 and was organized in parallel sessions of English and Greek. The
conference focused on – but not limited to – empirical research in the following fields:
• Entrepreneurship & international business environment
• European Union enlargement
• Financial management
• Global budgetary crisis management by the European Union institutions
• Globalization, MNCs, competitiveness and development
• International political economy and business
• e-business
• Sustainable business
• Social entrepreneurship
• Labour economics and industrial relations
• MNCs and political strategies
• Mergers & Acquisitions
• Impact and determinants of FDI
• FDI and European economic integration
• FDI, trade and regional integration
• FDI and transition
• Tourism enterprise and industry
• Shadow economy and corruption
ICIB is supported by a number of participating journals and follows a specific publication procedure (for
details the reader should refer to www.icib.eu). Except from the ICIB papers published in the regular issues of the
collaborating journals, two special issues of the collaborating journals also hosted ICIB 2014 papers. One issue was
published in 2014 at the East-West Journal of Economics and Business under the title “Elements of sustainable growth:
In search for an exit from the crisis”. Another issue is forthcoming in the Global Business and Economics Review under
the title “Foreign Direct Investment in the Aftermath of the Current Global Economic Crisis”.
The papers included in the proceedings were presented at ICIB 2014 and have completed the final stage of the
publication procedure. The papers are grouped according to the general themes of ICIB 2014 sessions. The pluralism of
ICIB 2014 is reflected in the volume at hand, which covers major interlinked issues of international business through
seventeen regular and teleconference sessions where over 60 papers were presented. The key issues considered were the
consequences of the eurozone crisis, the energy market, marketing and human resources, FDI and economic
development, tourism, entrepreneurship and international relations. Some papers do not appear in full text as their full
versions (copyrights) are property of participating journals or edited volumes committed to ICIB.
The organizing committee of ICIB 2014 would like to thank all participants – organizers, members of the
scientific committee, presenters, keynote speakers, sponsors, etc. – and aims for an even more successful and
stimulating ICIB 2015.
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Shale gas perspectives and geopolitics in Central and Eastern Europe
Panagiotis Kontakos* 1
ABSTRACT
Shale gas has been reckoned as the upcoming energy revolt, but is controversial for its doubtful economics and alarmed
environmental impacts; at the same time, its geopolitical impact in the case of Central and Eastern Europe countries has
been associated with their capability to reduce their energy reliance on Russia. This is facilitated by evaluations that the
largest European shale gas resources are located in Russia’s peripheral states, and mainly in Poland, but also to a lesser
extent in Ukraine, and Romania. Eastern Europe's shale gas and supply diversification potential has been viewed by
Russia as a strategic threat, with discounts provided on its natural gas exports partially deliberated to discourage
investments that would compete with Russian supplies. The aim of the paper is, firstly, to provide a regional overview
of shale gas potential and current R&D activities in Central and Eastern Europe; secondly, to provide a discussion
framework to assess the relative geopolitical effectiveness of Western and Russian geo-strategies in the region. As the
paper asserts, the West remains constrained in its ability to reduce Eastern Europe's reliance on Russian natural gas;
Russia maintains more tools to support its dominant position as a provider of natural gas to the region, at least in the
short to medium term.

KEYWORDS: shale gas; geopolitics; CEE; Russia; US; European energy security
1.

INTRODUCTION

According to the elite newspapers and journals of opinion, the future of foreign affairs mainly rests on ideas; in
other words, the world of the future can be engineered and defined based on doctoral theses. And to a certain extent this
may be true. As the 20th century showed us, ideologies matter and matter greatly. But there is also another truth: The
reality of large, impersonal forces like geography and the environment that also help to determine the future of human
events (Stratfor, 2014).
This is the case with shale, a sedimentary rock within which natural gas can be trapped. Shale gas constitutes a
new source of extractable energy for the post-industrial world. Countries that have considerable shale deposits are
expected to be better placed in the 21st century.
Shale gas has been reckoned as the upcoming energy revolt, but is controversial for its doubtful economics &
alarmed environmental impacts (refer e.g. to Zobacka et al., 2010 and Jacobya, H. et al., 2011). Its geopolitical impact
in the case of CEE countries has been associated with their capability to reduce energy reliance on Russia. This is
facilitated by evaluations that the largest European shale gas resources are located in Russia’s peripheral states.
The aims of the current paper are to present a regional overview of shale gas potential and current R&D
activities in CEE; also, to provide a discussion framework to assess the relative geopolitical effectiveness of Western &
Russian geo-strategies in the region.

2. UNCONVENTIONAL RESOURCES – A DEFINITION
Shales are the most abundant form of sedimentary rock on Earth. Until recently, were generally regarded as
nuisances to be tolerated while drilling (Boyer et al., 2011). But geologists and engineers have begun to view a specific
type of shale – organic-rich shale – with a newfound appreciation: they have the potential to serve not only as sources
for hydrocarbons but also as reservoirs to be produced.
Unconventional gas reservoirs refer mainly to low-to ultra low-permeability sediments that produce mainly dry
gas. These resources are called unconventional, to distinguish them from those that can be extracted using traditional
oil/gas field methods.
Every shale formation is different, but main techniques used to extract natural gas are the - hydraulic fracturing
(fracing) & horizontal drilling, to reach additional deposits.

3. STATUS OF GLOBAL GAS SHALE E&D
Finding and producing commercial quantities of gas from shale formations has been initially a North American
phenomenon, which has become a global pursuit for many exploration companies. Gas shale exploration is ongoing in
South America, Africa, Australia, Europe and Asia (Graphs 1,2 and 3).
As assessments of global shale resources have continued (Table 1), estimates for resources potential have gone
up dramatically. A recent study estimated that the global natural gas resource potential from shales was 25,300 Tcf [716
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trillion m3]. By some estimates, the technically recoverable shale gas in US alone, is enough to cover the nation’s
natural gas needs for the next 45 years (Medlock et. al., 2011).
Table 1. Global shale gas estimates

Source: Oilfield Review, Autumn 2011:23, no 3, Copyright 2011 Schlumberger; Kuuskraa et al, 2011
Graph 1. Global shale gas resources

Source: Oilfield Review, Autumn 2011:23, no 3, Copyright 2011 Schlumberger; EIA, 2011
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Graph 2. Europe shale basins

Source: Oilfield Review, Autumn 2011:23, no 3, Copyright 2011 Schlumberger; Kuuskraa et al, 2011
Graph 3. European shale gas basins

Source: Rogers, 2011; Gas Strategies, 2010
4.

LESSONS FROM THE US SHALE EXPERIENCE

Per Rogers (2011), shale development in US is subject to three main categories of risk:
• Geological risk: in-place resources are but estimates associated with a degree of uncertainly. For the highest well
productivity areas to be located, significant investment may be required, whereas even the best areas may not possess
the required level of potential productivity.
• Technology and viability risk: even the most favorable areas in terms of well productivity, have to be transformed by
operators into a viable production investment by a selection of proper and economically viable extraction techniques.

3

• Regulatory and public acceptance risk: issues of surface and ground water contamination; potential of mineral rights
disputes.
• Other concerns: operator and service capacity, natural gas pricing environment.

5.

ASSESSING SHALE GAS POTENTIAL IN CEE

Using the risk framework as aforementioned by Rogers (2011), main risk factors in EU’s shale gas
development can be classified as follows:
• Europe is currently addressing the ﬁrst of the risks aforementioned - i.e. geological risk or conﬁrming the presence,
extent, and favorable characteristics of shale gas in a speciﬁc location.
• CEE’s shale gas prospects are hypothetical at this point, and must await the results of exploratory drilling and
analysis; they are based mainly on geological similarities with U.S. formations.
• Poland, the Europe’s leading resource holder, is the most advanced in this respect, with more than 100 wells, while
Ukraine (the third resource holder), Lithuania and Hungary are far behind. Shale well drilling in other Eastern European
countries has yet to commence, although preparatory work is evidently ongoing, as in the case of Romania in the Black
Sea (see also Weijermars, R., 2011).
Operationally, there is a lack of infrastructure (e.g. land gas rigs), which needs to be imported from US
suppliers. Shale drilling expertise from US is not necessarily portable to CEE geological formations. Instead, techniques
must be carefully adapted to individual fields and circumstances. The political framework in CEE vis-à-vis shale well
drilling may be thought of as a two-layered structure formed by EC’s energy policy goals and national governments and
their in-country priorities. These two sets of goals do not necessarily converge, which alone may pose exploration and
development (E&D) uncertainties. Natural gas demand and contracting uncertainties pose yet another challenge to CEE
shale gas development.
A greater level of public understanding and openness by the shale gas industry is necessary to overcome
present public perception, e.g. local opposition against shale gas development in France, Europe’s second largest shale
gas resource base, is so significant that has decided to maintain its nuclear options. Significant opposition has also been
raised in UK. The uncertainty surrounding prospects for shale gas in CEE and complex political environment suggest
that, for the time being, shale gas development must proceed largely on a basis of private investment, e.g., venture
capital funds.
As such, it remains critical for unconventional gas companies to restore profitability and provide shareholder
returns - an issue also phased in US.

6.

THE SHALE GEOPOLITICS IN CEE

States in Russia's periphery favor shale gas extraction more than countries in Western Europe. The US could
play a more subtle but still important role in helping Europe diversify away from Russian energy. Washington will
likely provide technical support to CEE for projects such as import terminals and for hydraulic fracturing for shale gas
extraction.
The United States could also help finance diversification projects, which Eastern European states often cannot
afford. This would not necessarily entail companies investing directly, but it could mean helping these countries work
on regulations and tax schemes that attract investment.
Moscow views Eastern Europe's shale gas and supply diversification potential as much more of a strategic
threat than natural gas exports from the United States. Russian discounts on natural gas exports to the region are
designed in part to dissuade energy companies and investors from funding projects that would compete with Russian
supplies. The mere existence of these projects is a political tool in CEE. Compared to the West, Russia has overall more
effective tools with which to give peripheral states financial incentives to divert away from developing strong
alternatives.

7.

CONCLUSIONS

The future of shale gas development in CEE remains promising but uncertain. Shale gas production may
remain on the bounds of the region’s energy sector, perhaps complementing regional fuel balances.
US is limited in its ability to strategically deploy its own energy exports for geopolitical purposes. Instead, US
can support projects that diversify energy supplies to countries in Russia's periphery.
Compared to the West, Russia has more effective tools, at least in the short-to-medium term, to divert away
peripheral states from developing strong alternatives.
Even assuming the three key risks outlined above are overcome, that there are no skills and resource
constraints, and that the price environment is favorable, the growth of commercially viable shale gas in Europe is
viewed as unlikely before 2020.
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Energy market in Europe - A sustainable development with an environmental
approach
Kalfakis Dimitrios
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Abstract: The Climate is having major impact upon communities, vital ecosystems and international stability.
Climate change is a major international challenge of the 21st century and has been place in the top priority of the
developed countries especially Europe. Actions have been adopted and playing a significant role to a sustainable
economic development. Global greenhouse gas emissions would have to be lowered between 40% and 70% by midcentury from 2010 levels, and to “near-zero” by the end of the century, efforts that would be likely to limit warming to
2 degrees Celsius.
The European Union (EU) is a leader on climate action. The goals for 2030 policy framework are to reduce
greenhouse gas emissions by 40%, to increase the share of renewable energy to at least 27% of the total, to continue
improvements in energy efficiency towards to the 2020 target of by 20% and to reform the EU emissions trading
system.

Keywords: Renewable energy, energy efficiency, sustainable development,
1. Introduction.
Climate change is one of the most important parameters to achieve environmental sustainability and to achieve
the goals of a sustainable economic development. The consequences of climate change will have serious social and
economic impacts globally in the coming decades. (World Bank, 2012a.) Growth and development gains both in
developed and developing countries may be put at risk by climate change. The increasing ocean temperature is the
pattern for the intensity of tropical cyclones. Millions of people might be vulnerable to health effects (IPCC 2007b),
crop production might fall (IPCC 2007b), water supplies might be reduced (IPCC 2007b), rain might stop falling in arid
regions (IPCC 2007b), extreme physical events will grow exponentially (Stern 2006), and 20-30% of the species will
have risk extinction (IPCC 2007b). Even worse, there may be catastrophic events such as the melting of Greenland or
Antarctic ice sheets causing severe sea level rise, which would cause hundreds of millions of people deaths or
emigration (Dasgupta et al. 2009).There are a number of studies that suggest mitigation of the emissions may be
inexpensive. Some studies argue that one could even stabilize greenhouse gas concentrations at negative costs (IPCC
2007c). Other studies suggest one could reduce emissions by 20-38 % by 2030 for as little as $50 per ton of CO2 (IPCC
2007c). The optimistic scenario argues that emissions could be cut by 70 % by 2050 for as little as $50 per ton of CO2
(Stern 2006).
The European Union (EU) is a leader on climate action for all of its activities within European Union but also
outside Europe. EU applies an ambitious and comprehensive approach to climate change, as part of its overall
sustainability framework. This “Statement on Climate Action” (EIB 11/2013) presents guides for EU activities and will
continue doing so in the future. The 2030 policy framework for climate and energy proposed by the European
Commission (European Council Brussels, 21 March 2014) aims to make the European Union's economy and energy
system more competitive, secure and sustainable. While the EU is making good progress towards meeting its climate
and energy targets for 2020, an integrated policy framework for the period up to 2030 is needed to ensure regulatory
certainty for investors and a coordinated approach among Member States.

2. Market analysis
Europe's energy sector is in the middle of a major transformation. The electricity production is moving out
from carbon to strong growth of wind and solar power. Gas and nuclear plants are being developed helping this
transformation to reduce carbon emissions. New technologies in gas and electricity are also being applied to the
transport sector to become more fuel efficient using cleaner and alternative fuels.
There are different expectations of how all these changes could affect each other. Environmental and climate
policies are meant to ensure a sustainable energy sector for the long run acknowledging short term costs. Governments
expect to deliver short term benefits to consumers as well as longer term sustainability objectives. The energy industry
itself has to adapt to very different environmental, commercial, regulatory and technological regimes. The
liberalization of the market is expected to deliver more competitive, efficient and cheaper energy.
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International Energy Agency – “Oil market report 18/01/2013”
Price differentials can raise costs to consumers and generate competitive advantages or disadvantages. As we
can observe we see that there is decrease is the use of oil to the power production for industry and
residential/commercial use. From the other part we can see that the use of oil for transportation has increased the last
years. These two movements of the market could be explained through the implementation of the new technologies to
the industry and the residential market. The use of power of producing electricity in European Union and United States
of America has turned in a high degree to renewable and gas production.
Market growth in electricity and natural gas sector has brought significant downward price effects. But
renewable sector had contributed with his fast growth to the increase of electricity prices. Renewable energy production
is among other factors that have negatively affected carbon prices.

International Energy Agency – “Oil market report 18/01/2013”
The last decade we have observed high energy prices. This should remain a concern for the next years. Energy
commodity prices have increased in recent years, including oil and coal due to increasing demand in emerging markets
like China and India.
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International Energy Agency – “Oil market report 18/01/2013”
Electricity and natural gas prices for the median household consumer bands are illustrate the variation of price
conditions across Member States and gives an analysis of the various components of retail prices.

European Commission 2014, “Energy prices and costs report”
Similar ratios are observed for all energy products (electricity or gas); consumer types (domestic or industrial),
consumer bands (modest, median or big consumers), monetary units (Euro, national currency or purchasing power
standards) and periods (2008 - 2012).

European Commission 2014, “Energy prices and costs report”
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Looking at the period between 2008 and 2012, nearly every EU Member State has seen an increase in
household electricity prices. On average, the EU household electricity prices increased by more than 4% a year between
2008 and 2012.
In the same period industrial electricity prices (excluding VAT and recoverable taxes) have gone up by about
3.5% per year. In some countries retail industrial prices have actually decreased over the period in question (Czech
republic, Denmark, Croatia, Hungary, Ireland, Netherland, Romania, Slovenia and Slovakia), while industrial users in
countries such as Estonia, Lithuania and Latvia have experienced annual growth of more than 8%. (European
Commission 2014)
Taking into account purchasing power effects does not change the picture above in terms of price trends but it
does change substantially the relative position of the Member State. As a group these countries register price increases
in terms of PPS, indicating that the median household and industrial consumers from new Member States spend a
relatively larger portion of their budgets to the purchase of the same amount of electrical energy. (European
Commission 2014)
Taking into account the relatively higher levels of energy intensity of new Member States suggests that those
economies might be more vulnerable to price risks related to the different components of the electricity and natural gas
bill.

European Commission 2014, “Energy prices and costs report”
Price increase in electricity was higher than the increase in the general price level as measured by the
harmonized index of consumer prices (HICP). Belgium, Denmark, Italy, Luxembourg, Hungary, the Netherlands,
Romania, Sweden and the UK were the exceptions to that rule. The combination of actual changes in electricity and
general price levels between 2008 and 2012 was unique for each Member State. In Estonia, Spain, Cyprus, Latvia,
Lithuania and Portugal electricity prices, inclusive of all taxes, increased by more than 30% between 2008 and 2012.
For the same period, inflation increased by 10% or more in Bulgaria, Estonia, Greece, Cyprus, Lithuania, Luxembourg,
Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Finland and the UK. (European Commission 2014)Turning to industrial
consumers and comparing the price rise in electricity (excluding VAT and other recoverable taxes and levies) and the
general industrial price level, as measured by the Producer Price Index Member States were split by half. As a rule,
electricity price changes were smaller than those for domestic consumers and in several countries (the Czech Republic,
Denmark, Ireland, Hungary, the Netherlands, Romania, Slovenia, Slovakia and Sweden) electricity prices actually
decreased.
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Compared to its main economic partners, the EU manufacturing industry had in 2011 the third lowest RUEC in
terms of value added after Japan while the US, after the hike of 2008, falls back to the just below the level of the EU in
2011 (Graph I.1.1).

China, Russia and other major economies such as Brazil and Indonesia show substantially higher values than
the EU. The EU27 trade deficit in energy products amounted to 3.2% of GDP in 2012. Since 2006-2007, real energy
costs as a share of gross output in the US increased much more than in the EU and this evolution has been confirmed in
2010-2011.
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Policy support measures like renewable implementation and energy efficiency increase the levy element of
retail prices or the transmission charges. The costs of network development and ancillary services increased overall
retail prices. The combination of weak demand, stable wholesale electricity prices (when hydrocarbon prices were on
the rise) has put pressure on conventional assets. In many cases both the profit margins from the generation business
and company share prices were negatively affected.
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3. Renewable energy
Earth's average temperature has risen by 1.4°F (2.96° C) over the past century, and is projected to rise another
2 to 11.5°F (4.14° C to 24.38° C) over the next hundred years. These changes in the average temperature of the planet
can translate to large and potentially dangerous shifts in climate and weather. Many places have seen changes in
rainfall, resulting in more floods, droughts, or intense rain, as well as more frequent and severe heat waves. Oceans are
warming and becoming more acidic, ice caps are melting, and sea levels are rising.
The EU is making good progress towards meeting its climate and energy targets for 2020 but is already setting
the 2030 policy framework. European Commission aims to make the European Union's economy and energy system
more competitive, secure and sustainable. The framework presented by the European Commission in January 2014
seeks to drive continued progress towards a low-carbon economy. It aims to build a competitive and secure energy
system that ensures affordable energy for all consumers, increases the security of the EU's energy supplies, reduces our
dependence on energy imports and creates new opportunities for growth and jobs.

3.1 Reducing greenhouse gas emissions by 40%
A centre piece of the framework is the target to reduce EU domestic greenhouse gas emissions by 40% below
the 1990 level by 2030. This target will ensure that the EU is on the cost-effective track towards meeting its objective of
cutting emissions by at least 80% by 2050. By setting its level of climate ambition for 2030, the EU will also be able to
engage actively in the negotiations on a new international climate agreement that should take effect in 2020.
To achieve the overall 40% target, the sectors covered by the EU emissions trading system (EU ETS) would
have to reduce their emissions by 43% compared to 2005. Emissions from sectors outside the EU ETS would need to be
cut by 30% below the 2005 level. This effort would be shared equitably between the Member States.

3.2 Increasing the share of renewable energy to at least 27%
Renewable energy will play a key role in the transition towards a competitive, secure and sustainable energy
system. The Commission proposes an objective of increasing the share of renewable energy to at least 27% of the EU's
energy consumption by 2030.An EU-level target is necessary to drive continued investment in the sector, thus helping
to create growth and jobs. Increasing the share of renewable energy can also improve the EU's energy trade balance and
security of supply. This would give Member States flexibility to transform the energy system in a way that is adapted to
their national preferences and circumstances.

4.

Energy efficiency and economic growth

Improved energy efficiency makes an essential contribution to all EU climate and energy policies. Progress
towards the 2020 target of improving energy efficiency by 20% is being delivered by policy measures at the EU and
national levels. The role of energy efficiency in the 2030 framework will be further considered in a review of the
Energy Efficiency Directive due to be concluded later in 2014.Increased energy efficiency lowers costs and improves
competitiveness in the production of goods and delivery of services. Investments in energy efficiency also have the
potential to create significant numbers of jobs. In 2012, EIB lending for energy efficiency amounted to more than EUR
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1.1bn. Financing of such projects supports the EU’s goal of increasing energy efficiency in the Union by 20% by the
year 2020. As economic research on impacts of the climate change has improved, the magnitude of projected damages
from climate change has fallen. Early estimates projected that a doubling of greenhouse gases would yield damages
equal to 2 percent of GDP by 2100 (Pearce et al. 1996). More recent analyses of impacts suggest damages are about an
order of magnitude smaller (closer to 0.2 percent of GDP) (Tol 2002a,b, Mendelsohn and Williams 2006).
Agricultural studies in the United States suggest that the impacts of climate change in mid latitude countries
are likely to be beneficial for most of the century and only become harmful towards the end of the century (Adams et al.
1990; Mendelsohn et al. 1994). In contrast, there will be harmful impacts to agriculture in African countries
(Kurukulasuriya and Mendelsohn 2008a), Latin American countries (Seo and Mendelsohn 2008a), and China (Wang et
al. 2009) starting almost immediately and rising with warming.
Stern (2006) and other climate advocates recommend that strict regulations be placed on emissions
immediately. Stern recommends regulations that would increase the marginal cost of emissions to $300 per ton of CO2.
The stricter regulations would reduce emissions by 40 GtC per year (70%) by 2050. If the marginal cost does not fall,
the cost of this program will be $1.2 trillion per year by 2050.
Of course, it is likely that long term marginal costs will be lower with technical change. Assuming that costs
fall by 1 percent per year, the marginal cost would fall to $200 per ton of CO2 by 2050. The overall cost of the Stern
program would be $800 billion per year in 2050. The present value of mitigation costs in the Stern program is estimated
to be $28 trillion (Nordhaus 2008).
This difference puts in jeopardy the target agreed upon by climate treaty negotiators to stabilize warming since
pre-industrial times to below 2 degrees Celsius (3.6 degrees Fahrenheit). To meet the 2-degree goal, annual spending on
old fuel plants must drop by $30 billion a year by 2030. Annual expenditure on renewable, nuclear, and carbon capture
and storage must rise by $147 billion (World Bank 2012). Spending on energy efficiency measures for transportation,
buildings and industry needs to increase by $336 billion. The International Energy Agency (2013) estimated last year
that the power industry needs to invest $17 trillion from 2013 through 2035 to satisfy rising electricity demand.
To make the E.U E.T.S more robust and effective in promoting low-carbon investment at least cost to society,
the Commission proposes to establish a market stability reserve at the beginning of the next ETS trading period in 2021.
The reserve would both address the surplus of emission allowances that has built up in recent years and improve the
system's resilience to major shocks by automatically adjusting the supply of allowances to be auctioned.
The Commission proposes a set of key indicators to assess progress over time and provide a factual basis for
policy action as needed. These indicators relate to, for example, the energy price differential with major trading
partners, supply diversification and reliance on indigenous energy sources, as well as the interconnection capacity
between Member States.The 2030 framework proposes a new governance framework based on national plans for
competitive, secure and sustainable energy. The plans will be prepared by Member States under a common approach to
ensure coherence at the EU level.The Commission setting out the framework is accompanied by a report on energy
prices and costs which assesses the key drivers and compares EU prices with those of its main trading partners. These
findings inform the 2030 framework.

5. Sustainable development-regulations
The researchers have found that emissions growth accelerated to an average of 2.2 % per year for the
2000-2010 period from an annual 1.3 % the preceding three decades. The Climate and Energy Package adopted in
late 2008 sets an EU-wide 20% greenhouse gas emission reduction target for the 27 Member States by 2020, 20 %
share of energy from renewable sources in EU gross energy
consumption by 2020 and a 20% decrease in
primary
energy use by 2020.
At the end of 2008 the International Maritime Organization (IMO) announced that all ships must drastically
reduce their sulfur dioxide (SO2) and nitrogen oxides (NOX) emissions between 2015 and 2025 at the latest. The new
regulations state that emissions cannot exceed those of bunker fuel with 0.5% sulfur content (currently the bunker fuel
oil sulfur level is 3.5%) by 2020, with an option to extend the date to 2025.
The E.U has set an ambitious agenda to foster the transition to low carbon economies. The 2030 framework
builds on the experience and lessons learnt from, the 2020 climate and energy framework. It also takes into account the
longer term perspective set out by the Commission in 2011 in the Roadmap for moving to a competitive low carbon
economy in 2050, the Energy Roadmap 2050 and the Transport White Paper. These documents reflect the EU's goal of
reducing greenhouse gas emissions by 80-95% below 1990 levels by 2050 as part of the effort needed from developed
countries as a group. Promoting sustainable, competitive and secure energy for Europe is one of the European Union’s
strategic priorities. EIB supports implementation of these policies in 2012 lent more than EUR 4bn to this sector. The
UN in a 1st quarter 2014 statement said that Countries must accelerate efforts to build wind farms and solar parks and
provide incentives to develop carbon capture and storage technology, or CCS, for fossil-fuel plants by making it more
costly to emit carbon.
The European Commission also said into a statement in 2014 “ to build a competitive and secure energy
system that ensures affordable energy for all consumers, increases the security of the EU's energy supplies, reduces our
dependence on energy imports and creates new opportunities for growth and jobs.”
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6. Conclusion and Recommendation
The analysis of energy prices composition distinguishes the following price components:
• production cost,
• network fees,
• non-recoverable taxes and levies (excluding VAT),
• support schemes: depending on the Member State where an installation is located.
Energy efficiency and indirect costs (e.g.: emission costs) were passed on by utilities onto the final consumers
have also been analyzed. Changes in costs and efficiency indicators over a short period of time (between 2010 and
2012) does not provide a fully-fledged analysis on the observable trends in the industries. Climate is a key element of
sustainable development, global greenhouse gas emissions would have to be lowered between 40% and 70% by midcentury from 2010 levels, and to “near-zero” by the end of the century, efforts that would be likely to limit warming to
2 degrees Celsius.
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Towards consolidating Greek dominance in future global seaborne energy
trade: the LNG tanker shipping industry in 2014
Panagiotis Kontakos
ABSTRACT
LNG/LPG shipping companies are poised toward better demand fundamentals, coupled with improved freight rates.
Increased demand has been driven from various factors, such as global increasing gas consumption, lower international
prices versus alternative fuels, the possibility to reach far regions, which cannot be capped by traditional pipeline
infrastructures, as well as the expected completion by 2016/2017 of major liquefaction projects, currently underconstruction. The abundance of shale gas in the US is expected to further boost their seaborne exports of liquefied gas,
particularly to Far East markets. Within this background, Greek investments have dominated the global order book,
with Greek ship-owners having placed orders for 51 LNG/LPG carriers in 2013, accounting for almost half of the global
outstanding orders. The purpose of the paper is, firstly, to provide a consolidated view to the current structure, dynamics
and oligopolistic characteristics of the global LNG shipping industry; secondly, to review the business profiles and
investment positioning of major Greek shippers within this market segment.

KEYWORDS: liquefied natural gas; shipping; Greek shippers; LNG/LPG demand; oligopoly
1.

INTRODUCTION

LNG/LPG shipping companies are poised toward better demand fundamentals, coupled with improved freight
rates. The abundance of shale gas in the US is expected to further boost their seaborne exports of liquefied gas,
particularly to Far East markets. Within this background, Greek ship-owners having placed orders for 51 LNG/LPG
carriers in 2013, they account for almost half of the global outstanding order book.
The aim of the current paper is to provide a consolidated view to the current structure, dynamics and
oligopolistic characteristics of the global LNG shipping industry; also, to review the business profiles and investment
positioning of major Greek shippers within this market segment.

2.

THE LNG SUPPLY CHAIN

LNG is made by cooling methane to about -160oC. This results in the condensation of gas into liquid form
under normal atmospheric conditions. This process (refer Figure 1) shrinks the volume of natural gas to about 1/600 of
the original level in gaseous form, making transformation over long distances economically viable.
Geopolitical issues, supported by the need to diversify supply sources, as well as geographical constraints are
important drivers behind the trend towards increasing reliance on LNG. The breakeven points between pipelines and
LNG tankers range between 1,500 and 3,000 miles.

Figure 1. The integrated LNG project
Upstream

Transportation

Liquefaction

Exploration, development, and production of gas reserves

Getting the gas from the production area (incl. gathering and
preliquefaction treatment)

Delivered gas is treated to remove remaining water and
condensates, then fed into an LNG train for liquefaction. It must
then be stored in tanks until loaded onto an LNG ship.

Transportation

LNG is loaded onto a specially designed ships for
transportastion to a receiving terminal at the point of destination.

Regasification

LNG receiving terminals receive, unload, and then regasify the
LNG. After regasification, the gas must be stored to ensure
sufficient supply for pipeline transport to final consumer.

Source: Adapted from Inkpen & Moffet, 2012
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2.1

The LNG supply chain: Shipping

Once liquefied, LNG must be transported to market. There are two basic ship designs used for LNG shipping:
The Kvaerner-Moss design, with large spherical tanks welded into the ship’s hull, and the membrane design, with the
tanks incorporated into the insulated hull of the ship (Figure 2). LNG ships continue to grow in size, which reduces the
unit cost of transportation, with the newer ships delivered (mainly Q-max & Q-flex membrane technology) ranging
from 216,000 to 266,000 m3.
LNG ship construction costs have fallen overall to approximately $175–200 mn. As of the beginning of 2014,
the world’s LNG fleet consisted of 400 ships, from approximately 50 in 1980.

Figure 2. The Kvaerner-Moss and membrane design

Source: http://www.ivt.ntnu.no/imt/xcom2001/mossmaritime.htm/; http://worldmaritimenews.com/

3.

LNG REGIONAL MARKETS

The LNG industry has evolved around two regional markets (Figure 3). The Asia Pacific market is the larger
and is driven by Japan (the world’s largest carrier), Korea, and Taiwan. It is serviced primarily by producers in
Indonesia, Malaysia, but also recently from Alaska, the Persian Gulf, and North Africa (Algeria and Libya). The
Atlantic Basin developed later with buyers mainly European-based, & to a lesser extent the US, and supplied nearly
exclusively by North Africa.

Figure 3. Global LNG Trade Routes

Source: http://datawatch.ze.com
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4.

TOP GLOBAL SHIPPING AWARD IN 2014

Shipping has lots of league tables, but the “Top Shipping Nation” deserves a special mention. For 20y Greece, has been
locked in competition with Japan. From the mid-1990s Greek owners kept well ahead of Japan (Figure 4), but when the
2000s super-boom arrived Japan surged ahead. But Greek owners recovered in 2010 and by the start of 2014 they were
back at the top, with a fleet totaling 164m GT, valued at $101bn.

Figure 4. Greece heads ship-owning Top-10

Source: Clarkson Research Services
In 2013, Greek ship-owners placed new building orders for 275 vessels ($13bn) of more than 13.3m gt
(approximately 24.5m dwt) and increasing their total tonnage on order by 364%. New building orders were directed
mainly to Asian yards, and primarily China, South Korea and Japan. The share of Greek independents in the global fleet
is estimated to16.25% and almost 40% of the European fleet. Greek ship owners are also estimated to have a 16.5%
share of the world LNG fleet by value, which is targeted to further reinforced if the placed orders are considered
(Figures 5 and 6, see also Bardounias, 2012 and Hellenic Shipping News Worldwide, 2014).

Figure 5. Greek investment order book has dominated most vessel categories
Orderbook

Current fleet

Vessels Value ($) Value ($)

Rank

Comments:

Bulkers

134

4,5

43,4

2

After Japan ($50.6bn)

LNG/LPG

51

4

11

1

Followed by Japan ($10bn)
/ Qatar ($7bn)

Tankers

65

3

33,7

1

Followed by Japan ($16bn)

Containers

25

1,6

10

2

After Germany ($32.7bn)

Source: Debbie-Lloyd's List, 10/1/2014, P. Kontakos (2014)
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Figure 6. The largest Greek ship-owners
Top-10 Greek shipowners (by capacity, end 2013)
# Vessels

Capacity (mn
DWT)

94

18,3

104

12,6

18 LNG carriers
4 ships, 2 drilling
platforms

91

12,5

6 ships

104

10,4

5. P. Livanos

Navios
Euronar and
Gaslg LNG

68

10,3

5 ships
4 tankers, 7 LNG
carriers

6. N. Tsakos

TEN

67

6,2

7. V. Marinakis

Capital Ship Mngt

37

3,3

8. T. Veniamis

Golden Union

27

3,2

9. H. Vafias

Vafias Group
Goldenport &
Ocean gold

61

2,1

30

1,5

683

80,4

# Name:
1. Y. Aggelikousis
2. G. Economou
3. G. Prokopiou
4. A. Frang

10. P. Dragnis

Companies:
Tankers, Maran
Gas
Cardiff and
Dryships
Dynacom and
Dynagas

Total:

Orderbook

Source: French maritime journal “Le Marin”, TA NEA, May 2014

5. ENCOURAGING OUTLOOK FOR LNG/LPG SHIPPING
LNG/LPG shipping companies are poised toward better demand fundamentals, particularly in the mediumterm, coupled with improved freight rates. Increased demand has been driven from various factors, such as:
• global increasing gas consumption;
• lower international prices versus alternative fuels;
• the possibility to reach far regions, which cannot be capped by traditional pipeline infrastructures;
• the expected completion by 2016/2017 of major liquefaction projects, currently under-construction.
The abundance of shale gas in the US is expected to further boost their seaborne exports of liquefied gas,
particularly to Far East markets.

6. CONCLUSIONS
As the era of coal gave way to oil, similarly oil is poised to be succeeded by the era of natural gas. Worldwide
natural gas consumption is forecast to increase substantially, alongside with the share of globally traded gas.
The Greek-owned, ocean-going fleet continues to ride the wave of a dramatic expansion spearheaded by a
strategic diversification drive towards the niche LNG/LPG shipping market. This strategic positioning can be further
leveraged, if perceived within the buoyant developments for offshore oil & gas drilling in Eastern Mediterranean.
Altogether, things may be tough at home, but after 3,000 years, Greek shipping still knows how to play the game.
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Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Διπλωματία στη Διεθνή Πολιτική:
Μια σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση
Μποζίνης Αθανάσιος
Λέκτορας - Τμήμα Ο.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τζιώγας Αθ. Χαράλαμπος
Υπoψήφιος Διδάκτορας - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Εισαγωγή

Το τέλος του Ψυχρού πολέμου (1989) και το νέο διεθνές πολιτικό και οικονομικό σκηνικό (Κουσκουβέλης,
2004), είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση του οικονομικού φιλελευθερισμού στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις
(Krugman & Obstfeld, 1995), τη γεωγραφική διεύρυνση της παραγωγικής διαδικασίας και την παγκόσμια επέκταση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων (Gilpin, 2002).
H διαδικασία της παγκοσμιοποίησης (Γκίντενς, 2002), η επέκταση του διεθνούς εμπορίου και των άμεσων
ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) - (Stiglitz, 2003), καθώς και η ανεμπόδιστη μεταφορά της τεχνολογίας (Καστέλς, 2005),
συμπληρώνουν το νέο διεθνές σκηνικό του 21ου αιώνα (Μπιτζένης, 2009).
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν αναμφισβήτητα ένα πολύ βασικό πιόνι της σύγχρονης παγκόσμιας
οικονομικής σκακιέρας, ενώ οι επιχειρηματικές αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την
παγκόσμια οικονομία και τις εθνικές οικονομίες των κρατών (Φρίντμαν, 2001).
Σύμφωνα με μια έρευνα (Hymer, 1976), η οποία κρίνεται ως η αρχή της μοντέρνας ανάλυσης των
πολυεθνικών επιχειρήσεων, η πολυεθνική επιχείρηση τοποθετείται στην κεντρική σκηνή των διεθνών επιχειρηματικών
εξελίξεων.
Συγχρόνως, το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών κάποιων πολυεθνικών επιχειρήσεων (π.χ. εταιρείες ενέργειας,
πληροφορικής, επικοινωνιών, υγείας), ξεπερνά το συνολικό Α.Ε.Π. ορισμένων κρατών, έχει ως αποτέλεσμα οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις να διαδραματίζουν πρωτεύοντα πλέον ρόλο όχι μόνο στο παγκόσμιο οικονομικό αλλά και στο
πολιτικό γίγνεσθαι (Rugman, 1999).
Σύμφωνα με τους Dunning & Lundan (2008), η πολυεθνική επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως η επιχείρηση που
διενεργεί Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), και η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο,
δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας σε περισσότερες από μια χώρες.
Σήμερα, λόγω της οικονομικής παγκοσμιοποίησης (Held & McGrew, 2004), και της γεωγραφικής,
παραγωγικής και εμπορική τους δραστηριοποίησης, ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται και ως
«παγκόσμιες επιχειρήσεις».
Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις ασκούν άμεση όσο και έμμεση επιρροή στα κράτη επηρεάζοντας ή και
μερικές φορές διαμορφώνοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την εξωτερική πολιτική των κρατών στις οποίες
δραστηριοποιούνται (Bayne & Woolcock, 2003).
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (σχήμα 1), βάση της εταιρικής τους στρατηγικής, αποτελούν κινητήρια δύναμη
για την οικονομική και πολιτική αναδιαμόρφωση των κρατών – χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται, καθώς
μεταφέρουν τεχνογνωσία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και συμβάλουν με τον τρόπο τους στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη.

•Επιχειρούν,
κατέχοντας τους
απαραίτητους
πόρους για
δραστηριοποίηση
σε άλλες χώρες.

Επιπτώσεις
•Άμεσες
•Έμμεσες

Πολυεθνικές
Επιχειρήσεις

•Αναδιαμόρφωση
οικονομίας
•Μεταφορά
τεχνογνωσίας
•Πολιτισμική
αναβάθμιση
•Θέσεις εργασίας
Εταιρική
•Αναδιάρθρωση
Αγοράς
Στρατηγική

Σχήμα 1: Διαγραμματική – συνοπτική απεικόνιση
δράσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των πολυεθνικών επιχειρήσεων έχει ως βάση (headquarters) τις ανεπτυγμένες χώρες
του Βορρά (Η.Π.Α., Καναδάς, Ε.Ε.), σε αντίθεση µε τις λιγότερο ανεπτυγμένες (Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία),
ενισχύοντας έτσι την άποψη ότι η ίδρυση και η επιχειρηματική συμπεριφορά των πολυεθνικών καθορίζεται και από την
οικονομική ισχύ του κάθε κράτους.
Η οικονομική διπλωματία (economic diplomacy), δηλαδή η επίτευξη πολιτικών στόχων μέσω της οικονομίας
(ΑΞΕ, εμπόριο, και ειδικά σήμερα μέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων), αποτελεί βασικό στόχο κάθε κράτους,
προκειμένου να διασφαλίσει με αυτό τον τρόπο την οικονομική και πολιτική του αυτονομία, την εδαφική του
ακεραιότητα, και την ανάπτυξη σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον (σχήμα 2).

Σχήμα 2: Διαγραμματική – συνοπτική απεικόνιση σύγχρονου
διεθνούς οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Περιπτωσιολογική μελέτη πολυεθνικής εταιρείας: Gazprom (Ρωσία).
Η Gazprom, αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη εξορυκτική εταιρία φυσικού αερίου στον κόσμο και ιδρύθηκε
το 1989 με την μετονομασία του Σοβιετικoύ Υπουργείου Αερίου και Βιομηχανίας, ενώ περισσότερο του 50% των
μετοχών συνεχίζει να ανήκει στο Ρωσικό δημόσιο. 1
Η Gazprom το 2013, είχε έσοδα της τάξεως των 356 δις δολαρίων, ενώ απασχολεί 393.000 εργαζομένους και
κατέχει τον συνολικό έλεγχο του δικτύου αγωγών φυσικού αερίου στη Ρωσία (EIA, 2010).
Η Ρωσία μέσω της Gazprom και των ενεργειακών της εξαγωγών, προσπαθεί να δημιουργήσει μια οικονομική
ζώνη εμπορικών ενεργειακών συναλλαγών, ασκώντας με αυτόν τρόπο οικονομικές και πολιτικές πιέσεις στα γειτονικά
της κράτη (πρώην ΕΣΣΔ), προκειμένου να επιτύχει τους γεωπολιτικούς της στόχους.
H Μολδαβία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα: επειδή η χώρα παρέπαιε υπό το ενεργειακό χρέος της προς
την Gazprom (το 1996 το αντίστοιχο χρέος ανέρχονταν σε $332.600.000), το Νοέμβριο του 1998 η Μολδαβία
παρέδωσε την ιδιοκτησία του 50% του εθνικού της δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Gazprom, και στην ουσία
και τον εθνικό έλεγχο στην διανομή φυσικού αερίου, εξασφαλίζοντας έτσι την Ρωσική παρουσία στην Μολδαβία σε
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο μέσω του ενεργειακού εμπορίου (Bruce, 2007).
Η βασική όμως εξαγωγική αγορά φυσικού αερίου της Ρωσίας είναι η Ευρώπη, η οποία ετησίως καταναλώνει
περίπου το 25%-30% των εξαγωγών του φυσικού αερίου της Gazprom. Ενδεικτικά, οι όγκοι εξαγωγών της Gazprom
στην Ευρώπη είναι περίπου 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (billion cubic meters, bcm), όμως λόγω της οικονομικής
κρίσης, το μερίδιο της Ρωσίας στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε από 28% έως 26% με
μία πτώση του όγκου εξαγωγών περίπου 40 bcm (Konoplyanik, 2012).
Μέσω της Gazprom, η Ρωσία δημιουργεί σταδιακά μια ενεργειακή εξάρτηση τόσο στα γειτονικά της κράτη,
όσο και στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα μέσω της ενεργειακής διπλωματίας να επιτυχαίνει μια ευνοϊκότερη συμπεριφορά
και ήπιες αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους ετέρους όσο αφορά τις Ρωσικές γεωπολιτικές διεκδικήσεις ή σε πιθανές
στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Αυτή η ήπια συμπεριφορά των ευρωπαϊκών κρατών, έχει ως αποτέλεσμα τις συνεχείς αντιδράσεις των ΗΠΑ,
που πιέζουν για μια πιο δυναμική αντίδραση από τα ευρωπαϊκά κράτη, που όμως εξαρτώνται ακόμα κατά μεγάλο
ποσοστό ενεργειακά από την Ρωσία.
Όσο αφορά τον τρόπο μεταφοράς, οι Ουκρανικοί αγωγοί μεταφέρουν το 66% από τα συνολικά 155 bcm
φυσικού αερίου που αποστέλλονται από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, ενώ οι άλλες δύο διαδρομές των ρωσικών
1

http://www.gazprom.com/about/history/company/, Gazprom on line, (12/3/2015).
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εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη είναι οι αγωγοί φυσικού αερίου Yamal - Europe και ο Blue Stream, με
σαφώς μικρότερο ρόλο (Διάγραμμα 1).
Η Ρωσία, έχοντας ως βασικό σκοπό την εξάπλωση της ενεργειακής και οικονομικής επιρροής της Gazprom
στην Ευρώπη, έχει προβεί σε εξαγορές ενεργειακών εγκαταστάσεων (μέσω μετοχών) φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό
χώρο, όπως των γερμανικών εταιριών Wingas και VNG2. Επιπλέον, η ρωσική εταιρεία σχεδιάζει να προβεί σε μία
σειρά από νέες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων οι αγωγοί Nord Stream και South Stream,
ενώ όσο αφορά την Ελλάδα η Gazprom παραμένει ο κύριος προμηθευτής της ΔΕΠΑ, με πωλήσεις 2.8 δις m3 αερίου
ετησίως (ΔΕΠΑ, 2012).

Διάγραμμα 1: Υφιστάμενη ενεργειακή δομή φυσικού αερίου στην Ευρώπη 3.
Όμως, εκτός από τις επενδύσεις στην Ευρώπη, η Gazprom επιταχύνει την γεωγραφική και ενεργειακή της
επέκταση και στις χώρες της Κασπίας, της Κεντρικής Ασίας, της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.
Ειδικότερα, όσο αφορά τις περιοχές της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας, η Gazprom, με στόχο εκ νέου
εξαγωγές προς την Ευρώπη, σχεδιάζει:
• να αγοράσει 70-80 bcm/y φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν μεταξύ 2009 -2028,
• να αγοράσει 30 bcm φυσικού αερίου του Ουζμπεκιστάν, αρχής γενομένης από το 2010,
• την αναπροσαρμογή των όρων του φυσικού αερίου του Καζακστάν αρχίζοντας από 7 bcm/y ήδη από το 2009,
(Bilgin, 2011).

Συμπεράσματα
Το τέλος του ψυχρού πολέμου είχε ως αποτέλεσμα, το άνοιγμα των αγορών, την επέκταση του εμπορίου και
την εξάπλωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.
Σήμερα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν ισχυρούς οικονομικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη ως «εργαλείο» (tool), άσκησης εξωτερικής πολιτικής και επίτευξης
εθνικών στόχων μέσω της οικονομικής διπλωματίας, αφού πλέον μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις στο
εσωτερικό των κρατών αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή.
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις όμως, εκτός από την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και οικονομικής διπλωματίας,
βοηθούν το κράτος με προσφορά νέων θέσεων εργασίας, προωθούν την εικόνα του κράτους στο εξωτερικό (Nation
Bradding), ενώ παράλληλα συμβάλουν και στο Α.Ε.Π. προωθώντας έτσι και την οικονομική ανάπτυξη.
Μέσω του ενεργειακού εμπορίου και της ενεργειακής διπλωματίας, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλουν
στην δημιούργημα νέων εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στα κράτη, αλλά δημιουργούν και νέες σχέσεις ενεργειακής
και οικονομικής εξάρτησης, που αποτελούν ένα νέο μοχλό πίεσης για τη επίτευξη πολιτικών και εθνικών στόχων.
2

Gazprom Germany/ History: https://www.gazprom-germania.de/en/company/profile/history.html, (22/3/2015).
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and
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http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2015-04-22/drafting-new-gas-projects-central-and-south-eastern-europe, (22/4/2015).
3
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Η Gazprom σήμερα, αποτελεί ένα δυνατό διαπραγματευτικό όπλο και μοχλό πίεσης της Ρωσίας, για την
επίτευξη πολιτικών και οικονομικών στόχων.
Όσο μεγαλύτερη η ενεργειακή εξάρτηση κάποιων χωρών από το Ρωσικό φυσικό αέριο, τόσο θα αυξάνεται η
δυναμική της Ρωσίας μέσω μιας απειλής για πιθανή αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου ή και διακοπής της
τροφοδοσίας λόγω καθυστέρησης πληρωμών.
Οι πιθανές πιέσεις και η αυξανόμενη ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες
στα Ευρωπαϊκά κράτη αλλά και στις ΗΠΑ.
Η Ε.Ε., προσπαθεί με νέους ενεργειακούς δρόμους (αγωγούς), με νέες εμπορικές - ενεργειακές συμφωνίες και
εναλλακτικές μορφές ενέργειας (αιολική, ηλιακή), να αυτονομηθεί ενεργειακά και οικονομικά, έτσι ώστε να αλλάξουν
υπέρ της οι μελλοντικές γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες.
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Διερεύνηση των στρατηγικών διεθνοποίησης των ελληνικών
επιχειρήσεων στις χώρες των Βαλκανίων: Συμπεράσματα και
προτάσεις στρατηγικής
Ιωάννης Ταμπακούδης, Άννα Θεολογούδη, Μανώλης Σκουλουδάκης
Περίληψη: Οι επιχειρήσεις συχνά εφαρμόζουν διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια,
χρησιμοποιώντας στρατηγικές διεθνοποίησης. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των Άμεσων
Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) που πραγματοποιήθηκαν από Ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα στα Βαλκάνια
κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010). Εφαρμόζοντας τη μελέτη γεγονότος (event study)
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά χρονικά παράθυρα βραχυπρόθεσμης διάρκειας βάσει της ημερομηνίας
ανακοίνωσης, με σκοπό να εντοπισθούν οι μεταβολές στη μετοχική αξία των υπό εξέταση εταιρειών.
Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση μιας ιδιαίτερα δημοφιλούς στρατηγικής επιλογής
διεθνοποίησης, υπό το πρίσμα της μεταβολής του πλούτου των μετόχων.
Λέξεις - Κλειδιά: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις; Μελέτη γεγονότος; Χρονικό παράθυρο;
Abstract: Enterprises often apply business plans, away from national borders, using
internationalization strategies. The purpose of this paper is the study of FDI in the Balkans, which was
made from Greek Banks. The data that are used, is about the acquisitions was made the period 20002010. I found the date that Bank announced to investors the intention to purchase a foreign enterprise
and using data for 21 days (-10,10) around the announcement day we found the abnormal return (AR).
The event study methodology is used to show the reaction of the stock market around the
announcement of an FDI. The paper highlights the most successful strategic decisions and those who
didn’t have the expected results.

Keywords: FDIs; event study; abnormal return;
1. Εισαγωγή
Κάθε επιχείρηση στοχεύει στη λήψη αποφάσεων που θα μπορούν να συντελέσουν στην
αύξηση της κερδοφορίας της, στη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης και στη δημιουργία
πλούτου για τους μετόχους. Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω συχνά καταφεύγουν σε στρατηγικές
διεθνοποίησης και ως εκ τούτου σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments). Στη
βιβλιογραφία παρατηρούνται υποστηρικτές της επιλογής αυτής αλλά και πολέμιοι. Το ερώτημα είναι
αν οι Άμεσες Ξένες επενδύσεις αποτελούν αρωγό για τη λύση επιχειρησιακών θεμάτων, πως αντιδρά
το επενδυτικό κοινό στην ανακοίνωση ενός τέτοιου εγχειρήματος και αν ακολουθώντας διαφορετικές
πρακτικές η επιχείρηση θα μπορούσε να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η μελέτη έχει ως
σκοπό να προσμετρήσει την αντίδραση του επενδυτικού κοινού στις ανακοινώσεις των εξαγορών, να
ομαδοποιήσει τις περιπτώσεις ανά χώρα υποδοχής (host country) αναδεικνύοντας σε ποιες χώρες
φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τέλος, να συγκρίνει τη στρατηγική απόφαση της εξαγοράς
με άλλες στρατηγικές αποφάσεις έχοντας ως κριτήριο τις μη ομαλές αποδόσεις (abnormal returns) που
αυτές επιφέρουν.

2. Λόγοι διεθνοποίησης
Οι λόγοι για τους οποίους αποφασίζει μια επιχείρηση να διεθνοποιήσει τη δραστηριότητά της
είναι ποικίλοι. Ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς αποτελεί έναν από αυτούς. Μια τοπική αγορά όσο
μεγάλη και να είναι δεν μπορεί να προσφέρει τις ίδιες πιθανότητες για κερδοφορία και ανάπτυξη
συγκριτικά με τις διεθνείς αγορές. Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις μητρικές χώρες ,που έχει
προκληθεί από τη διεθνοποίηση, αποτελεί έναν ακόμη λόγο. Το πλούσιο υπέδαφος κάποιων χωρών, η
δυνατότητα μείωσης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής και η γεωγραφική θέση που κατέχουν
κάποιες χώρες κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν ως κίνητρα για τη διεθνοποίηση. (Χατζηδημητρίου,
2003)
Η αναζήτηση απαραίτητης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την παραγωγή καινοτομικών
προϊόντων και η παράκαμψη των εμποδίων που θέτουν οι κυβερνήσεις με σκοπό την προστασία των
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εγχώριων επιχειρήσεων από το διεθνή ανταγωνισμό είναι δύο ακόμα σημαντικοί λόγοι που ωθούν τις
επιχειρήσεις προς τη διεθνοποίηση. Για μια επιχείρηση με σκοπό μια ομαλή παραγωγική διαδικασία,
είναι εξαιρετικά σημαντική η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της.
Λαμβάνοντας την απόφαση να διεθνοποιήσει τη δραστηριότητά της είναι πιθανόν να ζητήσει από τους
προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται στη μητρική χώρα να την ακολουθήσουν στην χώρα
υποδοχής. Μια επιχείρηση ενδέχεται να ξεκινήσει τη δραστηριοποίησή της σε μια άλλη χώρα για
αντιπερισπασμό σε μια άλλη που προέρχεται από εκείνη τη χώρα και δραστηριοποιείται στη δική της
μητρική. Τέλος, η είσοδος μιας επιχείρησης σε μια διεθνή αγορά μπορεί να συνδέεται και με τη
δραστηριοποίηση κάποιου ανταγωνιστή της, προερχόμενου από τη μητρική χώρα, εκεί.
(Χατζηδημητρίου, 2003)

3. Βασικές μορφές ΑΞΕ
Οι ΑΞΕ προς αναζήτηση αγορών (market-seeking FDI) αποτελούν τη πρώτη βασική μορφή
ΑΞΕ. Συχνά ονομάζονται και “οριζόντιες ΑΞΕ” λόγω του ότι περιλαμβάνουν την αντιγραφή των
εγκαταστάσεων παραγωγής της χώρας υποδοχής. Ο στόχος τους είναι η διείσδυση και η εξυπηρέτηση
των τοπικών και περιφερειακών αγορών των χωρών υποδοχής.(Kinoshita and Campos, 2003; Wadhwa
and Reedy, 2011)
Το δεύτερο είδος είναι οι ΑΞΕ προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων (resource seeking
FDI). Οι επιχειρήσεις επενδύουν στο εξωτερικό έχοντας ως κίνητρο την απόκτηση πόρων οι οποίοι δε
διατίθενται στη μητρική χώρα. Με τον όρο πόροι αναφερόμαστε σε φυσικούς πόρους, πρώτες ύλες
ακόμα και εισροές χαμηλού κόστους όπως η εργασία. Στο είδος αυτό περιλαμβάνεται και η
μετεγκατάσταση κάποιων τμημάτων της αλυσίδας παραγωγής στη χώρα υποδοχής. (Kinoshita and
Campos, 2003)
Το τρίτο είδος ονομάζεται ΑΞΕ προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency-seeking FDI).
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό να εντείνουν τον ανταγωνισμό και σε άλλες πηγές
απολαμβάνοντας χαμηλό κόστος παραγωγής στη χώρα υποδοχής. (Wadhwa and Reedy, 2011)
Το τελευταίο είδος ονομάζεται ΑΞΕ προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων
(strategic asset-seeking FDI). Η επιχείρηση που επιλέγει να ακολουθήσει αυτόν τον τύπου έχει ως
στόχο μέσα από την αναζήτηση νέων στρατηγικών πόρων τη βελτίωση της υπάρχουσας εταιρικής
στρατηγικής. (Wadhwa and Reedy, 2011).

4. Προσδιοριστικοί παράγοντες των ΑΞΕ
Έχει παρουσιαστεί ένας μεγάλος αριθμός μελετών με σκοπό την εύρεση και καταγραφή των
προσδιοριστικών παραγόντων των ΑΞΕ. Παρ’ όλη την πληθώρα δεν έχει προσδιοριστεί κάποιο ευρέως
αποδεκτό σύνολο καθώς τα αποτελέσματα των μελετών επιδεικνύουν μια έλλειψη ελαστικότητας.
(Kok and Ersoy, 2009) Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που αναφέρονται
συχνότερα στη βιβλιογραφία. Ένας τρόπος ταξινόμησης των καθοριστικών παραγόντων δημιουργείται
ανάλογα με το αν η ΑΞΕ πραγματοποιείται προς αναζήτηση αγορών ή όχι. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω ο κύριος στόχος μιας ΑΞΕ προς αναζήτηση αγορών είναι η διείσδυση και η πώληση
αγαθών στις τοπικές και περιφερειακές αγορές. Από αυτό διαφαίνεται πως οι καθοριστικοί παράγοντες
για την επιλογή της χώρας υποδοχής σχετίζονται με την εγχώρια ζήτηση και ως εκ τούτου με το
μέγεθος της αγοράς και τα εισοδήματα στη χώρα υποδοχής. (Cheng and Kwan, 2000 ;Asiedu, 2002)
Αντίθετα, οι παράγοντες που αφορούν τις ΑΞΕ που δεν έχουν ως στόχο την αναζήτηση αγορών
αναφέρονται στις κυβερνητικές πολιτικές, με παραδείγματα τη προνομιακή φορολογική μεταχείριση,
το χρόνο και τη προσπάθεια που χρειάζεται για την έγκριση της κυβέρνησης καθώς και το περιβάλλον
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. (Cheng and Kwan, 2000)Από τη σκοπιά της τοποθεσίας ως
προσδιοριστικοί παράγοντες αναφέρονται : η πρόσβαση σε εθνικές και περιφερειακές αγορές, το
μισθολογικό κόστος συνδυαστικά με τη ποιότητα των εργαζομένων και την παραγωγικότητα εργασίας
καθώς και άλλες συνθήκες στη αγορά εργασίας όπως η ανεργία και ο βαθμός του συνδικαλισμού, στην
πολιτική που ακολουθείται απέναντι στις ΑΞΕ. (Cheng and Kwan, 2000)Θετική επίδραση στις ΑΞΕ
αποφέρει η απόσταση της χώρας υποδοχής από τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές. Η επιρροή αυτή
κρίνεται και στατιστικά σημαντική. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ύπαρξη φυσικών πόρων.
(Hausmann and Fernandez-Arias, 2000)Οι υλικές υποδομές μιας χώρας ,όπως είναι η ποσότητα και η
ποιότητα του οδοστρώματος και η πυκνότητα των σιδηροδρόμων. αλλά και τις “άυλες” υποδομές ,οι
οποίες αναφέρονται στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη δημιουργία ενός διαφανούς νομικού
συστήματος με λιγότερη διαφθορά, ασκούν θετική επίδραση στις εισροές ΑΞΕ. (Fung et al., 2005)
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Ένας ακόμη προσδιοριστικός παράγοντας που κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί είναι η πολιτική και
οικονομική σταθερότητα της χώρας υποδοχής. (Sethi et al., 2003)

5. Οι επιπτώσεις των ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης και τις χώρες υποδοχής
Οι επιπτώσεις που επιφέρουν οι ΑΞΕ είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί αρκετά. Η μελέτη θα
διαχωριστεί στις χώρες προέλευσης και στις χώρες υποδοχής.

5.1 Οι επιπτώσεις στις χώρες υποδοχής
Αναφορικά με τις χώρες υποδοχής, έχουν αναλυθεί αρκετές επιπτώσεις τόσο θετικές όσο και
αρνητικές. Σχετικά με τους μισθούς, οι ξένες εταιρείες ενδέχεται να προσφέρουν υψηλότερους απ’ ότι
οι εγχώριες και η προσφορά αυτή να υιοθετηθεί και από τις τοπικές επιχειρήσεις μέσω της διάχυσης. Η
παραγωγικότητα της χώρας υποδοχής αυξάνεται μέσω των εισροών ΑΞΕ. Αυτό παρατηρείται είτε
λόγω της υψηλότερης παραγωγικότητας των ξένων επιχειρήσεων, είτε λόγω του ανταγωνισμού που
ωθεί τις τοπικές επιχειρήσεις να αντιδράσουν, είτε μέσω της διάχυσης και “αντιγραφής” εργασιών.
(Lipsey, 2002)
Αναγκαία κρίνεται η αναφορά και στην εισαγωγή νέων βιομηχανιών που προκαλείται από τις
εισροές των ΑΞΕ και οι οποίες δύναται να προκαλέσουν αλλαγές στη σύνθεση της παραγωγής. Ένα
ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι πως οι ΑΞΕ σχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη των χωρών
υποδοχής. (Lipsey, 2002) Στην περίπτωση που τα επίπεδα του εισοδήματος και των εγχώριων
αποταμιευτικών πόρων είναι πολύ χαμηλά, τα εξωτερικά κεφάλαια παίζουν σημαντικό ρόλο στην
πορεία της οικονομίας καθώς, είναι αυτά που μπορούν να δώσουν για επενδύσεις και ανάπτυξη.
(Asiedu ,2002)
Τελειώνοντας, με τις θετικές επιπτώσεις πολύ σημαντική κρίνεται και η διάχυση της
τεχνολογίας και άυλων πόρων. Με τη διάχυση της τεχνολογίας επιτυγχάνεται η μείωση του
τεχνολογικού χάσματος (technology gap TGAP) που παρατηρείται μεταξύ των αναπτυσσόμενων και
των ανεπτυγμένων χωρών. (Kok and Ersoy, 2009) Οι ΑΞΕ υποστηρίζεται ότι είναι σε θέση να
δημιουργήσουν πλούτο στη χώρα υποδοχής, όταν η επιχείρηση που επιχειρεί τη διεθνοποίηση της
δραστηριότητάς της κατέχει άυλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά μπορεί να είναι ένα ανταγωνιστικά
διαρθρωμένο σύστημα παραγωγής, σημαντικές δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας καθώς και μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ. (Morck and Yeung, 1991)
Οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούν την ρύπανση του περιβάλλοντος και την αύξηση των
οικονομικών ανισοτήτων σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας κατ’ επέκταση της άνισης κατανομής
των ΑΞΕ .Αρνητική επίδραση παρατηρείται και μέσω των διαφόρων τύπων κεφαλαίου στα επίπεδα
της εθνικής αποταμίευσης καθώς και στη δύναμη που συγκεντρώνουν οι μεγάλες ξένες εταιρείες και
στη δυνατότητα που τους δίνεται να αποκομίζουν πολύ υψηλά κέρδη .( Kok and Ersoy , 2009).

5.2 Οι επιπτώσεις στις χώρες προέλευσης
Σχετικά με τις επιπτώσεις στις χώρες προέλευσης παρατηρείται μια σειρά μελετών για την
επίδραση στις εξαγωγές. Οι μελέτες του Weiss το 1981 και 1984 κατέληξαν ότι οι εκροές ΑΞΕ και οι
εξαγωγές της χώρας προέλευσης είναι συμπληρωματικές. Οι Blomstrom, Lipsey και Kulchycky το
1988 δεν υπολόγισαν κατά κύριο λόγο κάποια σχέση, και όπου υπήρξε κάποια αυτή βρέθηκε θετική.
To 2001, o Swedenborg υποστήριξε ότι από μόνες τους οι ΑΞΕ δεν επιφέρουν κάποια αρνητική
επίδραση στις εξαγωγές της χώρας προέλευσης. Κατά κύριο λόγο παρουσιάζεται θετική ή και καμία
σχέση μεταξύ της ξένης παραγωγής και των εξαγωγών. (Kokko, 2006)
Ένα άλλο θέμα που αναλύεται εκτενώς είναι αν η απασχόληση και παραγωγή στο εξωτερικό
συμπληρώνει ή υποκαθιστά την απασχόληση στις μητρικές εταιρείες και κατ’ επέκταση στις χώρες
προέλευσής τους. (Falzoni and Grasseni, 2005) Υποστηρίζεται ότι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
συνήθως πραγματοποιούν τις παραγωγικές διαδικασίες στη χώρα υποδοχής αλλά οι διοικητικές
λειτουργίες, το μάρκετινγκ και οι λειτουργίες της έρευνας και ανάπτυξης πραγματοποιούνται στη χώρα
προέλευσης. (Kokko, 2006)
Προηγουμένως στις χώρες υποδοχής, έγινε αναφορά για διάχυση της τεχνολογίας από τις
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ΑΞΕ προς τη χώρα που τις φιλοξενεί. Κάτι ανάλογο πρέπει να
αναφερθεί και εδώ. Οι εξερχόμενες ΑΞΕ διαχέουν τη γνώση ,που αποκομίζουν είτε από τις λειτουργίες
που παρατηρούν στη χώρα υποδοχής είτε από την πραγματοποίηση του ίδιου του εγχειρήματος, πίσω
στη μητρική. (Globerman et al.,2000)
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Τέλος, κρίνεται πολύ σημαντική η αναφορά της επιρροής που ασκούν οι ανεπτυγμένες
πολυεθνικές επιχειρήσεις στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ανεπτυγμένες πολυεθνικές που
λειτουργούν σε πολλές χώρες στο κόσμο, μπορούν να εκφοβίσουν με μεταφορά των εγκαταστάσεών
τους την χώρα προέλευσης για να ασκήσει μια επιθυμητή πολιτική. Η κυβέρνηση φοβούμενη μια
πιθανή μετεγκατάσταση που θα δημιουργήσει ανεργία, θα μειώσει τα φορολογικά έσοδα και πιθανόν
και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενδέχεται να υποκύψει στον εκφοβισμό. (Kokko, 2006).

6. Τα κίνητρα των συγχωνεύσεων και εξαγορών
Επικεντρώνοντας τη μελέτη στο θέμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών σημαντική
κρίνεται η αναφορά στα κίνητρα που οδηγούν τις εταιρείες στην πραγματοποίησή τους. Ένα κίνητρο
που αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία είναι η διοικητική αλαζονεία. (McCann, 2004 ; Παπαδάκης,
2007) Παρατηρείται όταν τα διοικητικά στελέχη παρουσιάζουν αλαζονική συμπεριφορά όντας
πεπεισμένα ότι μπορούν να διοικήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις εταιρείες- στόχους. (Παπαδάκης,
2007)Η επιτάχυνση της ανάπτυξης ή η μείωση των κινδύνων και του κόστους σε μια συγκεκριμένη
βιομηχανία (Saari, 2007), η επιτάχυνση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας κατέχοντας μεγάλο
μερίδιο αγοράς ή σημαντική θέση σ’ αυτήν, η χρήση οικονομικών δυνάμεων της εξαγορασθείσας
εταιρείας όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και δανειοληπτική ικανότητα είναι μερικοί στόχοι και
κίνητρα της διοίκησης για συγχωνεύσεις ή εξαγορές. (Walter and Barney,1990)Η μείωση του
κινδύνου και του κόστους διαφοροποίησης των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται στους
πελάτες, η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης της εξαγοραζόμενης εταιρείας στο τομέα του
μάρκετινγκ, της παραγωγής κλπ, η διείσδυση σε νέες αγορές (Saari, 2007) και η διεύρυνση της
πελατειακής βάσης των υφισταμένων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν επίσης κάποιους από τους
στόχους για συγχωνεύσεις και εξαγορές. (Walter and Barney,1990).
Τέλος, η συνέργια (synergy) είναι ένα από τα βασικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Ως έννοια εμπερικλείει το πλεονέκτημα που απολαμβάνουν οι εταιρείες καθώς παράγουν μαζί ένα
ενιαία μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το πλεονέκτημα που προσδίδει η συνέργια πηγάζει από το αξίωμα του
Gaughan το 2002, 2’ + 2’ =5΄ .Σύμφωνα με το προηγούμενο αξίωμα προκύπτει ότι ο εταιρικός
συνδυασμός μπορεί να είναι πιο κερδοφόρος. Το πλεονέκτημα που προσδίδει η συνέργια προέρχεται
από την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, κατά τις οποίες παρατηρείται αύξηση της παραγόμενης
ποσότητας διατηρώντας ίδιο το σταθερό κόστος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κατέχει η
επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τις οικονομίες κλίμακας είναι παραγωγή με μικρότερο κόστος.
(Ταμπακούδης, 2009).

7. Οι μη ομαλές αποδόσεις και οι αθροιστικές μη ομαλές αποδόσεις ως
αποτέλεσμα των εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται η μελέτη χρονικού παραθύρου διάρκειας 10 ημερών
πριν και 10 ημερών βάσει της προγενέστερης ημερομηνίας ανακοίνωσης της εξαγοράς στο επενδυτικό
κοινό (-10,10). Το δείγμα αποτελείται από 17 περιπτώσεις εξαγωγών που ανακοινώθηκαν από μεγάλες
ελληνικές τράπεζες τη περίοδο 2000-2010. Οι ανακοινώσεις των εξαγορών που μελετώνται
πραγματοποιήθηκαν από τις τράπεζες Eurobank EFG, Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank. Οι μεταβολές
των τιμών των μετοχών και του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντλήθηκαν από τον
δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου. 1Η μελέτη χρονικού παραθύρου ενδείκνυται για την ανάλυση
οποιουδήποτε εταιρικού γεγονότος. Οι κεφαλαιαγορές αντιμετωπίζουν τα εταιρικά γεγονότα (π.χ :
ανακοινώσεις κερδών ή συγχωνεύσεων και εξαγορών) ως μελλοντικές προσδοκίες της διοίκησης.
Όταν ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό μια επερχόμενη απόκτηση ταυτόχρονα αποκαλύπτεται μια
σημαντική ποσότητα πληροφοριών σχετικών με την πιθανή συναλλαγή (Shaheen, 2006).Η πρώτη
δημόσια ανακοίνωση είναι η πλέον κατάλληλη ημερομηνία της εκδήλωσης για την εκτίμηση των
επιπτώσεων ενός εγχειρήματος (Shaheen, 2006). Η αντίδραση του επενδυτικού κοινού πολλές φορές
παρατηρείται πριν την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης. Η προ-ανακοίνωση μιας συγχώνευσης
ή εξαγοράς βασίζεται σε εμπιστευτικές εσωτερικές πληροφορίες, η διαπραγμάτευση των οποίων
αφθονεί. Η πράξη αυτή κρίνεται παράνομη από τους δύο συγγραφείς, οι οποίοι καταλήγουν στο ότι η
πλήρης αντίδραση της αγοράς υπολογίζεται την ημέρα μετά την ανακοίνωση (Keown και Pinkerton,
1981).
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για τις 17 περιπτώσεις
εξαγορών ελληνικών τραπεζών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες των Βαλκανίων τη περίοδο 20002010. Στις στήλες του πίνακα αναγράφονται οι τιμές των μη ομαλών αποδόσεων (AR), καθώς και των
1
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αθροιστικών μη ομαλών αποδόσεων (CAR) για το σύνολο των 21 εξεταζόμενων ημερών. Το χρονικό
παράθυρο αφορά 10 ημέρες πριν και 10 μετά βάσει της προγενέστερης ημερομηνίας ανακοίνωσης του
εγχειρήματος στο επενδυτικό κοινό. Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα παρουσιάζουν τον αριθμό των
εταιρειών που εμφάνισαν θετική μη ομαλή απόδοση καθώς και τον υπολογισμό του αριθμού αυτού σε
ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε μία ημέρα του χρονικού παραθύρου (-10,10).

Πίνακας 1: Αποτελέσματα για τις 17 περιπτώσεις εξαγορών
Ημέρα

Μη
ομαλές
αποδόσεις

Αθροιστικές μη
ομαλές
αποδόσεις

Εταιρείες
θετικές
ομαλές
αποδόσεις

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,90%
0,28%
-0,34%
0,20%
-0,09%
0,11%
-0,05%
0,08%
-0,16%
-0,01%
0,05%
-0,08%
-0,58%
-0,37%
0,28%
-0,02%
0,13%
0,36%
-0,01%
0,03%
0,06%

0,90%
1,18%
0,84%
1,04%
0,95%
1,06%
1,01%
1,09%
0,93%
0,92%
0,97%
0,89%
0,31%
-0,06%
0,22%
0,20%
0,33%
0,69%
0,68%
0,71%
0,77%

14
9
7
9
5
4
7
7
7
8
7
7
5
8
11
7
7
9
11
8
9

με
μη

Ποσοστό
εταιρειών
θετικές
ομαλές
αποδόσεις
82%
53%
41%
53%
29%
24%
41%
41%
41%
47%
44%
41%
29%
47%
65%
41%
41%
53%
65%
47%
53%

με
μη

Από την αρχή του χρονικού παραθύρου έως και 5 ημέρες (-5) πριν την ανακοίνωση των
εξαγορών δεν παρατηρείται κάποια σταθερή και συγκεκριμένη πορεία, η οποία θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Τα ποσοστά εμφανίζονται θετικά και αρνητικά και το εύρος στο
οποίο κυμαίνονται οι μη ομαλές αποδόσεις ( από -0,09 έως 0,90) είναι το μεγαλύτερο που
παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού παραθύρου. Η τιμή 0,90 είναι η μέγιστη τιμή των μη
ομαλών αποδόσεων για όλο το χρονικό παράθυρο. Εξαιρώντας τις ημέρες -10 και -9 στο χρονικό
περιθώριο που εξετάζουμε παρατηρείται μια συνεχής εναλλαγή στις θετικές και αρνητικές τιμές των
μη ομαλών αποδόσεων. Η αθροιστική μη ομαλή απόδοση είναι θετική καθ’ όλη τη διάρκεια των
ημερών αυτών, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη τιμή για το εξεταζόμενο χρονικό παράθυρο (-10,-5)
την ημέρα -9. Να τονιστεί εδώ ότι η τιμή που λαμβάνει η αθροιστική μη ομαλή απόδοση την ημέρα -9
είναι και η υψηλότερη σε όλο το χρονικό παράθυρο. Το ποσοστό των εταιρειών με θετική ομαλή
απόδοση εμφανίζει το μεγαλύτερο εύρος τιμών (29%-82%) τις ημέρες αυτές και κατά την πρώτη
ημέρα του χρονικού παραθύρου κατέχει την υψηλότερη τιμή.
Τα αποτελέσματα των μη ομαλών αποδόσεων από την ημέρα -5 έως και την ημέρα 5 του
χρονικού παραθύρου ακολουθούν σταθερή πορεία. Τις περισσότερες ημέρες η ημερήσια μη ομαλή
απόδοση είναι αρνητική και κατά τη διάρκεια του παραθύρου αυτού η αθροιστική μη ομαλή απόδοση
λαμβάνει αρνητική τιμή. Αναμενόμενο είναι πως σ’ αυτό το χρονικό παράθυρο παρατηρείται η
μικρότερη τιμή για τις ημερήσιες μη ομαλές αποδόσεις, την ημέρα 2. Αυτό που παρατηρείται είναι πως
έχει μειωθεί το εύρος διακύμανσης των τιμών της μη ομαλής απόδοσης. Οι τιμές κυμαίνονται κοντά
στο 0 με εύρος κυμαίνεται ανάμεσα σε -0,58% και 0,28%. Την ημέρα ανακοίνωσης της επικείμενης
εξαγοράς (0) αλλά και την επόμενη (1) οι μη ομαλές αποδόσεις υπολογίζονται 0,05% και -0,08%
αντίστοιχα. Οι μικρές αυτές τιμές αντιπροσωπεύουν και χαμηλά οφέλη για τις ελληνικές τράπεζες που
ανακοίνωσαν την πρόθεση τους για εξαγορές. Τα ποσοστά των εταιρειών με θετικές μη ομαλές
αποδόσεις για αυτές τις δύο ημέρες (0 και 1) παρατηρείται πως κυμαίνονται χαμηλότερα από 50%. Το
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γεγονός αυτό καταδεικνύει την ήπια αντίδραση του επενδυτικού κοινού στην ανακοίνωση των
εξεταζόμενων εγχειρημάτων.
Οι τιμές των μη ομαλών αποδόσεων σε αυτό το εξεταζόμενο διάστημα , από την ημέρα -5 έως
και την ημέρα 5, όπως είναι φυσικό καθώς στην πλειοψηφία τους είναι αρνητικές προκαλούν μείωση
της αθροιστικής μη ομαλής απόδοσης. Παρατηρώντας τις τιμές της αθροιστικής μη ομαλής απόδοσης
στην αρχή και το τέλος του παραθύρου που εξετάζουμε, γίνεται αντιληπτή η μείωση που προκλήθηκε
κυρίως λόγω των μη ομαλών αποδόσεων μετά την ανακοίνωση. Στην αρχή του χρονικού παραθύρου η
αθροιστική μη ομαλή απόδοση ήταν ίση με 1,06% ενώ στο τέλος με 0,20%.
Στο τελευταίο χρονικό περιθώριο ,από την ημέρα 6 έως και το τέλος του χρονικού παραθύρου
που μελετάται, παρατηρούνται κυρίως θετικές μη ομαλές αποδόσεις. Οι τιμές της ημερήσιας μη
ομαλής απόδοσης κυμαίνονται από -0,01% έως 0,36%. Ως φυσικό επακόλουθο, η αθροιστική μη
ομαλή απόδοση αυξάνεται και στο τέλος του χρονικού παραθύρου έχει λάβει τη τιμή 0,77%.
Παρατηρώντας το χρονικό παράθυρο συνολικά, διακρίνεται ότι οι θετικές και αρνητικές μη
ομαλές αποδόσεις εναλλάσσονται συνεχώς και είναι σχεδόν ίσες σε αριθμό (10 θετικές, 11 αρνητικές).
Παρόλα αυτά, η αθροιστική μη ομαλή απόδοση ,με εξαίρεση την ημέρα 3 , παραμένει σταθερά θετική.
Σε προγενέστερη έρευνα όπως αυτή των Jensen και Ruback (1983), παρουσιάστηκε ως
αποτέλεσμα ότι τα κέρδη των εταιρειών που προβαίνουν σε μια εξαγορά είναι πολύ κοντά στο μηδέν,
σε αντίθεση με αυτά των εξαγοραζόμενων εταιρειών που υπολογίζονται σαφώς μεγαλύτερα. Οι Campa
και Hernando (2004), αναφέρουν επίσης ότι η μέση αθροιστική μη ομαλή απόδοση δεν υπολογίζεται
να είναι σημαντικά διαφορετική από το μηδέν.
Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται ότι οι μέτοχοι της εταιρείας που πρόκειται να προβεί σε αυτό το
εγχείρημα δεν θα ζημιωθούν καθώς η εταιρεία δεν θα δρομολογούσε διαχειριστικές δράσεις που θα
είχαν ως αποτέλεσμα να βλάψουν τους μετόχους (Jensen και Ruback 1983) .
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των προγενέστερων ερευνών αλλά και αυτά της εμπειρικής
έρευνας που παρουσιάστηκε και αναλύθηκε παραπάνω, διαπιστώνεται ότι είναι σύμφωνα μεταξύ τους.
Η αθροιστική μη ομαλή απόδοση του χρονικού παραθύρου των 21 ημερών ισούται με 0,77%, αριθμός
που είναι κοντά στο μηδέν και δεν καταδεικνύει ζημιά για τους μετόχους των εταιρειών.Συνεχίζοντας
με την παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων της έρευνας, κρίνεται χρήσιμο να τονιστεί ότι, σε
7 από τις 21 συνολικά ημέρες του χρονικού παραθύρου, παρατηρείται ότι το ποσοστό των εταιρειών με
θετικές μη ομαλές αποδόσεις είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 50%. Αυτό που απορρέει γενικότερα είναι
ότι, οι μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού παραθύρου
κέρδισαν 0,77% περισσότερο από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του
σχολιασμού των επιμέρους χρονικών παραθύρων, δεν φαίνεται να απορρέει κάποιο ασφαλές
συμπέρασμα. Το γεγονός αυτό είναι σύμφωνο με το Dilshad (2013) ο οποίος υποστήριξε ότι το
αποτέλεσμα που πρόκειται να επιφέρει η ανακοίνωση μιας εξαγοράς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με
συνέπεια. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η αδυναμία εξαγωγής γενικών αποδεκτών συμπερασμάτων
,κατά κύριο λόγο οφείλεται στην σύνδεση μεταξύ της μη ομαλής απόδοσης και της διάρκειας του
χρονικού παραθύρου. Η επέκταση του χρονικού παραθύρου προκαλεί αύξηση της μη ομαλής
απόδοσης. (Dilshad, 2013)Το χρονικό παράθυρο που αναφέρεται σε 5 ημέρες πριν και 5 μετά βάσει
της ημερομηνίας ανακοίνωσης των εξαγορών, παρατηρείται πως εμφανίζει αρνητική αθροιστική μη
ομαλή απόδοση ίση με -0,75%. Θα πρέπει εδώ, να αναφερθεί ότι έπειτα από τη διενέργεια στατιστικών
ελέγχων, οι οποίοι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, το αποτέλεσμα αυτό δεν θεωρείται
στατιστικά έγκυρο. Για το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, το οποίο αναλύεται, παρατηρείται ο
μικρότερος αριθμός εταιρειών με θετική μη ομαλή απόδοση, με ποσοστό ίσο με 35%. Η τόσο υψηλή
μη ομαλή αρνητική απόδοση για το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο οφείλεται στις υψηλά αρνητικές
τιμές που έχει λάβει η ημερήσια μη ομαλή απόδοση τις ημέρες μετά την ανακοίνωση των εξαγορών.
Το επόμενο χρονικό παράθυρο που εξετάζεται είναι αυτό που περιλαμβάνει 1 ημέρα πριν και
μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της εξαγοράς. Παρατηρείται πως είναι οριακά αρνητική η
αθροιστική μη ομαλή απόδοση και ίση με -0,04%. Εντύπωση προκαλεί ότι για το συγκεκριμένο
χρονικό παράθυρο παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών με θετική μη ομαλή απόδοση.
Συγκεκριμένα 10 από τις 17 περιπτώσεις παρουσιάζουν θετική μη ομαλή απόδοση. Το αντίστοιχο
ποσοστό υπολογίστηκε σε 59%.
Το τελευταίο χρονικό παράθυρο που μελετήθηκε περιλαμβάνει 2 ημέρες, 1 ημέρα πριν την
ανακοίνωση και την ημέρα της ανακοίνωσης της εξαγοράς στο επενδυτικό κοινό (-1,0). Η αθροιστική
μη ομαλή απόδοση είναι θετική και ισούται με 0,04%. Το ποσοστό υπολογίζεται οριακά χαμηλότερου
του 50%, καθώς από το συνολικό αριθμό των 17 εξαγορών σε 8 περιπτώσεις παρατηρήθηκαν θετικές
αποδόσεις. Το αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά έγκυρο για κανένα επίπεδο σημαντικότητας, α=10%, α
=5%, α=1%.

Πίνακας 2: Αθροιστικές μη ομαλές αποδόσεις και στατιστικός έλεγχος
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Χρονικό
παράθυρο
(-10,10)
(-5,5)
(-1,1)
(-1,0)

Αθροιστικές μη
ομαλές
αποδόσεις
0,77
-0,75
-0,04
0,04

Test Statistic

P-value

0,47
-0,65
-0,06
0,08

0,65
0,50
0,95
0,94

Εταιρείες
θετικές
αποδόσεις
9
6
10
8

με

8. Αποφάσεις εξαγορών και χώρες υποδοχής
Με σκοπό τον προσδιορισμό των αποφάσεων που επιφέρουν επικερδή αποτελέσματα κρίθηκε
σκόπιμος ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων των εξαγορών και η μελέτη για κάθε χώρα υποδοχής
ξεχωριστά. Οι χώρες που μελετήθηκαν είναι η Ρουμανία, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Τουρκία και η
ΠΓΔΜ.

8.1 Η περίπτωση της Ρουμανίας
Η Ρουμανία αποτελεί μία χώρα που έχει ωφεληθεί από την αύξηση των ροών ΑΞΕ . Οι
εισροές ΑΞΕ στην χώρα αυξήθηκαν από το 1999 έως και το 2006 παρουσιάζοντας μεγάλη επιτάχυνση
από το 2004. (Pauwels and Ionita, 2008) Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 3, στην Ρουμανία
κατά τη περίοδο 2000-2008 πραγματοποιήθηκαν πέντε εξαγορές από τις ελληνικές τράπεζες. Οι τρεις
αφορούν τη Eurobank και την Banc Post, μία τη Eurobank και την Capital S.A. και η τελευταία
αναφέρεται στην εξαγορά της Finnagan Holdings Limited από την τράπεζα Πειραιώς.Η μέση μη
ομαλή απόδοση που υπολογίστηκε γι’ αυτές τις περιπτώσεις εξαγορών ισούται με 3,78%. Στον
Πίνακα 3 παρατηρείται πως οι μη ομαλές αποδόσεις είναι κατά κύριο λόγο θετικές και πως στην
εξεταζόμενη χώρα εμφανίζεται και η περίπτωση με την μεγαλύτερη μη ομαλή απόδοση. Ο τομέας των
υπηρεσιών στη χώρα γνωρίζει μεγάλη αύξηση συγκριτικά με τις συνολικές ροές των ΑΞΕ. Στην
αύξηση αυτή συμβάλλει η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η αύξηση των ασφαλίσεων που
προκάλεσαν τον τετραπλασιασμό των ΑΞΕ τη χρονική περίοδο 2003-2006. (Pauwels and Ionita, 2008)

Πίνακας 3: Τα αποτελέσματα της Ρουμανίας
Εξεταζόμενη χώρα: Ρουμανία
Εξαγοράζουσα
Eurobank
Eurobank
Eurobank
Eurobank
Πειραιώς

Εξαγοραζόμενη
Banc Post
Banc Post
Banc Post
Capital S.A.
Finnagan Holdings Limited

Μη ομαλή απόδοση
3,85%
-4,61%
0,48%
3,85%
15,35%

8.2 Η περίπτωση της Σερβίας
Μέχρι το 2000 το απόθεμα από εισροές ΑΞΕ στη χώρα άγγιζε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Το ποσό αυτό προερχόταν κυρίως από την εξαγορά της Telekom Srbija από Έλληνες και Ιταλούς
επενδυτές. Μια σημαντική αύξηση των εισροών ΑΞΕ σημειώθηκε από το 2000 λόγω της βελτίωσης
του πολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα. Μετά τη σημαντική μεταβατική περίοδο 20012008 και με δεδομένα που καλύπτουν μέχρι το έτος 2010, είναι γεγονός ότι το σύνολο των εισροών
στη Σερβία αυξήθηκε κατά είκοσι φορές, αγγίζοντας το είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια. (Estrin and
Uvalic, 2013)
Η Σερβία αποτελεί τη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες εξαγορές από τις
ελληνικές τράπεζες. Η Eurobank ανακοίνωσε τέσσερις περιπτώσεις εξαγορών, και από μία οι τράπεζες
Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς. Χαρακτηριστικό για την εξεταζόμενη χώρα είναι η μεγάλη
διακύμανση των μη ομαλών αποδόσεων που παρατηρείται στον Πίνακα 4 . Η πλειοψηφία των
ανακοινώσεων των εξαγορών όμως παρουσίασε αρνητικές μη ομαλές αποδόσεις. Η μέση μη ομαλή
απόδοση υπολογίστηκε -1,61%.

Πίνακας 4: Τα αποτελέσματα της Σερβίας
Εξεταζόμενη χώρα: Σερβία
Εξαγοράζουσα Εξαγοραζόμενη

Μη ομαλή απόδοση
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Eurobank
Eurobank
Eurobank
Alpha Bank
Εθνική
Πειραιώς
Eurobank

Post Banka AD
Nacionalna Stedionica Banka
Prospera Securities AD Beograd
Jubanka A.D.
Vojvodjanska Banka A.D. Novi Sad.
Atlas Banka
Nacionalna Stedionica Banka

-4,87%
-4,39%
-0,15%
-6,72%
7,09%
6,46%
-8,67%

8.3 Η περίπτωση της Βουλγαρίας
Οι ΑΞΕ που πραγματοποιηθήκαν στη χώρα της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1996-2003
προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα. Η Αυστρία, η Ολλανδία και άλλες χώρες επένδυαν
επίσης στην εν λόγω χώρα εκείνη την περίοδο. Οι ΑΞΕ που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα και το έτος
2004 κατέστησαν την Ελλάδα, τη δεύτερη ισχυρότερη πηγή ΑΞΕ στη χώρα. Να σημειωθεί ότι το
συγκεκριμένο έτος παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ στην εξεταζόμενη χώρα. Με την ένταξη
της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, η υπεροχή της Ελλάδας ως ο μεγαλύτερος και
βασικός επενδυτής στη χώρα , ξεπεράστηκε από μεγαλύτερες οικονομίες, όπως αυτή της Αυστρίας και
της Ολλανδίας. (Bozhilova, 2010)Στη παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν δύο ανακοινώσεις
ελληνικών τραπεζών τη περίοδο 2003-2006, για επερχόμενες εξαγορές στη Βουλγαρία. Μία από την
Eurobank και μία από την τράπεζα Πειραιώς. Το χαρακτηριστικό για αυτήν την εξεταζόμενη χώρα
είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις οι μη ομαλές αποδόσεις που υπολογίστηκαν ήταν θετικές. Η μέση
μη ομαλή απόδοση για τη Βουλγαρία υπολογίστηκε 5,72%. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τον ισχυρισμό
ότι η στρατηγική απόφαση της εξαγοράς για τη Βουλγαρία είναι αυτή που ενδείκνυται για τη χώρα,
καθώς και οι 2 ανακοινώσεις εξαγορών μπορούν να χαρακτηριστούν επιτυχημένες.

Πίνακας 5: Τα αποτελέσματα της Βουλγαρίας
Εξεταζόμενη χώρα: Βουλγαρία
Εξαγοράζουσα
Εξαγοραζόμενη
Eurobank
DZI Bank
Πειραιώς
Petrol Holdings A.D

Μη ομαλή απόδοση
3,20%
8,23%

8.4 Η περίπτωση της Τουρκίας

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Dumludag (2009) για τις ΑΞΕ που
πραγματοποιήθηκαν στη Τουρκία τη περίοδο 2001-2006, οι λόγοι για τους οποίους οι ξένοι επενδυτές
επέλεξαν την εξεταζόμενη χώρα για χώρα υποδοχής είναι αρκετοί. Το μέγεθος της αγοράς, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, το χαμηλό επίπεδο διαφθοράς, η διαφάνεια, η πολιτική και οικονομική σταθερότητα
και η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης είναι μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που
επισημάνθηκαν . (Dumludag, 2009)Η περίπτωση της Τουρκίας δεν ενδείκνυται για την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων. Οι εξαγορές που έχουν ανακοινωθεί για την εν λόγω χώρα από ελληνικές
τράπεζες είναι δύο, μία από την Eurobank και μία από την Εθνική. Όπως παρουσιάζεται και στον
Πίνακα 6 η ανακοίνωση εξαγοράς της Tefkenbank έχει ως αποτέλεσμα μια αρκετή χαμηλή μη ομαλή
απόδοση της τάξης του -7,07%, εν αντιθέσει με την περίπτωση Εθνικής- Finansbank με μη ομαλή
απόδοση 6,43%. Σύμφωνα με τα παραπάνω η μέση μη ομαλή απόδοση για Τουρκία υπολογίζεται σε 0,32%.

Πίνακας 6: Τα αποτελέσματα της Τουρκίας
Εξεταζόμενη χώρα: Τουρκία
Εξαγοράζουσα
Eurobank
Εθνική

Εξαγοραζόμενη
Tefkenbank
Finansbank

Μη ομαλή απόδοση
-7,07%
6,43%

8.5 Η περίπτωση της ΠΓΔΜ
Μελετώντας την περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
(ΠΓΔΜ) ,κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί πως τη περασμένη δεκαετία η Ελλάδα κατείχε μία θέση
μέσα στους πέντε μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα. Χαρακτηριστικά το 2000 και το 2002 οι
επενδύσεις της Ελλάδας στην ΠΓΔΜ αντιπροσώπευαν το 59% και το 55% τοις εκατό αντίστοιχα των
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Η οικονομική κρίση προκάλεσε μείωση στις ΑΞΕ που
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πραγματοποιούνταν από την Ελλάδα και αυτό παρατηρείται και στη περίπτωση της ΠΓΔΜ. Να
σημειωθεί ότι από το 2010, οι ελληνικές εταιρείες αποεπένδυσαν από την εξεταζόμενη χώρα 1,6
δισεκατομμύρια ευρώ. (Vagionis, 2013)
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία περίπτωση ανακοίνωσης εξαγοράς για την
εξεταζόμενη χώρα που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Τράπεζα και αφορούσε αύξηση ποσοστού
συμμετοχής στην Stopanska Banka AD. Η μη ομαλή απόδοση υπολογίστηκε σε -5,45%, αποτέλεσμα
που δεν επιτρέπει τον χαρακτηρισμό του εγχειρήματος αυτού, εξεταζόμενο μεμονωμένα, ως
επιτυχημένο ή αποτυχημένο.

Πίνακας 7: Τα αποτελέσματα για ΠΓΔΜ
Εξεταζόμενη χώρα: ΠΓΔΜ
Εξαγοράζουσα
Εθνική

Εξαγοραζόμενη
Stopanska Banka AD

Μη ομαλή απόδοση
-5,45%

9. Στρατηγικές αποφάσεις και μη ομαλές αποδόσεις
Καθημερινά οι επιχειρήσεις καλούνται να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να γίνουν
ανταγωνιστικότερες για να επιβιώσουν. Με στόχο την αξιολόγηση της στρατηγικής απόφασης της
εξαγοράς, παραθέτονται παρακάτω οι μη ομαλές αποδόσεις που παρουσιάζονται με την ανακοίνωσης
εισαγωγής ενός καινοτόμου προϊόντος στην αγορά.Με τον όρο καινοτόμο προϊόν νοείται ένα νέο
προϊόν ή υπηρεσία το οποίο δεν υπήρχε πριν στην αγορά. Οι επενδυτές όπως και οι δυνητικοί πελάτες
της επιχείρησης ενημερώνονται τόσο για την παραγωγή όσο και για τη διάθεση του στην αγορά τη
στιγμή που θα ανακοινωθεί επισήμως από την εταιρεία.
Τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης που πρόκειται να προβεί σε ένα τέτοιο βήμα ενδέχεται να
είναι προσωρινά ή διαρκή. Αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις θα
εισάγουν στην αγορά την απομίμηση του αρχικού προϊόντος. Μια γρήγορη απομίμηση ενδέχεται να
διακόψει τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης που θα κάνει πρώτη την εισαγωγή ή να προκαλέσει
σημαντική μείωση. Με άλλα λόγια, αν η απομίμηση επιτευχθεί γρήγορα η διάρκεια των
πλεονεκτημάτων θα είναι μικρή. Το αντίθετο ισχύει για μια αργή απομίμηση. (Lee et al., 2000)
Με τη χρήση χρονικού παραθύρου εξήχθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Η πρωτοπόρος
επιχείρηση στην εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά παρουσιάζει μη ομαλή απόδοση ίση με 2,17%
για χρονικό παράθυρο διάρκειας τριών ημερών (-1,1). Η πρώτη σύντομη απομίμηση θα έχει ως
αποτέλεσμα για την πρωτοπόρο εταιρεία μια αρνητική μη ομαλή απόδοση της τάξης του -0,96% και η
αργή απομίμηση αποτέλεσμα ίσο με -1,31%. Σύμφωνα με τα παραπάνω το τελικό άθροισμα που
υπολογίζεται με δεδομένα τις παραπάνω μη ομαλές αποδόσεις είναι αρνητικό και ίσο με -0,10%. (Lee
et al., 2000)
Πραγματοποιώντας λοιπόν τη σύγκριση, σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν, αρχικά το
καινοτόμο προϊόν φαίνεται να αποτελεί μια πιο επιτυχημένη στρατηγική απόφαση. Στο χρονικό
παράθυρο (-1,1) παρουσιάζει μη ομαλή απόδοση ίση με 2,17%, έναντι της ανακοίνωσης εξαγοράς που
στο ίδιο χρονικό παράθυρο η μη ομαλή απόδοση ισούται με -0,04%. Τα τελικά αποτελέσματα όμως,
οδηγούν σε διαφορετική κατάληξη. Μετά την αργή απομίμηση η μη ομαλή απόδοση υπολογίζεται
αρνητική, ενώ στο χρονικό παράθυρο (-10,10) η ανακοίνωση μιας επικείμενης εξαγοράς αποφέρει
αποτέλεσμα 0,77%. Βέβαια, στην περίπτωση που μια επιχείρηση δημιουργήσει ένα καινοτόμο προϊόν
που οι ανταγωνιστές αδυνατούν να αντιγράψουν θα καταφέρει να διατηρήσει μια υψηλή μη ομαλή
απόδοση. Ως εκ τούτου, η στρατηγική απόφαση του καινοτόμου προϊόντος θα καταστεί πιο
επιτυχημένη και θα προσδώσει στην επιχείρηση ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (Lee et
al., 2000)

10. Συμπεράσματα
Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν συχνό θέμα συζήτησης και ανάλυσης. Ο λόγος γι’
αυτό, απαντάται στις αναρίθμητες επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που επιφέρουν τόσο στις χώρες
προέλευσης όσο και στις χώρες υποδοχής αλλά και στον πλούτο των μετόχων. Στην παρούσα μελέτη
παρουσιάστηκαν οι ανακοινώσεις για επερχόμενες εξαγορές των Ελληνικών τραπεζών στις χώρες των
Βαλκανίων. Από το πλήθος τους διαφαίνεται το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων
για την άσκηση της εν λόγω στρατηγικής διεθνοποίησης.
Αυτό που απορρέει βάσει του οριακού θετικού αποτελέσματος είναι ότι οι μέτοχοι των
εξεταζόμενων τραπεζών με την ανακοίνωση των επερχόμενων εξαγορών κέρδισαν παραπάνω από τον
Γενικό Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα +0,77%. Ο αριθμός αυτός
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βρίσκεται πολύ κοντά στο μηδέν αλλά, σημαντικό είναι ότι δεν υποδηλώνει ζημία για τους μετόχους.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν είναι δυνατή η εξαγωγή απολύτως ασφαλών συμπερασμάτων
λόγω του ίσου αριθμού θετικών και αρνητικών μη ομαλών αποδόσεων που παρατηρείται καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρονικού παραθύρου που εξετάστηκε και του οριακού θετικού αποτελέσματος.
Να τονιστεί εδώ ότι η δημιουργία μόνιμου πλούτου από τις εταιρείες δεν είναι εύκολη.
Γενικότερα ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και μια επιτυχημένη πορεία
δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη ή δεδομένη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν καινοτόμα
προϊόντα ή ποιοτική εξυπηρέτηση και οι επιλογές ανάπτυξής τους πρέπει να είναι κατάλληλες και
αποδοτικές. Με τον τρόπο αυτό θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση συγκριτικά με επιχειρήσεις του ιδίου
κλάδου.
Εξετάζοντας το χρονικό παράθυρο σε επιμέρους τμήματα παρατηρούνται θετικές αθροιστικές
μη ομαλές αποδόσεις για τα (-10,10), και (-1,0) , αρνητική αθροιστική μη ομαλή απόδοση για το
χρονικό παράθυρο (-5,5) και οριακά αρνητική για το (-1,1) . Για δύο χρονικά παράθυρα παρατηρείται
και πως ο αριθμός των εταιρειών με θετικές AR είναι μεγαλύτερος από το 50%.
Αναφορικά με την ομαδοποίηση των ανακοινώσεων των εξαγορών ανά χώρα υποδοχής να
τονιστεί ότι η μία περίπτωση για την ΠΓΔΜ δεν ενδείκνυται για την εξαγωγή συμπεράσματος. Το ίδιο
ισχύει και για την περίπτωση της Τουρκίας καθώς, το δείγμα αποτελείται από δύο περιπτώσεις
ανακοινώσεων με αντίθετα αποτελέσματα. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν τις χώρες που
εμφάνισαν θετική μέση μη ομαλή απόδοση. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι για τις χώρες
αυτές η στρατηγική απόφαση της εξαγοράς αποτελεί μια επιτυχημένη στρατηγική.
Η περίπτωση της Σερβίας δημιουργεί έναν προβληματισμό για περαιτέρω έρευνα.
Παρατηρήθηκε μια αυξημένη τάση από τις ελληνικές τράπεζες για εξαγορές στην εν λόγω χώρα. Το
αποτέλεσμα της μέσης μη ομαλής απόδοσης, που υπολογίστηκε αρνητικό, δε δικαιολογεί την τάση
αυτή.
Τέλος, στη σύγκριση της στρατηγικής απόφασης της εξαγοράς και του καινοτόμου προϊόντος
το συμπέρασμα εξαρτάται από τη δυνατότητα αντιγραφής του καινούργιο προϊόντος. Στην περίπτωση
που το προϊόν δεν είναι δυνατό να αντιγραφεί και να προκύψουν απομιμήσεις, η εταιρεία αποκτά
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παρατηρείται μια αρκετά υψηλή μη ομαλή απόδοση. Το γεγονός αυτό
μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τη στρατηγική αυτή ως πιο επιτυχημένη από την εξαγορά. Στη
περίπτωση που το προϊόν υπόκειται σε μια γρήγορη και μεταγενέστερα σε μια αργή απομίμηση η
στρατηγική της εξαγοράς μπορεί να χαρακτηριστεί ως πιο επιτυχημένη από αυτή της εισαγωγής ενός
καινοτόμου προϊόντος στην αγορά.
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Επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές σε περίοδο κρίσης
Λάζου Βασιλική
Περίληψη:

Τη χρονική περίοδο που η επιχειρηματική δραστηριότητα δοκιμάζεται, υπάρχουν επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν
βιωσιμότητα, σταθερή ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα. Η ανακοίνωση έχει σαν στόχο να αποτελέσει
δεξαμενή άντλησης πρακτικών διασφάλισης βιωσιμότητας, μέσα από τη μελέτη περίπτωσης εταιριών, οι οποίες
δραστηριοποιούνται επιτυχημένα στον ελληνικό χώρο αλλά παράλληλα καθίστανται εξαιρετικά ανταγωνιστικές και
στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα.

Keywords: οικονομική κρίση, ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις,
επιχειρηματικές πρακτικές

Οι επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές αποτελούν πολυπόθητο εργαλείο για κάθε εν ενεργεία ή
μελλοντικό επιχειρηματία. Οι προκλήσεις της οικονομικής κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονομία εντονότερα από το
2007 μέχρι σήμερα, έκαναν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ανεύρεσης δοκιμασμένων επιχειρηματικών πρακτικών
που θα οδηγήσουν με ασφάλεια στο κλειδί της επιτυχίας. Ταυτόχρονα ανέδειξαν τις επιχειρηματικές πρακτικές που
έχουν ήδη εφαρμοστεί και μπορούν εγγυημένα να αποφέρουν επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα ως μια
εξαιρετικά σημαντική δεξαμενή άντλησης διάφορων case studies.
Πρώτη προσπάθεια είναι ο ορισμός της επιτυχημένης επιχείρησης. Αν και δεν υπάρχει κάποιος μονοδιάστατος
ορισμός, επιτυχημένη μπορεί να θεωρείται μια επιχείρηση όταν είναι κερδοφόρα, έχει αναγνωρισιμότητα,
εξωστρέφεια, δυναμική ανάπτυξης και βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τον John Kay, δεν μπορούμε να ορίσουμε μια και
μόνη συνταγή για την επιτυχία μιας επιχείρησης, επειδή αυτό αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό επίτευγμα. Υπάρχουν
όμως ορισμένες δοκιμασμένες πρακτικές οι οποίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας μιας
εταιρίας.
Σήμερα που η χρονική συγκυρία δεν είναι η καλύτερη, βιώνοντας μια μακροχρόνια περίοδο κρίσης, η οποία
είχε τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά, λόγω την διακοπής της ρευστότητας, μπορούμε ευκολότερα να ξεχωρίσουμε ποιες
είναι οι επιχειρήσεις που πραγματικά δεν έχουν επηρεαστεί και συνεχίζουν την αειφόρα ανάπτυξή τους. Από αυτές
μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία και να εξετάσουμε, μέσω ποιων πρακτικών έχουν καταφέρει να διαφοροποιηθούν.
Εταιρίες που θα αναλυθούν σύντομα υπό τη μορφή case studies και θα επιβεβαιώσουν σε κάθε περίπτωση την
επιτυχημένη εφαρμογή ορισμένων επιχειρηματικών πρακτικών.
Ο Kay αναφέρει επιπλέον πως, σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό, επιτυχημένη
μπορεί να θεωρηθεί η επιχείρηση η οποία καταφέρνει να αναπτύξει ικανότητες και να εφαρμόσει πρακτικές οι οποίες
θα της προσδώσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να καταστεί βιώσιμη στην αγορά. Ορίζει λοιπόν
ρητά την επιτυχία, ως τη δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας1, της παραγωγής λοιπόν προϊόντων που
αξίζουν «περισσότερο από το κόστος εισροών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους»

Εισαγωγή καινοτομιών
Η καινοτόμα δραστηριότητα2, όπως αναφέρει ο Kay, αποτελεί πηγή μοναδικότητας και αιτία απόκτησης ενός
σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτή. Η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην
επιτυχία ενός καινοτόμου προϊόντος και την αντιγραφή του από τους ανταγωνιστές ενδυναμώνεται σημαντικά από τη
συνεχή επαγρύπνηση, την έρευνα και τη προσπάθεια των πρωτοπόρων να παρέχουν ένα προϊόν με υψηλή ποιότητα,
που δύσκολα θα αντιγραφεί.
Κατατοπιστικό παράδειγμα εφαρμογής της προαναφερόμενης πρακτικής αποτελεί η Coco mat, εταιρία
κατασκευής στρωμάτων και αειφόρων προϊόντων ύπνου. Σύμφωνα με μια συνέντευξη του ιδρυτή της, Παύλου
Ευμορφίδη, η ιδέα για τη δημιουργία της Coco mat, του ήρθε όταν μια μέρα ξάπλωσε στην παραλία πάνω σε μια παχιά
στοίβα από φύκια. Από τότε η εταιρία έχει αναπτύξει ένα σύστημα παραγωγής προϊόντων ύπνου με βάση φυσικά υλικά
όπως ο κοκοφοίνικας, το καουτσούκ, η αλογότριχα, ο κάκτος, το πούπουλο το λινό και άλλα, στοχεύοντας πάντα στο
να κατασκευάζει τα «καλύτερα στρώματα στον κόσμο», όπως είναι το moto τους. Σήμερα απολαμβάνει μεγάλης
αναγνωρισιμότητας και έχει παρουσία σε 12 χώρες και δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών σε οπουδήποτε σημείο
στον κόσμο. Σύμφωνα με την ίδια την Coco mat, το 54% των νέων πελατών της, την προτίμησαν μετά από σύσταση
παλιότερου πελάτη που έμεινε ευχαριστημένος. Στα 25 χρόνια της πορείας της έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις τόσο
για την καινοτομία των προϊόντων της όσο και για την υψηλή ποιότητα, τις εξαιρετικές συνθήκες στον χώρο εργασίας,
την εταιρική-κοινωνική ευθύνη και την οικολογική δράση της, κατατάσσοντάς την, ως εταιρία πρότυπο για τα
ελληνικά δεδομένα.
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Αναγνώριση μιας επιτυχημένης ιδέας και εφαρμογή του παραδείγματός της
Σύμφωνα με τον Norm Brodsky3, η ιδέα για επιχειρηματική δραστηριότητα, καλό θα είναι να φαίνεται ότι
μπορεί να έχει έναν μακροχρόνιο ορίζοντα, αποφεύγοντας τις ιδέες που μπορεί να αποδειχθούν εντός εισαγωγικών,
«φούσκες». Οι δοκιμασμένες ιδέες που δίνουν ένα προϊόν που όλοι αναγνωρίζουν και καταλαβαίνουν είναι μια
ασφαλής επιλογή, ιδιαίτερα εάν σε αυτό μπορεί να εισαχθεί κάποια καινοτομία, η οποία θα προσφέρει την
διαφοροποίηση που απαιτείται ώστε το προϊόν να είναι καινοτόμο και άρα μοναδικό στο είδος του. Το πλεονέκτημα
αυτής της τακτικής, είναι το γεγονός πως εάν ο επιχειρηματίας ασχοληθεί με ένα δοκιμασμένο προϊόν θα μπορέσει πιο
εύκολα να αξιολογήσει την αγορά και ως επακόλουθο ο επιχειρηματικός κίνδυνος θα είναι μικρότερος. Ιδιαίτερα σε
περιόδους κρίσης είναι σημαντικό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το επιχειρηματικό ρίσκο. Σε αυτή την
πρακτική, η καλά δοκιμασμένη επιχειρηματική ιδέα, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά.
Την πρακτική αυτή ακολουθήθηκε από τον ιδρυτή της εταιρίας Follie Follie, όταν αποφάσισε να δημιουργήσει μια
ελληνική εταιρία κατασκευής κοσμήματος στα πρότυπα της ιταλικής μόδας και φινέτσας. Το δικό του προσωπικό
στοιχείο που θέλησε να εισάγει στη διαδικασία αυτή, ήταν να δημιουργήσει κοσμήματα τα οποία θα δημιουργούνταν
από ευγενή μέταλλα, όμως θα κόστιζαν κάτω από 1.000 δολάρια4. Στόχος λοιπόν ήταν να δημιουργήσουν μια προσιτή
πολυτέλεια, η οποία θα επιχειρούσε να καλύψει τις ανάγκες όσων επιθυμούσαν ένα ποιοτικό κόσμημα με προσιτό
κόστος. Αν και ξεκίνησε ως μια αμιγώς ελληνική εταιρία, πολύ σύντομα αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί σε μια
δοκιμασμένη αγορά κοσμήματος, στην οποία σύμφωνα με τις τότε στατιστικές, οι γυναίκες δαπανούσαν το 40% του
εισοδήματός τους σε κοσμήματα, την Ιαπωνία. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε στρατηγικά εξαιρετικής σημασίας και
άνοιξε το δρόμο και για άλλες ασιατικές αγορές τις οποίες σήμερα κατακλύζει η Folli Folllie.

Σχολαστική διαλογή του προσωπικού
Είναι σε μεγάλο βαθμό, η εικόνα της εταιρίας προς τα έξω. Όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι
one man show, τότε ο συνεργάτης κατέχει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.
Το προσωπικό και οι συνεργάτες μιας επιχείρησης, είναι τα πρόσωπα που θα διεκπεραιώσουν τις
απαιτούμενες εργασίες για την λειτουργία της επιχείρησης και αν δεν το κάνουν σωστά, ο επιχειρηματίας θα χρειαστεί
να δαπανήσει τριπλάσιο χρόνο για την ορθή διεκπεραίωση από το να το έκανε μόνος του. Θα χαθεί χρόνος μέχρι να το
διεκπεραιώσει, θα δαπανήσει χρόνο μέχρι να αντιληφθεί το λάθος και χρόνο μέχρι να το διορθώσει, ενώ το λάθος
μπορεί να είναι μη αναστρέψιμο. Μια καλά οργανωμένη διαδικασία επιλογής προσωπικού μπορεί να θωρακίσει την
επιχείρηση απέναντι σε προκλήσεις, να την προφυλάξει από εσφαλμένες επιλογές και φυσικά να αποκαλύψει ποιο είναι
το κατάλληλο στέλεχος για τη θέση την οποία προσφέρεται. Επιπλέον στη σημερινή πραγματικότητα της οικονομικής
κρίσης, εν μέσω πολύ υψηλών ανεργιακών ποσοστών, η δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντληθούν οι εργαζόμενοι
είναι περισσότερο από ποτέ εκτεταμένη και αυτό αυτομάτως δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα της μεγαλύτερης
επιλογής. Δίνεται άρα η δυνατότητα εύρεσης άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, σε μερικές περιπτώσεις και με
πολυετή εμπειρία, γεγονός που θα προσδώσει στην επιχείρηση την απαραίτητη εξειδίκευση που θα την κάνει να
ξεχωρίσει.
Η εταιρία φαρμακορπαγρύπνισης Medwork, εφαρμόζει εδώ και χρόνια ένα αυστηρό αλλά πολύ αποτελεσματικό
σύστημα επιλογής προσωπικού, το οποία αναφέρεται ρητά στην ιστοσελίδα της. Καταφέρνει έτσι να στελεχωθεί με
ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση για την επίτευξη των στόχων της. Η επιχείρηση,
που αποτελεί κορυφαία εταιρία στο είδος της στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες φαρμακοεπαργύπνησης στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, χωρίζει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού σε 5-6 στάδια. Αρχικά ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση
προς την εταιρία και ο υπεύθυνος της εταιρίας ελέγχει εάν υπάρχει κενή θέση που απαιτεί τα προσόντα που διαθέτει ο
αιτούμενος. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από μεριάς της εταιρίας, γίνεται μια πρώτη σύντομη τηλεφωνική
συνέντευξη και στη συνέχεια ορίζεται σε δεύτερο χρόνο η πρώτη συνέντευξη δια ζώσης. Ακολουθούν και επόμενες
συνεντεύξεις διάρκειας έως μια ώρα. Επιπλέον, για τη διαδικασία επιλογής, οι αιτούμενοι υποβάλλονται σε ένα τεστ
κατά το οποίο εξετάζονται κάποιες ικανότητες και γνώσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την θέση η οποία
προσφέρεται. Ο αλγόριθμος επιλογής ακολουθείται πάντα αμετάβλητος και δεν διαβάλλεται από προσωπικές
συμπάθειες ή γνωριμίες. Αυτό διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση έχει προσληφθεί το ικανότερο άτομο που έχει
αιτηθεί για τη συγκεκριμένη θέση.

Ενδυνάμωση των σχέσεων με το προσωπικό 5
Ο ίδιος ο Herny Ford, αναφέρει πως από τη στιγμή που κάποιος απασχολεί υπαλλήλους, θα πρέπει να μπορεί
να καταλαβαίνει τις ανάγκες τους και να κατανοεί ότι και αυτό είναι άνθρωποι όπως ο ίδιος. Οι άνθρωποι μας, είναι η
πηγή της δύναμής μας¨, ανέφερε στη δήλωση αξιών, και αρχών της εταιρίας του ο Ford6. Ιδιαίτερα σε περιόδους
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οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, η συμμόρφωση με αυτή την πρακτική, μπορεί να αποφέρει σημαντική βελτίωση
στην απόδοση μιας εταιρίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να μοιραστούν την λαχτάρα και το πάθος για επιτυχία με τον
ιδιοκτήτη. Είναι συχνά στη φύση του ανθρώπου η επιθυμία για επιτυχία, η ανάγκη να αισθάνεται ότι αυτό το οποίο
κάνει, είναι επιτυχημένο και φυσικά λαμβάνει ανταπόδοση. Το κλειδί είναι η επένδυση στο εργατικό δυναμικό. Είναι
μαθηματικά αποδεδειγμένο πως ένας ευχαριστημένος εργαζόμενος θα παράγει αποδοτικότερα από κάποιον που
δουλεύει σαν αγγαρεία. Εάν δοθεί η ευκαιρία στους εργαζόμενους να ικανοποιήσουν προσωπικές ανάγκες μέσω της
εργασίας, είναι πέρα για πέρα βέβαιο πως η επιχείρηση θα λάβει πίσω την αφοσίωση, την αποδοτικότητα και την
ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος που επιθυμεί.
Στοιχεία- κλειδί είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας, τα ερεθίσματα ώστε να
γνωριστούν οι εργαζόμενοι και εκτός εργασιακού χώρου, η διευκόλυνση στο εργασιακό ωράριο, η θέσπιση ενός
συστήματος ανταποδοτικότητας τύπου bonus όπου είναι δυνατόν και επαναπενδύεται μέρος των κερδών για την
κατάρτιση, τη επιβράβευση και την προσωπική ευχαρίστησή των εργαζομένων.
Αξιόλογο παράδειγμα επιχείρησης που ακολουθεί αυτή την πρακτική είναι μια εταιρία η οποία στους επιχειρηματικούς
κύκλους αποτελεί πρότυπο και δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Beta, είναι μια εταιρία
παραγωγής software για crash test αυτοκινήτων και έχει στο πελατολόγιό της εταιρίες και οργανισμούς όπως η Hyundai
και η Nasa. Απευθύνεται αποκλειστικά στη διεθνή αγορά, οπότε θωρακίζεται από ταλαντώσεις στην τοπική οικονομία,
όπως την οικονομική κρίση που βιώνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έχει πελάτες από διάφορες
γεωγραφικές περιοχές και δεν εξαρτάται από μόνο μία αγορά. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει, μια δυναμική εταιρία η
οποία στα περισσότερα από 20 χρόνια πορείας της, δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Κύρια αιτία διαφοροποίησής
της από άλλες εταιρίες, αποτελούν οι εξαιρετικά καλές συνθήκες και η σχέση που έχει κτίσει με τους εργαζομένους
της. Έχει θεσπίσει σύστημα ανταποδοτικότητας με τη μέθοδο των bonus για τους υπαλλήλους που τη στηρίζουν στη
πορεία της, επιβραβεύοντας τις προσπάθειές τους. Διαθέτει ευέλικτο ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενούς της και
το πιο εντυπωσιακό: προσφέρει υψηλής ποιότητας πρόγευμα και κυρίως γεύμα σε κάθε εργαζόμενο της εταιρίας στην
ειδικά διαμορφωμένη τραπεζαρία. Οι ενέργειες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να νοιώθουν ότι μέσω της
επιτυχημένης πορείας της επιχείρησης, λαμβάνουν και αυτοί ικανοποίηση, γεγονός που τους δίνει σημαντικά κίνητρα
για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.

Αξιοποίηση της ύπαρξης πιστοποιήσεων για το παραγόμενο προϊόν
Εάν στόχος είναι η εξωστρέφεια και η είσοδος σε αγορές άλλων χωρών και ιδιαίτερα των ΗΠΑ και την
Βόρειας Ευρώπης, μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση για το παραγόμενο προϊόν της επιχείρησης, θα αποτελέσει
εισιτήριο εισόδου και εργαλείο αναγνώρισης της επιχείρησης στο νέο περιβάλλον. Στόχος η απόκτηση εξωστρέφειας
και η δυνατότητα ανταγωνισμού των ήδη εγκαθιδρυμένων επιχειρήσεων στον χώρο που επιθυμεί ο επιχειρηματίας να
δραστηριοποιηθεί. Επιπλέον, η ίδια η διαδικασία της πιστοποίησης θα αποτελέσει ένα πρώτο crush test για τις
δυνατότητες και τις αντοχές της επιχείρησής. Η εταιρία Coco mat για παράδειγμα, αποτέλεσε την πρώτη ευρωπαϊκή
εταιρία παραγωγής στρωμάτων με ISO 9001, ενώ και η εταιρία Medwork αξιολογεί ως σημαντικό στοιχείο της
επιτυχίας της, τη διασφάλιση της ποιότητας μέσω των πιστοποιήσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές ακόμα στρατηγικές: Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι θα πρέπει να επιδιώκουν την
επίτευξη κάποιου μακροπρόθεσμου. Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή σε
συνέδρια, την εφαρμογή στοχευμένης διαφήμισης και την εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Αναπόσπαστο κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας είναι η εφαρμογή αποδοτικών ελέγχων. Τέλος σημαντικό είναι να
προσαρμόζεται η κάθε πρακτική στα δεδομένα που της αρμόζουν ανάλογα και με την εκάστοτε ιδιοσυγκρασία του
επιχειρηματία7, για την πιο αποδοτική εφαρμογή της.
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Περίληψη

Οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι νέοι άνθρωποι πριν από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά
και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ήταν πολλές. Η πιο σημαντική, όμως ήταν η ραγδαία αύξηση της
ανεργίας που ταλανίζει εκατομμύρια νέους ανθρώπους στην Ελλάδα καθώς και σε όλη την Ευρώπη.
Αρχικά η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει την πορεία της ανεργίας ενώ πιο συγκεκριμένα εστιάζει στις
νεανικές ηλικίες 1 από 15 έως 35ετών στην Ελλάδα. Εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε τη συμβολή των
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Γ΄ΚΠΣ & ΕΣΠΑ) στη μείωση της ανεργίας των νέων και στο σύνολο της
ανεργίας για την χρονική περίοδο 2000-2013.
Κλείνοντας και πολύ ενδιαφέρον θα δούμε εάν η πολιτική για τη μείωση της νεανικής ανεργίας μέσα από τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι αποτελεσματική.

Λέξεις Κλειδιά: Ανεργία, Χρηματοδοτούμενα προγράμματα, Επιχειρηματικότητα, Νεανική Επιχειρηματικότητα
Εισαγωγή
Η απασχόληση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκετε σε πολύ αρνητικό επίπεδο, υπό το βάρος των
δημοσιοοικονομικών μέτρων και άλλων πολιτικών επιλογών κυρίως με την παρέμβαση των δανειστών αλλά και των
ελληνικών κυβερνήσεων η οικονομία περιήλθε σε μακροχρόνια ύφεση.
Η ανεργία και δε των νέων ατόμων έχει αναδειχτεί ως η βασική πρόκληση για την κυβέρνηση της Ελλάδος
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λιτότητα έχει διαλύσει το εργατικό δυναμικό, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών
κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστό ανεργίας.
Η επιχειρηματικότητα είναι μια διέξοδος για τους νέους ανθρώπους κυρίως, καθώς μέσω αυτής, τους δίνεται η
δυνατότητα να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν και να παράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να συνεισφέρουν
οικονομικά όχι μόνο στον εαυτό τους ή στο προσωπικό τους περιβάλλον αλλά και στο ευρύτερο σύνολο της κοινωνίας
και της οικονομίας.

Μεθοδολογία της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήσαμε την μεθοδολογία της Ευέλικτης Στρατηγικής (Robson, 2007), καθώς
εξ’ αρχής δεν γνωρίζαμε ούτε τον τρόπο αλλά ούτε και από ποιους φορείς θα συλλέξουμε τα στοιχεία για την
συγγραφή της εργασίας.
Η στρατηγική διαμορφώθηκε μέσα από την έρευνα και τη διαρκή αναζήτηση πληροφοριών.
Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από διάφορους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα(ΟΠΣ), και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

1. Η Κατάσταση απασχόλησης στην Ελλάδα για την περίοδο 2000-2013
Το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.952.800 άτομα (Δ΄τρίμηνο του 2013), εκ των οποίων τα
1.363.100 είναι άνεργοι. Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει
εκτοξεύσει την ανεργία σε πολύ υψηλά μεγέθη, καθώς έχει ανέλθει στο 27,52%.

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε πώς προσδιορίζουν ηλικιακά τη νεολαία διάφοροι διεθνείς και μη οργανισμοί. Η UNESCO κατά
την εκτέλεση της στρατηγικής της νεολαίας, χρησιμοποιεί διαφορετικούς ορισμούς της νεολαίας, ανάλογα με το πλαίσιο. Για
παράδειγμα σε δραστηριότητες σε διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο η UNESCO χρησιμοποιεί τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, ενώ
σε δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος τοπικής κοινότητας για τη νεολαία μπορεί να ορίσει
ως «νεολαία» κάθε πρόσωπο μεταξύ των ηλικιών 15 και 35 ετών.
Οργανισμός
Ηλικία
ΟΗΕ
15-24
UNESCO
15-24
Ευρωπαϊκή κάρτα νέων
15 έως 30
E.E.
15-25
Γ.Γ.Ν.Γ.
15-29 και άνω των 30
World Bank
15-24
1
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Η ανεργία πριν την οικονομική κρίση κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό, για παράδειγμα, σε προ
κρίσης εποχή οι άνεργοι ανέρχονταν σε 396,5 χιλιάδες (2007), ποσοστό της τάξης του 8,07%, ενώ το έτος 2001, πριν
την είσοδο της χώρας στη νομισματική ένωση, οι άνεργοι ανέρχονταν σε 513,3 χιλιάδες, ποσοστό της τάξης του
11,25%.

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2013
27,52%
30,00%
26,03%
25,00%

20,69%

20,00%

14,21%
11,25%
9,92%
10,95% 10,15%
9,70%
10,31%
10,36% 8,77% 8,07%
10,00%
7,94%
15,00%

5,00%
0,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ΕΤΗ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία του συγγραφέα
Όπως είδαμε στο παραπάνω γράφημα, τόσο πριν την είσοδο της χώρας στην νομισματική ένωση όσο και πριν
την είσοδο στην οικονομική κρίση η ανεργία ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα εν αντιθέσει με τα ποσοστά ανεργίας
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όπου το ποσοστό αγγίζει το 27,52% του συνολικού εργατικού δυναμικού.
Στον πινάκα που ακολουθεί θα δούμε αναλυτικά των αριθμό των ανέργων καθώς και τα ποσοστά ανεργίας σε
κάθε ηλικιακή ομάδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ. Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013
Εργατικό δυναμικό
Αριθμός Άνεργων
Άνεργοι σε ποσοστό
Ομάδες ηλικιών
σε χιλιάδες
σε χιλιάδες
(%)
15 – 19
41.0
29.2
71,20%
20 – 24
258.8
141.8
54,79%
25 – 29
557.6
249.2
44,69%
30 – 44
2.200,6
579.8
26,35%
45– 64
1.833,8
357.1
19,47%
65 <
61.1
6.1
9,91%
Total
4.952,8
1.363,1
27,52%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα
Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων το ποσοστό της ανεργίας μειώνεται. Στην ηλικιακή
ομάδα των νέων 15-19 έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας με 71,20% και ισοδυναμεί με 290.200 χιλιάδες
ανέργους, ενώ ακολουθεί με 54,79% η ομάδα 20-24 και τέλος, η ομάδα 25-29 ετών με ποσοστό 44,69%.

2. Η συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη μείωση της ανεργίας των νέων
και στο σύνολο της ανεργίας
Μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2 έχουν δημιουργηθεί νέες επιχειρήσεις από νέους
ανθρώπους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε πόσο συνέβαλαν με τη δημιουργία τους οι νέες
επιχειρήσεις στη μείωση της ανεργίας των νέων στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών και πόσο στο σύνολο της ανεργίας.
Παρατηρούμε μεταξύ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 νέων ελευθέρων
επαγγελματιών-νέων επιστημόνων, έχει το υψηλότερο πλήθος ωφελουμένων, καθώς σε αυτό το πρόγραμμα
δημιουργήθηκαν 6.018 νέες επιχειρήσεις. Ακολουθεί το πρόγραμμα των 3.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας
2
To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. https://www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx
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22-32 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Νέοι και επιχειρηματικότητα» A' και Β΄κύκλος με 2.371 και 2.267 νέες
επιχειρήσεις, και τέλος το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» με 1.156 νέες επιχειρήσεις. Συνολικά
έχουν δημιουργηθεί 11.812 νέες επιχειρήσεις. Η συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων 15-29 ετών, μέσω της
ίδρυσης των νέων επιχειρήσεων, σε ποσοστό είναι 4,89%, ενώ η συμβολή στη συνολική ανεργία είναι 0,24%.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Πλήθος
Μείωση της ανεργίας
Μείωση στο σύνολο
ωφελούμενων
των νέων 15-29 ετών,
της ανεργίας, μέσω
Τίτλος πρόσκλησης
επιχειρήσεων
μέσω της ίδρυσης
ίδρυσης νέας
νέας επιχείρησης
επιχείρησης
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων

1.156

0,58%

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελευθέρων
επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με το
2.371
1,18%
διακριτικό τίτλο "νέοι και
επιχειρηματικότητα" A' κύκλος.
Πρόγραμμα 3.000 νέων ελευθέρων
επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με το
2.267
0,86%
διακριτικό τίτλο "νέοι και
επιχειρηματικότητα" Β΄κύκλος.
Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 νέων
ελευθέρων επαγγελματιών-νέων
6.018
2,28%
επιστημόνων, έτους 2009
Σύνολο
11.812
4,89%
Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία του συγγραφέα

0,02%

0,05%

0,05%

0,12%
0,24%

3. Συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Γ΄ΚΠΣ στη μείωση της ανεργίας των νέων
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ δεν συνεισφέρουν μόνο στην στήριξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Στους
παρακάτω πίνακες θα δούμε πώς τα διάφορα προγράμματα έχουν συμβάλει στη μείωση της ανεργίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Μείωση της
Νέες επιχειρήσεις
Μείωση της
Νέες θέσεις
ανεργίας των
από πρόγραμμα
ανεργίας των
εργασίας
νέων μέσω
νέων
νέων μέσω της
Έργο
πλήρους
δημιουργίας
επιχειρηματιών σε
ίδρυσης νέας
απασχόλησης σε
νέων θέσεων
αριθ.
επιχείρησης
αριθ.
εργασίας
Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας των νέων 2.845
1,38%
2.206
1,07%
Α', ΄Β, ΄Γ και ΄Δ κύκλος
Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία του συγγραφέα
Στο πρόγραμμα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων Α΄, Β', Γ΄, και Δ΄, κύκλος (2001-2005), έχουν
δημιουργηθεί συνολικά 2.845 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με μείωση της
νεανικής ανεργίας ηλικίας 15-29 ετών σε ποσοστό 1,38%. Στο ίδιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και για την ιδία
χρονική περίοδο υλοποίησης δημιουργήθηκαν 2.206 νέες επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες ηλικίας 18 έως 29
ετών και εδώ βλέπουμε τη συμβολή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη μείωση της νεανικής ανεργίας να
ανέρχεται σε ποσοστό 1,07%. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμβολή των προγραμμάτων στη μείωση της νεανικής
ανεργίας δεν είναι και τόσο ικανοποιητική καθώς τα ποσοστά είναι πολύ μικρά.
Στον επόμενο πίνακα που ακολουθεί θα εξετάσουμε το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων
Επαγγελματιών (ΝΕΕ) για τα έτη 2000-2006 με εξαίρεση το έτος 2005 που δεν προκηρύχθηκε κάποια χρηματοδότηση
και θα δούμε πώς συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας στους άνδρες κάτω των 25 ετών και πόσο στο σύνολο της
ανεργίας στην Ελλάδα.
Στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΝΕ για την περίοδο 2000-2006 έχουν δημιουργηθεί συνολικά 5.077 νέες
επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες κάτω των 25 ετών. Η συμβολή των προγραμμάτων επιχορήγησης νέων
ελεύθερων επαγγελματιών στη μείωση της ανεργίας των νέων ανδρών κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 4,07%, ενώ η
συμβολή του ιδίου προγράμματος στο σύνολο της ανεργίας στο 0,11%. Το ποσοστό συμβολής των προγραμμάτων
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επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών στη μείωση της ανεργίας, τόσο στην ηλικία κάτω των 25 ετών στους
άνδρες όσο και στο σύνολο της ανεργίας δεν είναι σημαντική.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
Επιχορηγούμενοι νέοι
Μείωση της
Μείωση στο
ελεύθεροι επαγγελματίες
ανεργίας των
σύνολο της
Έργο
άνδρες κάτω των 25
νέων (15-24 ετών)
ανεργίας σε
ετών, σε αριθ. ατόμων
σε ποσοστό %
%
Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων
5.077
4,07%
0,11%
επαγγελματιών έτους 2000-2006
Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία του συγγραφέα

Συμπεράσματα
Η οικονομική κρίση δημιούργησε πολύ έντονο πρόβλημα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με
αποτέλεσμα να έχουμε ραγδαία και καθολική αύξηση της ανεργίας, η μεγαλύτερη ζημία όμως έχει προέλθει στους
νέους ανθρώπους κάτω των 25 ετών. Να τονίσουμε ότι η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα των νέων 15-29 ετών καλύπτει
το 1/3 της συνολικής ανεργίας στην Ελλάδα. Το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες παραμένει σημαντικά υψηλότερο
εκείνου των ανδρών, ενώ όπως προαναφέρθηκε ηλικιακά το φαινόμενο μαστίζει κυρίως τους νέους και ξεπερνά το 60%
στους ηλικίας 15- 24 ετών.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξαγάγαμε έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επίδοση τόσο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και των κυβερνητικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της νεανικής
επιχειρηματικότητας είναι μη ικανοποιητική.
Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει με την ετήσια έκθεση (2013) έτος αναφοράς (2011-2012) και το Ίδρυμα
Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), που αναφέρει ότι υπάρχει αρνητική επίδοση τόσο των
χρηματοδοτικών προγραμμάτων όσο και των κυβερνητικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας (Ιωαννίδης, 2013).
Οπότε για να δοθεί ελπίδα σε πολλούς από τους νέους ανθρώπους, που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και δεν
έχουν κάποιο επαγγελματικό προσανατολισμό, θα πρέπει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η ΕΕ να αυξήσουν τις
οικονομικές ενισχύσεις, τις πολιτικές και τις δράσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα
των νέων.
Διαπιστώσαμε ότι η συμβολή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη μείωση της νεανικής ανεργίας
αλλά και στο σύνολο της, δεν ήταν σημαντική και αποδεικνύεται από τα χαμηλά ποσοστά τους. Τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της ίδρυσης των νέων επιχειρήσεων μείωσαν την ανεργία των νέων 15-29 ετών κατά 4,89%,
ενώ η συμβολή τους στη μείωση της συνολικής ανεργίας είναι στο 0,24%.
Στο πρόγραμμα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων Α΄, Β', Γ΄, και Δ΄, κύκλος Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006
έχουν δημιουργηθεί συνολικά 2.845 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με
μείωση 1,38% της ανεργίας των νέων ηλικίας 15-29 ετών. Στο ίδιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και για την ιδία
χρονική περίοδο υλοποίησής του δημιουργήθηκαν 2.206 νέες επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες ηλικίας 18-29
ετών, ενώ η συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων ανέρχεται σε ποσοστό 1,07%.
Στο πρόγραμμα επιχορήγησης των ΝΕΕ για την περίοδο 2000-2006 έχουν δημιουργηθεί συνολικά 5.077 νέες
επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες κάτω των 25 ετών και η συμβολή του στη μείωση της ανεργίας των νέων
ανδρών κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 4,07%, ενώ η συμβολή του ιδίου προγράμματος στο σύνολο της ανεργίας στο
0,11%. Τα ποσοστά συμβολής στη μείωση της ανεργίας μέσω των προγραμμάτων επιχορήγησης των ΝΕΕ τόσο στους
άνδρες ηλικίας κάτω των 25 ετών όσο και στο σύνολο της ανεργίας κρίνονται μη ικανοποιητικά.
Θα πρέπει πολύ σύντομα να δημιουργηθούν οι απαραίτητες πολιτικές που θα εξομαλύνουν την κατάσταση
στην ανεργία, καθώς στις νεανικές ηλικίες και δη στην περίπτωση των γυναικών ηλικίας 15-19 ετών και 20-24 το
ποσοστό στην πρώτη ομάδα ξεπερνά το 80%, ενώ στη δεύτερη ομάδα αγγίζει το 60%.
Τρόποι για τη μείωση της ανεργίας υπάρχουν, δεν υπάρχουν όμως μαγικές λύσεις χωρίς κόπο, προσπάθεια και
συνεργασία. Σύμφωνα με τον Stiglitz & Walsh (2009) η επιχειρηματικότητα και η τεχνολογική πρόοδος δημιουργούν
θέσεις εργασίας, όποτε θα πρέπει να στραφούμε στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
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Introduction
In the fast, turbulent and unstable business environment, changes became the only possibility for organizations to
stay competitive and superior over competition whether that competition is local or international. In order to stay ahead and
survive through the crisis, changes in the way business is done are paramount. This being said, changes also bring about
resistance to behaviour change which can slow down efforts.
Despite the scope of changes, small or radical, export driven companies suddenly find themselves in delicate
situations, especially during crisis situations. On one side, they have to implement changes to stay competitive and on the
other they are faced with employees who resist changing. Put simply, this resistance to change behaviour can jeopardize
core change processes inside organizations. This resistance, especially in crisis situation, and companies who are focused
on international business through export, are most at risk in such situations.
The main problem addressed inside this study is to understand how to influence people through leadership, who
resist change, and make the current changes easier to understand and bring benefits to the company. The context of the
study looks both at the domestic situation (Serbia) but is simultaneously understood in relation to customers around the
world who are expecting world class service and production from those they import from.
The main objectives of this study are to:
• Identify the main reasons for resistance to change behaviour inside export driven organizations.
• Identify how leaders and leadership could minimize resistance to change during crisis situations.
• Analyze what skills and competencies leaders should possess in order to minimize resistance to change inside
export driven organizations.

Literature Overview
The literature related to resistance to change behaviour considers not only changes in the current status it also
considers that resistance to change behaviour jeopardizes current and future expectations. In the study of Lines (2004) the
author explains that resistance will be present if any of the following situations appear: “(1) the individual has expectancies
that the relationship between the change in behaviour and performance is uncertain; (2) that the link between performance
and outcome is uncertain; and (3) the outcomes have negative value to the individual" (p.198). Simply, resistance to change
behaviour occurs when people start to lose their position, power, or influence that is directly linked to implementation of the
changes.
Roger (2003) emphasizes the following elements that explain why people resist change: poor know-how, surprise
disliking, change disliking, lack of confidence, lack of trust, lack of respect, disturbed practices, habits and relationships. In
addition, Bennett and Durkin (1999) emphasized four typical barriers associated with changes: perceived threat to the status,
disruption of personal relationship, economic factors, and preferences for the status quo. Therefore, change resisters could
be recognized as "internal terrorists" who make it difficult for organizations to act in a timely, meaningful, manner (Szamosi
and Duxbury, 2005). In different scholars approaches to the resistance to change the authors are divided into two general
groups. On the one side there are authors who support the human side of change and on the other hand there are authors
who support mechanistic approach (Szamosi and Duxbury, 2005).
The so-called humanistic approach is more concerned about people behaviour inside the organizations and their
psychological conditions when changes are implemented. Piderit (2000) conclusions were that the resistance to change is
expressed through: emotional and cognitive states of behaviour. The emotional state often shows people reactions to
changes inside organizations. During the changes, the emotional sensitivity of people is emphasized and are often
manifested through different reactions and behaviours during implementation.
According to Coetsee (1999) these behaviours vary from apathy and passive resistance to the active and aggressive
resistance. Namely, the level of change proposed or implemented will have a direct influence on peoples’ reactions. These
reactions may vary from apathy to aggressive resistance, depending on the level of change. Apart from humanistic
approach, the perception of people plays a very important role in the change implementation period.
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Despite what we know about resistance, what the literature has not sought to understand is how resistance can
continue to occur in crisis situations when the future appears ‘dark’. This literature seeks to begin developing an answer to
these questions by piloting a study in a SME, export driven, organization where one would expect minimal resistance given
the organizational size and scope of business.

Methodology
The chosen methodology in this research was a quantitative one involving a self administrated questionnaire. The
questionnaire was designed to link directly to the research objectives and all questions were closed-ended. The research
instrument was separated into three functional and independent components – why resistance to change occurs; how leaders
can influence change; and, the skills and competencies required to influence change. The introductory part included
demographic data such as: gender, age, education, current job position and work experience in the current company. Fivepoint Likert Scales were utilised.

Preliminary Findings and Conclusions
According to the literature the main reasons for the onset of resistance to change are: constant organizational
change and influence that organizational change will have on work and job security. It is interesting to observe that
respondents were aware about the fact that changes are necessary yet employees disagreed with the fact that, the
organization will change from secured and certain to unsecured and uncertain (mean score 2.14), and that the old way of
doing business is better and more efficient (mean score 1.87). These results indicate that people are becoming aware of the
need for changes and understand the reasons why organizations tend to implement changes given the crisis and the need to
compete more effectively in export driven markets.
Little evidence was found suggesting that the proposed changes will work (mean score 2.90) and limited evidence
that change will bring important improvements (mean score 3.11) indicates a neutral attitude possibly due to the fear of
unknown, or simply due to lack of information about what the proposed changes will bring. Theories of resistance to change
as fear of the unknown are widely recognized and developed (e.g. Phang and May 1997; Lines, 2000; Szamosi et al, 2005;
Chonko et al.,2006; Jansen, 2001, Bovey and Hede, 2001; Milani et al.,2005).
It was also interesting to observe that employees tended to disagree with the fact that changes would not bring
expected benefits (mean score 2.84). Moreover, employees were not very concerned about the possible failure of the change
process (mean score 2.86) In view of such results it is fair to note that employees had a positive attitude towards changes in
view of job and work security. Respondents tended to disagree even on the statement that changes will not add more stress
(mean score 2.70) in their every day job, which may be also interpreted as a positive attitude towards changes.
If we consider the results from the question about how changes will reduce work effort (mean score 2.68)
respondents simply did not find change as activator of reducing work effort, even further they did not find that change
implementation would significantly reduce work satisfaction (mean score 2.30). The opinion of respondents in this study
was that changes would not result in a reduction of organizational commitment among employees (mean score 2.27). It was
interesting to observe that although respondents did not expect changes to relieve their work effort, work satisfaction and
organizational commitment remained intact indicating that employees expected that changes would improve the quality of
work rather than the quantity; from an export driven sector this is critical given the onslaught of international competition.
Furthermore, this observation seems to confirm the opinion of respondents related to adding more work to the every day job
(mean score 3.17) where they showed full awareness of the fact that changes were likely to increase their every day work.
A sort of fear concerning more work than a person can handle is normal in the change process but is seems that this fear is
not critical for the rejection or negative attitude towards changes.
Further fears which were observed in this study were shown in the question: change implementation will give more
job responsibility to employees (mean score 3.02) and that changes will disturb established practices in the every day job
(mean score 3.08). These are fears which occur due to the alteration of job process itself indicated by changing the overall
process.
The first objective of this study was to identify the main reasons for resistance to change behaviour inside export
driven organizations. The findings in this study suggest that employees in general understood the necessity for changes and
were not reluctant to change itself. Such a finding is important since Mento et al., (2002) suggest that employees should be
convinced that changes will bring some benefits to them in order to believe in the implementation of changes; however,
employees felt that the process of changes was not well elaborated and explained to them. Furthermore, they did not seem to
have enough confidence in the capabilities of managers and they did not trust them. It is possible that the lack of trust of
employees in this study was a consequence of improper communication of managers since the importance of
communicating changes to employees was shown to play an important role by several authors such as Young and Post
(1993), Farmer et al., (1998), Graetz (2000), Sharbrough and Cantrill (2006).

43

In this study we went one step further and analysed different factors such as gender, age, education, work
experience and current job position in order to see if they had any influence on resistance to change. Three issues evolved in
which the respondents had significantly different opinions based on age, educational background or gender. Firstly, it was
observed that younger people as well as qualified workers tended to show more trust in managerial capabilities. Such
findings were not unexpected since younger people in general have less experience and need professional guidance which
they recognized in managers in whom they put their trust. Since it was shown that trust in managerial capabilities is an
important factor for successful implementation of changes (Lee and Teo (2005) and Neves and Caetano (2006)), it can be
postulated that younger people will be less resistant to changes. Somewhat confusing was the finding that qualified workers
opposed to all other educational levels trusted managerial capabilities, a possible explanation for this is that qualified
workers thought that changes would bring expansion for the company in which case they as specialized workers in the
branch could profit. On the other hand, according to Chonko (2006) the resistance to change behaviour may be seen as lack
of knowledge or simply reluctance to change.
Secondly, unqualified workers feared of organizational change towards uncertainty in contrast to younger
employees with less work experience who seemed to be less concerned about uncertainty. Young people have less difficulty
of finding another job and therefore their fear of uncertainty is limited in contrast to unqualified workers who probably
feared that changes would bring more automization and job cut off in which case they would be put in a difficult position.
Several authors such as Bovey and Hede (2001), Milani et al.,(2005), Szamosi et al.,(2005), Folger and Skarlicki (1999)
showed that uncertainty and fear of unknown are important for developing resistance to change and from the results in this
study it may be concluded that younger people develop less resistance to change. Thirdly, women had doubts about the
success of change implementation. The gender differences indicate that women show need to understand the process
thoroughly prior to accepting it and are probably more reluctant to changes than men.
Regarding job security in general positive attitude towards changes was observed also in this segment. Namely,
employees did not fear work overload or confusion but they did think that changes would negatively influence job security.
This however should not be underestimated since by facing changes people start to feel insecure about their job positions
and start to resist to changes. In reality people can fear of losing the values and job itself (Greenhalgh, 1983)
On the issue of job and work security significant differences in opinion were observed on educational level.
Interestingly, employees with elementary school education were concerned about the increase of job duties, confusion and
work overload from which they seemed to perceive no benefit, On the other hand qualified workers were rather concerned
about the changes in their routine and about changes in relationship among employees. If it is considered that qualified
workers are employed in the production, respondents with elementary school would mainly be employed in the
administration as cleaners or in similar positions. In the production site qualified workers are all equal regarding their
income and social status and therefore they fear that organizational changes will also change this status of equality by
dividing them according to age, work speed etc. Employees with elementary school usually work together with employees
with higher educational level. In that case they are used to differences in social status and do not fear changes in this field,
but fear job cut off and work-overload.
Similar to organizational change, by work and job security women tended to be more reluctant and concerned
about employee frustration as a consequence of changes. This shows that women need more explanation about how changes
are going to be implemented.
The second research objective was to identify how leaders and leadership could minimize resistance to change
during crisis situations. According to literature three elements were established as basic on how leaders and leadership
could influence resistance to change behaviour inside organizations and these are: vision, communication and
empowerment. In this study the majority of those questioned as well as all interviewed respondents recognized vision as a
crucial factor for leaders to influence resistance to change behaviour inside organizations. They considered that a clear
vision with directions of changes and a strategy for implementing changes were very important for successful changes as
well as the explanation of changes to employees.
The importance of vision was confirmed by the interviewed employees as well. The findings in this study are in
accordance with Kotter (1999), Pietersen (2002) and Kotter (2005) who emphasize the importance of vision of leaders in
order to diminish resistance to change. Once more significant differences in opinion were expressed based on educational
level of employees. Respondents with elementary school education disagreed with the statements regarding clear vision and
explanation of vision, indicating that this subpopulation was unaware of the importance of vision in the process of change.
The question remains does such result imply that leaders should not insist on vision when influencing employees with
elementary school education but rather use other means to approach them? This is a complex question and it is possible that
this subpopulation can be influenced by vision as well although they seem to ignore its importance.
Communication as a mean by which leaders could influence resistance to change inside organization resulted in
very similar finding as vision. In general respondents thought that it was important to communicate changes before
initiation of their implementation. Moreover, they considered it important that communication should be a two-way process
where leaders should listen to their comment, suggestions and concerns as well as resolve their confusion about the outcome
of changes. Such findings were in accordance with Young and Post, (1993), Farmer et al., (1998) and Galpin (1995) who
found that leaders could influence resistance to change through proper communication.
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Nevertheless, consistent to opinion about vision, in communication issues employees with elementary school
education had a significantly different opinion to other levels of education. Namely, it could be deduced that they
considered communication in general to be unimportant for the change process. If elementary school educated employees
are considered in view of their previously explained position in the company, it can be postulated that they are not used to
communicating with leaders and therefore they do not recognize neither vision nor communication as important. In fact it is
known that lack of communication to employees with lower education level was a long year practice inside companies, and
therefore this subpopulation simply does not recognize it as crucial factor by which leaders could influence resistance to
change behaviour. In contrast, qualified workers seemed to understand the importance of communication but considered
listening to employees suggestions and explanation of the process less important. Such finding was unexpected and it would
surely interrupt two way communication between leaders and employees, and withhold very important information for
leaders. Also work experience played a role in defining the importance of the issue of listening to employees and explaining
the change process. It was found that employees with less than 5 years of work experience expected comprehension and
explanation from their leaders whereas employees with 11-15 years of work experience did not find it important.
From the aspect of empowerment the findings were very close to literature data (Gupta and Kurian (2006), Yukl
and Beker, (2006) and Zhu et al.,(2004) since the majority of employees as well as all interviewed respondents agreed on
the fact that empowerment is very important tool for leaders to influence resistance to change behaviour inside
organizations. In respondents opinion leaders should constantly support employees, provide them with adequate trainings,
motivate and trust them. They should also give employees feedback, support team work, resolve conflicts early on, have a
proactive orientation and explain tangible results.
Once again significant differences in opinion were observed on educational level, where qualified workers
disagreed about leaders giving constant support to employees, whereas employees with elementary school did not give
empowerment much weight except in the matter of support and accepting suggestions. Such findings indicate that
employees with elementary school education want to take part in the process of change but they do not recognize the
importance of how leaders can influence changes probably because they are not used to a direct contact to leaders and if
their leaders are present they may not be able to understand their way of explaining vision, communication or
empowerment.
Another issue in this study was the attitude of employees towards skills and competences of managers. It resulted
in the agreement of respondents to the fact that it is very important for leaders to have skills and competences such as
business knowledge. The importance of this issue was specially pointed out by the interviewed respondents. Furthermore it
is necessary that managers know how to communicate with their employees, how to support them, relieve their concerns
and involve them in the change process on one hand but also to have clear direction and set rules for behaviour of
employees.
Throughout the process managers should provide feedback to their employees and constantly explain on how the
change process is performing and where it is going. Interestingly, the importance of managerial skills and competences was
recognized from all participants in the study, regardless of their age, education, job position, work experience or gender.
Such result emphasizes the importance of leaders in the change process, but being a good leader is not defined by the
position in the company, it is defined by the skills and competences employees expect their leader to possess. Due to its
importance the issue of leaders competences has been a subject of research for several authors such as Bonvilan and Pearse
(2000), Anon (2004), Galpin (1995), Graetz (2000) and Higgs and Rowland (2005) who theorized about concrete skills and
competences leaders should possess.
In conclusion, this study indicated that leaders and leadership play an important role in resistance to change
behaviour. With vision, communication and empowerment leaders have powerful tools to diminish resistance to change and
smoothen the change process. Nevertheless, leaders can influence employees only if they meet their needs and act in the
way employees perceive their leaders should act. In this study it was shown that different respondents in term of foremost
educational background but also age and gender had different fears, different degree of trust in leaders but the same
perception that competent and skilful leaders are important for the change process. This implicates that leaders should
address different groups of employees in a different manner, by trying to listen and understand their fears and problems, by
seeking for solutions of the problems and involving the different employees groups in the change process adequately.
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Abstract: This study focuses on firm survival in European Post-transition countries. Survival of the firms plays
important role in preserving jobs and economic growth, a key issues both in economic research and policy making. The
determinants of firm survival are heterogeneous and the likelihood of survival differs across firms, industries and
countries. Therefore, the aim of this paper is to identify firm survival trends and link them to different firm, industry and
country characteristics. Eurostat data is used to track different survival rates of firms across different sections of
economic activities according to NACE Rev. 2 classification over the four-year available period of time. Survival rates
are examined within the first four years since establishment as it is expected that firms are less likely to survive during
this period. The heterogeneity in survival rates can serve as indicator for economic policy creators in finding
instruments aimed at increasing the likelihood of survival and, hence, the economic growth itself.
Keywords: survival rates, failure, sector analysis, post-transition economies
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Abstract: The complexity of the roles and the variety of offers deriving from the SMEs are considered as a
fundamental factor of the economic and social development of Greece. Its entry in the EU, in combination with the
increasing globalization of the economy, have inevitably resulted in serious effects in the national and international
business cycles, imposing huge requirements and challenges to which the greek SMEs should conform and adapt
quickly. Studying thoroughly in recent years the wider environment in which the SMEs operate, in addition to their
general business behavior, it has been noted that the greek SMEs face serious organizational and managerial problems.
As a result of the previous problem, intense phenomena connected to business analgesia rise, due not only to common
exogenous and endogenous factors, but mainly to the managers’ inability to accomplish a deep understanding and to
apply a number of competitive business strategies with viable and flexible organizational framework and with increased
efficiency. Such a perspective, requests organized collaborative alliances that will allow the access of the autonomous
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Greek SMEs to the abilities, skills and resources of other international contracting parties of analogous size, so that the
first can take advantage of the tangible and intangible characteristics of the latter, in order to enhance their competitive
dynamic and consequently obtain a constant access to the international markets
Keywords: Greek SMEs, business alliances, international business environment, systemic approach, cooperation synergies,
organizational forms

1. Introduction
Despite the slowly-advancing economy till the end of the 20th century, Greece, utilizing the comparative
advantage of the low production costs, the relatively good quality of its products, their timely supply particularly due to its
transportation (mainly the shipping) infrastructure, and most significantly its exceptional commercially strategic position,
Greece managed to represent a significant and reliable partner for conducting business transactions, especially with other
countries in Europe, whose markets have constituted a wide consuming network of its products (Dimitratos,2002:91;
Sdrolias et al.,2006a:27).
However, the momentous socio-economical and geographical changes that have incurred in Europe since 1990,
along with the market globalization phenomenon a few years later, and considering today’s fact of the global economic
crisis, whose intensity and duration cannot be precisely determined, constitute a global environment of high requirements,
acute business insecurity and keen competition, within which many of its consuming and entrepreneurial structural
components have radically been modified (Hünerberg,1993;Sdrolias et al.,2006b:267-268).
The international business activities of Greek corporations, especially those of SMEs, are still considered rather
dull today. Their competitiveness is declining continuously year by year, as a rational consequence of all the
aforementioned parameters, but not because of them alone (Ζopounidis and Gaganis, 2005; Sdrolias et al., 2006a:28). The
main reason lies in the incompetence of their senior executives that do not consider the company they represent as an open
productive and entrepreneurial “system” of interrelated, interdependent components of its environment, and as a single
cluster of one-to-one relationships (Transformations function ) (Heinen,1985; Sdrolias et al.,2009), which result in a
substantial reduction of the degree of the domestic and international business performance, the emergence of highly
competitive problems and recently the ominous phenomenon of the bankruptcies, as well as the recent trend of moving, in
several cases, business activities mainly to the neighbor Balkan countries (Labrianidis, 2000;Sdrolias et
al.,2006a:28;Mantzari,2014).
Nevertheless, for Greece, which has been going through severe economic recession over the last few years, the
complexity of the roles and the variety of offers that come from SMEs, are considered to be one of the most important
factors of economic and social uplifting and as a result it is the state’s responsibility , as well as of all the bodies involved
and mainly the businessmen -investors’ responsibility ,to contribute to an organizational ,functional and productive
restructuring of those units, with an emphasis on organized domestic and international alliances , which will enable , on the
one hand access to the features, abilities, skills and resources of other domestic and international contracting parts, and on
the other, the achievement through these co-operations of a series of added values and scale economies , able to reinforce
their competitive potential and their effective access to various markets.
The present paper undertakes the task of presenting an outline , through a theoretical approach , of the domestic
and international competitive business environment , in which the greek SMEs ought to activate dynamically, of stating the
reasons for their up -to –the- present business introvert orientation, which lead them to being isolated and competitively
vulnerable and of underlining the need for their further operation within a framework of domestic and international
strategic alliances with corresponding SMEs. Finally, an additional goal is to suggest ways and processes for the gradual
formulation of those alliances, under the scope of a wider business attempt, recording at the same time its expected
advantages.

2. The Domestic and International Business Environment of Greek SMEs - A Systemic
Approach
The process of the “systemic approach” identifies and reports a set of certain features that coexist in a broad
environment and determines in great accuracy the variables and the pattern of their interdependence and interaction
(Staehle, 1990; Mullins, 1993).The extensively acquired experience demonstrated that today SMEs that succeed in the
global market are mainly those which, applying the “systemic approach”, conceptualize this environment, interact with the
new developing business attitudes, appreciate the benefits of various values, realize the structure of the economic and social
contextures of the countries they deal with, and look into the nature of cultural perceptions, resulting in adopting innovative
strategies that can provide an international lead (Sdrolias et al.,2009). Their competitive competence is due to the ability to
upgrade them continuously, to utilize the available knowledge, and provided that some of their productive and business
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deficiencies are ascertained, an organizational and functional redesign can be proposed, so that, on the basis of specialized
strategies, their maximum possible business benefit is achieved.
It is suggested that the whole planning of the “systemic approach” of the Greek SMEs be carried out based on the
following three factors in the business environment. More specifically, the aforementioned planning is based on:
• The macro-environment of the Greek SMEs, which pertains to the international business environment, and hence the
main distinct characteristics of their competitors that are active in this environment are here reported.
• The medium-environment of the Greek SMEs, which basically refers to the current national policy on entrepreneurial
support, as well as to the main public and private stakeholders that are involved and interact with them (e.g. Ministry of
Development, Chambers, National Export Organizations, Private Banks, Investors, etc), and finally
• The micro-environment of the Greek SMEs, which is related to the current organizational, productive and business
structure and policy of these entities.

2.1 The macro-environment of the Greek SMEs
Greek SMEs constitute part of the global business environment characterized by a set of dominant variables that
define the particular profile of each of its markets and highlight its special features. Within this specific environment there
are active, leading corporate entities of medium and small size, which despite the economic crisis, have abundance of
investment capital, excellent knowledge of the global market, very broad and specialized organizational and operational
structures, as well as effective competitive information management systems. Yet, despite the challenge of constant
internalization of the Greek SMEs(Jones and Coviello 2005),the so far acquired experience has shown that almost all
accomplished export activities from these enterprises (expertise) involve high business and export risk, which, particularly
from the macro-environment point of view ,are due to the following reasons:
• Greek SMEs fail to approach the micro-environment of the foreign, corresponding in size, companies in order to
acquire substantial comparative information regarding their structural nature, the size and quality of their staff, the
technology they use, the available resources, their economic policy, and their competitive business strategy, in general. In
this way, they exhibit a narrow attitude, under which their interest is limited to the most obvious features of the export
figures of their competitors (Sdrolias et al., 2009).
• Many Greek SMEs display a spirit of occasional business migration. Therefore, during the last twenty-five years, more
than 2.500 Greek SMEs have been active only in the Balkan countries due to the geographic vicinity, the historical and
political ties with these countries, their higher degree of familiarity with these countries compared to the associated
international companies, under conditions of uncertainty, black economy and bureaucratic inefficiency that prevail in these
countries(also familiar characteristics of the Greek economy), as well as due to the low operational expenditures, the
inexpensive labor cost, but also the favorable taxation systems. However, this business migration exhibits the characteristics
of an occasional translocation, and not a healthy globalization (Labrianidis, 2000; Sdrolias et al., 2006a:30).
• In order to possibly tackle the competition and the uncertainty conditions, Greek SMEs apply some synergistic
strategies (i.e. alliances) with a domestic and not a global perspective. It seems that they are afraid of the formation and
structure of an international alliance because of the habitual identification of its members with the interests of each
independent company and not of their own collaboration (corporate identification theory) and as a result, phenomena such
as leadership arrogance, factionalism, conflict of roles, goals and interests, arise and are capable of disorientating their
organizational identification and goal (Pearce,1997; Li et al.,2002:323-324; Sdrolias et al.,2006b:271-272).

2.2 The medium-environment of the Greek SMEs
The Greek experience so far has only displayed a lack of a proper business orientation from the government’s
perspective. The constantly increasing state influence on the business activity of the Greek SMEs, the bureaucracy of the
voluminous public sector, the frequent failures, , of the national regulations, policies and interventions in the business
domain (e.g. legal requirements, price audits, taxation, funding differentiations, contract inflexibility, etc.) undoubtedly
cause serious restrictions, acting as an obstacle to the occurrence of investment and export opportunities (Maroulis,1992 ;
Ipsilandis et al.,2005).
Greek governments, setting forth their bureaucratic mechanisms (Zopounidis and Gaganis, 2005), usually
demonstrate deficient financial supportive provisions to various business activities of the Greek SMEs, as a consequence of
the “dark” past, when huge national funds and European financing (mainly from the 2nd Delors financial package, NSRF,
etc), which should have been used up by the entrepreneurs for specific purposes (e.g. reorganization or/and expansion of
their enterprises, development of their export activities, etc.), were utilized by themselves as deposits in banks overseas. It
is, however, worth mentioning that governments themselves are not oblivious of their responsibilities, since, even at the
doorstep of the period of the Greek financial recession they exhibited discriminating treatment against many entrepreneurs
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that do not conform to the beliefs of their political parties, or irrationally allocate national funds for supporting national
problematic enterprises, in order to avoid extensive social reaction and discontent of the syndicats.
In addition, the complex taxation system and the high taxation rates, the enforcement of ineffective developmental
laws and policies, the insufficient national support framework, and the disadvantageous, because of the high interest rates,
had access to the financial resources (e.g. banks2, investors), but particularly today, in the middle of the Greek financial
crisis and because of the absence of state and private investment capital, they increasingly burden the various cost centers
of the Greek SMEs, resulting in a high total cost of the product, which reflects a non competitive final price of its supply.
Provided that substitute goods with an incomparably lower cost, compared to the Greek ones, have dominated the European,
but also the domestic market (e.g. Chinese, Russian, Korean, etc.), the conditions for the future perspectives of these
enterprises seem ominous (Sdrolias, 2006a:30).

2.3 The micro-environment of the Greek SMEs
This specific environment refers to the “inner world” of the corporate entities and reflects the organizational
philosophy, the business orientation, the organizational and functional structure, the management style, the formal and
informal relationships, the prevalent working conditions, etc. Given the integration of this environment with the process of
the “systemic approach”, and thus of the determination of interactions and interdependencies with the variables of the global
business environment, the following features incur:
• Influenced mainly by the models of the socio-governmental mechanism in their functional domain, Greek SMEs
formulate their business planning by basically adhering to strictly traditional bureaucratic systems and managerial practices
that are influenced, though, by a number of vulnerable characteristics (e.g. complex structure, strict hierarchic logic,
authoritarian management style, manipulative dispositions, lack of horizontal communication, restraint of initiatives and
interests, etc) (Sdrolias et al.,2006a:30; Sdrolias et al.,2009). Therefore, the failure of those conventional organizational
schemes is due to the fact that the activity mechanisms and their highly restricted nature are features that are incompatible
with the prompt adaptability to various effects of the global business environment (Cateora, 1990; Sandhusen, 1999).
Forming those structural and operational configurations, they confine themselves within the framework of a domestic
activity, which they consider strategically significant (Porter, 1990; Sdrolias et al., 2005) and capable of offering better
conditions for their viability, given that any disposition towards globalization involves an added risk, uncertainty and
relatively unknown business practices (Astley and Brahm,1989; Elg and Johannson,2001).
• Notwithstanding the fact that in the global business environment, the continuous know-how update and the adaptation
of managers’ skills to the newly defined scene are considered as key factors of the viability of the SMEs (Mplanas et
al.,2007:230), a characteristic feature of many of the Greek entrepreneurs is their reliance on the experience gained through
their long-lasting efforts for ensuring the viability of their enterprise, and consequently their reluctance to enrich their
knowledge through a broader range of specialized theoretical principles and modern management techniques (Sdrolias et
al.,2006b:271).
• Finally, whereas Greece exhibits a rich folk heritage and precious ancestral inventory of spiritual and practical
achievements that constitute aspects, with which Greek SMEs could create the conditions for a continuous generation of
ideas and their transformation to innovative products(Ipsilandis et al.,2005; Sdrolias et al.,2006a:34) , they do not opt for a
creative exploitation of the Greek cultural inventory for undertaking innovative actions, and as a result they act today
mainly as “imitators” rather than as “generators” of innovative products. While they lack in the productive exploitation of
such national cultural characteristics of their country, they miss a significant relative advantage that can lead to
entrepreneurial superiority and export dominance (Herbig et al., 1994; Roberts, 1998:164-165).

3. Design and Development of the Greek SMEs under the Scheme of Strategic Partnerships
According to Drache’s note (1996), universal environment lead to keen competition and also to a demand for a
sanity review and treatment procedure of SMEs. In universal array, more and more similar enterprises depend on world
2

On their part, the greek SMEs claim that the banks are inflexible when some of these enterprises face financial liquidity problems and
they are also discriminated against. Especially nowadays, in the middle of the economic recession, banks pose tough prerequisites and
restrictions on loan granting, a process that comes across to the entrepreneurs as rather complex. The cost of the loan is too high while the
possibilities for repayment negotiations are also hard. Thus, the greek SMEs display clear unwillingness in looking for external sources of
capital and are necessarily based on own financial resources and retained earnings, resulting in their lagging behind developmentally .On
the other side, the banks criticize the politics of the SMEs, claiming that their cooperation doesn’t usually constitute an integral part of the
SMEs’ developmental strategy and that in most cases they seek the support of a bank only in critical situations and not for the
development of partnerships , from which both parties could benefit. In addition, they believe that there is a great degree of unreliability
on the part of the greek SMEs and unfortunately for them they are not legally protected in the extent to which the state itself should
protect them. (Hyz,2011:164 ).
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financial cycle which demand less protective injunctions in financial safeguard, in the international trade, in the outborder
national promotion of productive factors and pecuniary capital, while it reduces in minimal traditional governmental
regulation with regard to the retirement pensions, the duration and kind of labor conventions, the government financing and
in general each form of government paternalism (Grammatikos, 2008; Koffas,2009). Thus, intense stress forced today on
the SMEs, leads them in an off-beat and insufficiently prepared competition for their various productive and entrepreneurial
parts.
Greek SMEs, sensing perhaps the ongoing and continuously increasing international market complexity, set as
their main objective to strengthen their consolidation in the domestic market, without occupying obligatorily with the
prospect of internationalization, ignoring perhaps scientifically formulated admissions, that, on one side markets have a
certain size and as a rule any increase of share enterprise’s market involves automatically also share reduction of her
competitors (competition effect)(Kokkinis and Sarmaniotis,2005:63;Polyzos,2011:305) and on the other side “….. not
undertaking of enterprising danger constitutes bigger danger”(Giddens,2002). As a result of all these comes the present
tragic economic situation in which most of these enterprises find themselves, many of which are forced to lessen their
production and entrepreneurial activity .
For this reason, in the constantly increasing uncertainty and complexity of the SMEs’ environment that requires
precise focus and increased flexibility (Crossan and Inkpen,1995:68-70), the strategic alliances, appear to suit and
correspond absolutely to the requirements of the aforementioned conditions (Levinson and Asahi, 1995).These strategic
approaches allow the access of an autonomous SMEs to the faculties, skills and the resources of other contracting parts,
developing thus their intangible and material virtues, so that competitive strategies strengthen her and thus acquire access to
the world markets (Morrison and Mezentseff, 1997:351; Todeva and Knoke,2005:125-126).

3.1 The Framework and Dimension of a Strategic Alliance.
These strategic alliances create basically many motives 3 and under varied conditions, an obvious collaborative
operational relation of two or more independent and usually of corresponding size enterprises (Oliver, 1990; Li et al., 2002)
that are often reported as a means tacit and of bigger creation of value and construction of competitive advantage (Borys
and Jemison, 1989; Elg and Johansson, 2001), via mainly the formulation of concrete environmental strategies, of mutual
exchange of resources and skills, aid and control of their business relation (Todeva and Knokke, 2005:127).
Their allied success depends basically on the choice of partners , on the congruencies among them concerning
success management , but mainly on the core negotiations of their partnership (Swoboda et al.,2011:272). Therefore, in
order for this relation to be effective, strategic alliances need to study, to investigate and to recognize the particular
characteristics of the exterior (also international) market environment in which they activate, to formulate with clarity the
necessity the objectives and the advantages of this collaboration, and to elect the critical factors and its additional
arrangement with careful and mainly progressive structure (Figure 1) (Bensimon, 1999; Stanek, 2004:182)
The final institutionalization of cooperative agreements that must result from the stereotyped interactions and the
transactions between the partners crashes into various obstacles, because it requires new structures, different routines and
organizational practices. In order for this collaboration to be effective, it presupposes and requires the reciprocal recognition
of differences and a serious obligation towards the cooperating parts to avoid exploitation of one from the other when
occasions result (Todeva and Knokke, 2005).
The continuation of collective enterprising strategy depends particularly on the unanticipated future terms that
cannot be recorded expressly in the official conventional agreements. Consequently, the successful strategic alliances
require processes of "open request" and "objectives of consent" based on the confidence, the reciprocal comprehension, the
unlimited learning and the organizational knowledge-distribution in order to achieve a high level of common decisionmaking and reciprocal objectives so much in functional as in strategic level (Doz et al., 2000; Todeva and Knokke, 2005).
The significance of confidence is strengthened in the case where the SMEs during their continuous interactions
demonstrate the eagerness to reject an occasional, strictly utilitarian logic, rendering thus more receptive and transparent
their cooperative relation, (Larsson et al., 1988; Elg and Johansson, 2001). This way the confidence is underlined as a endoorganisational network of exchange that is characterized by the good will of others, the faith in the moral integrity of the
collaborator (character-based stigmata), the reliability, the recognition and comprehension of reciprocal dependence, the
conformity in the rules of exchange, the reciprocity, the obligation, the tolerance and the collaboration (Ring and Van de
Ven, 1994; Elg and Johansson, 2001; Robson et al., 2006).

3

Consciously or not, there is the possibility that, one of the motives for the creation of alliances for the greek SMEs, is the improvement
of their opportunism (Brouthers and Bamossy, 2006). Yet, a long term cooperative consideration helps in the improvement of the
alliance’s performance and of the levels of partnerships, since the expectation for stability and consistency leads to a mutual level of
understanding and in effect , to an decrease in opportunism.(Skarmeas et al, 2002;Muthusamy and White, 2005).
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Up to the point that the confidence replaces the official protective mechanisms of control from a likely
opportunistic behavior of collaborators, as the written conventions, an alliance can decrease or avoid various types of
expenses of transaction, as the research for the information for the likely collaborators and the control in order to ensure that
each contracting part achieves its obligations (Gulati, 1995:88-91; Das and Teng, 1998).
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3.2 Instructive Coalition of the Strategic Alliances
One of the basic factors for the comprehension of leading team of the alliance is the determination of its members
and the degree of their owed representation in the management (Kramer, 1993; Hambrick et al., 2001), something
particularly intense in the leading teams with members from different organisations with different expectations, aims and
results of output (Ganitsky and Watzke, 1990). These members consider their integration in the strategic alliance as of
critical importance in their personal development and growth from that in corresponding maternal ones and their temporary
"expatriation" does not degrade their initial faith and their organizational identity in the mother enterprise (Frayne and
Geringer, 1995).
The factionalism and the self-complacency of the members of the leading administrative unit of strategic alliance
are an important danger that is produced by the determination of members with different perceptions and experiences, and
can lead to important conflict of roles. The conditions that involve this situation are reasonable to undermine the unhindered
communication between the members and consequently to cause insufficient decision-making (Li et al., 2002:320). The
basic, consequently, problem of strategic alliances is the management of the alliance itself, which apart from more, should
check and coordinate the resources of various occasions (Lajara et al., 2002:61). Consequently it results that the
management of the alliance is usually the more important and difficult work (Stanek, 2004).
It is rendered explicitly that the modern and multifunctional enterprising environment requires the creation of
almighty instructive coalition with right composition, high degree of confidence and with common objectives, which will
act corporal, as no one can allocate independently the essential information, the time and the reliability that need for the
concretisation of allied decisions. The constitution of this instructive coalition should be structured on the following four
characteristics (Kotter, 2001:72-73):
• Force of position: the executives composing the alliance of enterprises allocate the possibility of refutation of likely
undermining of enterprising processes from executives not included in the coalition
• Faculties: the aforementioned executives owe to allocate a wide spectrum of qualitative and quantitative characteristics
• Reliability: the members of the instructive coalition need to enjoy the confidence and the acceptance of the rest of the
members of cooperating enterprises
• Leading faculty: finally, to allocate proved leading faculties so that they direct and they coordinate successfully the
allied effort

3.3 Structural Determination of the Strategic Alliances
As far as the field of their operation is concerned, greek SMEs have up to the present been formulating their
business plans based on strictly traditional bureaucratic systems, under which lies a series of vulnerable features
(Zevgaridis,1983; Sdrolias et al.,2006b). However, the proven inefficiency of these organizational schemata and their
intensely restrictive and introvert character, are elements incompatible with the contemporary business adaptability to the
various domestic and international prevailing market conditions, resulting in holding back the development of independent
business interests and initiatives (Mintzberg,1983)..
On the contrary, as successful are regarded those enterprises that manage to form such cooperative structural
schemata which are able to develop easily within the changes occurring in the framework of the domestic and international
market conditions. Therefore it is requested from the aforementioned strategic alliances that they provide for the emergence
of a clear international entrepreneurial philosophy, able to achieve an as quick adaptation to each country’s special
consumerist features as possible, which is included in their business goals (Μeffert and Meuer,1993; Mullins,1993).
For overcoming such conventional structures of organization, the definition of a new structural form is suggested,
that of the structure of Lean (Hinterhuber and Krauthammer, 1994; Kleb and Swoboda, 1994) (Figure 2).The particular
form has to do with a contemporary organizational and managerial perception connected to rationalism in decision –making,
total distribution of the whole project to specialized groups and fields and mainly to entrepreneurial complementarity. In
combination with the absence of hierarchical classification and inflexibility, which guarantees a significant degree of
initiative, flexibility and collective spirit among the members of the coalition, allow and promote the quicker reception and
processing of information from the domestic and international market environment, as well as a more effective ability for
penetration and entrepreneurial adaptation to it.
Lean structure puts specific emphasis on the quality and the customer too as far as his/her needs and preferences
are concerned, on a level of logical prices, forming a consistent connection and loyalty with him/her. This kind of “Lean
Thinking”, finally creates a better cooperative coordination and a without precedence focused and added competitive value
(Deiwiks et al., 2008).
Its organizational and functional process require in the particular case of the greek SMEs’ domestic and
international alliances, the existence of a dynamic leader (CEO) with increased qualitative and quantitative features and
experiences , who will coordinate specific groups of the members of the contracting enterprises themselves or of expert
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councilors, for specific projects and activities and –if possible – this structure should operate independently from the rest of
the cooperating units and in close proximity to decision-making centres.
Emphasis on specific functional fields, such as that of the organization, legal support, human resources
management, financial management, R&D, marketing and public relations, management of information systems and
domestic sales and exports, suffice, more than necessary, for the effective alliance’s performance and finally for its
maintenance and extension not only for the benefit of the coalition itself but also for that of the involved parties.
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3.4 Organisational Learning for the Members of the Strategic Alliances
The level of organisational learning determines the complexity and duration of strategic alliances. It emanates
mainly from the comprehension of individual learning of its members and the between them exchange of information and
opinions (Simon, 1991; Kim, 1993) while the correlations of forces, the experience of common sentiments and emotions,
and mainly the dialogue is an entire aspect of organisational learning (Liu and Vince, 1999:668). Particularly the dialogue
as an effort of placing individual experience and action in the frame of collective thought and decision paves the way for
improved forms of communication between their organisational members (Schein, 1993; Isaacs, 1993:25).
Consequently, such learning in the strategic alliances becomes perceptible as a means of acquisition of new
perceptions (Argyris and Schon, 1978; Senge, 1990), assimilation and application of new information, acquisition and
transfer of knowledge and skills, as well as composition of diversity of administrative practices and collective experience
(Hamel, 1991; Todeva and Knokke, 2005). It constitutes also an important way of completing force and cover up
weaknesses, as it can lead to various tangible profits of studying the particular dexterities and faculties of the collaboration,
etc(Hamel, 1991).

3.5 Human Resource Management (HRM) of the Strategic Alliances
The intergovernmental determination of strategic alliance of SMEs, like the process of management of human
potential, do not present big divergences from the other equivalent conventional enterprises. Thus, the success of the
alliance depends on the effective variables that are used at the daily implementation of common processes, but also the
choice of human potential that will execute this processes (Lajara et al., 2002).The unavoidable conflicts that result in a
requirement of collaboration, can be faced on the basis of the following principles - values (Kanter, 1994; Lei et al., 1997;
Douma et al., 2000; Jnkpen, 2000; Todeva and Knokke, 2005):
• Suitable choice to execute on a permanent basis the allied work of personnel
• Promotion of confidence and revalorization of unequal faculties between the members of cooperative personnel for the
overshooting of the initial suspicions about competitive and opportunistic disposition
• Determination of constant, foreseeable and compatible objectives and expectations between the alliance and the
individuals
• Strengthening of personal motives of output with a concrete value system
• Fairer systems of remuneration capable of creating powerful bonds of collaboration
and encouragement for bigger output
• Institutionalization of implied also explicit rules of collaboration
• Activation of mechanisms that suspend the creation of "factions"
• Continuous education and further training so that the existence of asymmetry is blunted in qualitative and quantitative
characteristics of the personnel, that would undermine the stability of a co-operative relation
• Aid joint work spirit

3.6 Development of Common Information Systems and Communicative Processes of the Strategic
Alliance
The Greek SMEs competing with new, well-established international enterprises, and therefore require a continuous
flow of accurate information which until now admittedly themselves are, on changing customers desires , new competitors
initiatives, international market general challenges, making it imperative to create and manage an effective technological
competitive information system and communication (Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Priporas, 2004; Bozinis, 2007).
According to literature, competitive information (White, 1998; Vedder and Guynes, 2001) is a legal set and ethical
method used by an international entrepreneurial unit to utilize information range which helps to keep global business
setting. In particular, information on the best and fastest way possible for present and future competitor behavior, suppliers
and customers, market requirements, and overall international business climate to always create and sustain a competitive
advantage for business units that have, bypassing traditional information of the greek SMEs sources which consisted of
direct and personal observations, uncontrolled information, interpersonal contacts with former employees, suppliers,
distributors and competitive business customers dominated by subjectivity element, small sample of any deliberate
misinformation ( Priporas, 2004:79-80).
Therefore, the development of systems of open electronic transmission and flexible communication, accompanied by
filtered information of free flow, so that the relative initial uncertainty is soon diminished, will help significantly in
underlining the importance of the various organizational cooperative goals and in aligning the partners’ behavior with
the domestic and mainly with the international entrepreneurial goals of the alliance.
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3.7 Alliance Commitment and Organizational Control
In whatever kind of strategic alliance, the obligation for the development of an honest alliance commitment seems
indispensable ,as well as the achievement of effective processes of controlling the alliance’s organizational performance
(organasational control) (Das and Teng, 2001; Stanek,2004;Sdrolias et al.,2006b).
Commitment Theory, has its roots in behavioral organization and is defined as a multifaceted creation that includes
behaviors (eg. value alignment) and calculation based dimensions (e.g. continuation) , with a final goal of achieving its set
goals(Swailes, 2002; Nakos and Brouthers,2008).
Alliance Commitment on the other hand , is defined as the eagerness of the business partners to maintain a stable
relationship and to a certain extend to continue this relationship in the future (Nakos and Brouthers,2008). This way, it is
less likely that one of the partners is benefited from the other and it is more likely that he will finally act unilaterally to the
benefit of the alliance’s long term prospects (Gulati et al., 1994; Muthusamy and White,2005),even if the partners of a
“healthy” coalition tend to abstain from self-serving behavior and situations (e.g. retention of means and resources).
According to Morgan and Hunt (1994), commitment leads to an increased interfirm cooperation, which can in turn,
enhance the production of knowledge and learning, factors that undoubtedly lead to a more successful and with a longer
duration strategic alliance (Skarmeas et al., 2002; Nakos and Brouthers,2008).
Control Theory suggests that businesses try to decrease opportunism and reinforce allied cooperation through
various control mechanisms (Bello και Gilliland, 1997). Organizational control can be perceived as an evaluation process
which is based on the monitoring and evaluation- meta-evaluation of the behavior or the outcomes (in part or as a whole).
Therefore, according to Nakos and Brouthers(2008) and Sdrolias et al.(2011), two types of control have been found, output
control
and
behavioral
process
control.
Output Control focuses on the alliances’ results and consists of monitoring the financial and production outcomes
of the alliance (e.g. volume of sales, expenditure size, levels of profitability etc.) with the aim of decreasing corporate
danger, but can also simultaneously increase opportunism 4 thus decreasing the levels of cooperation (Celly and Frazier,
1996).
On the contrary, behavioral process control focuses on the behaviour of the alliance itself and consists primarily of
the main partner’s intensive efforts (key partner) to affect creatively the behavior of the other partners in the alliance, thus
contributing to diminishing the problems of opportunism and to the continuation of the cooperation (Aulakh et al., 1996). It
monitors and guides the partners’; attitude towards the specific goals and objectives , while such controls provide to the
alliance itself a supportive environment of distribution of the consequences of an emerging or existent danger (due to the
usual surrounding business insecurity in which SMEs activate), an increase in the motives for self-serving
behavior(selfishness) and encouragement towards a greater cooperation and exchange of knowledge and experiences (Bello
and Gilliland, 1997; Nakos and Brouthers,2008 ).
Finally, the above two controls should be carried out in two different ways and more specifically, through a
diachronic comparison (here the control of the strategic alliances’ performance is aimed at , through a comparative
evaluation of their performance over previous time spans and through a comparative contrast (here the control of the
performance of the strategic alliance of the Greek SMEs is aimed at), through an evaluation of the performance of
corresponding domestic or outlander alliances. In both cases, regular or urgent control reports, accompanied by the
submission of a complete report, can form the basis for the monitoring process, since their comparative results-divergences
can feed necessary remedial actions (Sdrolias et al., 2006b).

4. Conclusion
The worldwide changes that occurred in Europe after 1990, the phenomenon of a globalized market and the event of
the current Greek and International financial crisis, compose a domestic and international environment of high demands,
acute entrepreneurial insecurity and intense competition. For Greece, the complexity of roles and the variety of offers
stemming from SMEs, are considered to be one of the most important factors of financial and social elation and it is
therefore the obligation of the state, of all the bodies involved and of the businessmen-investors to contribute to an
organizational , functional and productive redesign of these units, with an emphasis on organized domestic and international
alliances which will allow, on the one hand their access to the features ,abilities, skills and resources of the other domestic
and international contracting parts , and on the other, the achievement through co-operations of a series of added values and
4

On account of this event, some of the allied businesses often feel isolated, the least informed and totally disappointed, when they finally
find out that unfortunately some of them harbor or encourage self-serving behavior which can harm the alliance’s long term prospects
(Aulakh et al., 1996). In this case, output controls don’t promote cooperation and the exchange of specialized knowledge, creative and
innovative practices. Then, several SMEs of the joint attempt are filled with the feeling of emotional alienation, and they are not
interested in the achievement of the alliance’s goals but only in their personal ones (Bello and Gilliland, 1997; Sdrolias et al., 2005;
Nakos and Brouthers, 2008).
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scale economies, which will be able to reinforce their competitive potential and their successful access to various markets
The present paper aims-through a theoretical approach, at outlining the domestic and international competitive business
environment in which the greek SMEs ought to activate dynamically, at defining the reasons for their current business
introversion which made them isolated and competitively vulnerable and at underlining the need for their further operation
within a scheme of domestic and international strategic alliances with corresponding SMEs .Finally, it suggest ways and
processes for the gradual formulation of these alliances under a wider entrepreneurial attempt, recording at the same time its
expected advantages.
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ABSTRACT
Global financial crisis had an impact on the socioeconomic parameters of European countries. During the last years,
Balkan countries exhibit considerably lower wages and Purchasing Power Parity (PPP) compared to the European
average with women exhibiting lower income and higher unemployment compared to men. The recent global financial
crisis resulted in the slowdown of the GDP growth, the reduction of minimum wages and an increase of unemployment
in the Balkans, including Greece. Job satisfaction and stress are related to salary earnings and work load. During the
economic crisis, in a number of European countries, among other professions, teachers are faced with dramatic
decreases in their earnings, decreased PPP and an increase in their workload and work related stress. The present work
reviews data on salaries’ changes of public school teachers in Europe with particular reference to Greece.
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1.

Introduction

1.1. The impact of the financial crisis on socioeconomic parameters in Europe
Global financial crisis had an impact on the socioeconomic parameters of European countries. The impact on
growth, employment and income has led to a general decrease in salaries, an increase in the number of working hours
and a dramatic increase in unemployment.
Countries in Central and Eastern Europe have been particularly hard-hit by the global economic crisis that has
heavily impacted the region since the end of 2008, leading to a dramatic recession in some countries. As a result,
governments reduced public spending, introduced public budgets’ cut downs, lowered salaries, redundancies and
employment freezes within their education sectors. During the last years, Balkan countries exhibited considerably lower
wages and Purchasing Power Parity (PPP) compared to the European average, with women exhibiting even lower
income and higher unemployment compared to men. Furtheremore, the recent global financial crisis resulted in the
slowdown of the GDP growth, reduction of minimum wages and an increase of unemployment in the Balkans,
including Greece. Job satisfaction and stress are related to salary earnings and work load. During the economic crisis, in
a number of European countries, among other professions, teachers are faced with dramatic decreases in their earnings,
decreased PPP and an increase in their workload and work related stress.
The present work reviews data on salaries’ changes of public school teachers in Europe with particular
reference to Greece.

2.

The effects of the financial crisis on public spending in Greece

2.1.

Public spending in Greece

In the last decades, EU and Balkan countries set up policies and allocated resources for the education of both
women and men and made provisions for child care services. In the previous decades, the regional economies exhibited
robust economic growth, several countries became members of the EU and had their economies, infrastructure and
industries restructured.
In the case of Greece, upon its entry to the euro area, the country enjoyed a period of fast growth averaging 4
percent of GDP in 2000–2008, despite its chronic fiscal and external deficits and large public debt; with the country’s
account deficit reaching 14.7 % of the per capita gross domestic product (GDP) in 2008 (Matsaganis, 2011). During
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2008, the GDP in purchasing power parity (PPP) stood at US$30,076 correponding to the 95% of the EU average (
Tzannatos and Monogios, 2013).
The global financial crisis which occurred in recent years hit the Balkan region severely. Nowadays, Balkan
economies are going through economic difficulties for several years. The current micro and macroeconomic conditions
in Greece and other Balkan countries resulted in reduced government earnings, rising public debt and uncertainty for
the business, creating unfavourable conditions for economic growth and investment.
Under these unfavourable economic conditions, social inequality and the proportion of the population living in
poverty, in most of the Balkan countries, has risen with unemployment (Table 1) reaching in some countries
unprecedented levels (Nicolik et al, 2013).

Table 1. Unemployment rate of the total population in Europe and Balkan Countries
Year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Greece

11,31

10,41

10,49

9,89

10,65

10,00

9,03

8,41

7,78

9,61

12,72

17,89

24,48

Slovenia

..

..

6,45

6,80

6,45

6,67

6,10

4,95

4,46

6,01

7,41

8,34

8,99

Turkey

6,69

8,63

10,65

10,83

11,13

10,91

10,47

10,51

11,21

14,33

12,13

10,00

9,41

Bulgaria

..

..

..

..

..

10,18

9,02

6,94

5,66

6,88

10,31

11,35

12,38

Croatia

..

..

..

..

..

13,01

11,52

9,81

8,59

9,34

12,13

13,85

16,29

FYR of Macedonia

..

..

..

..

..

..

36,31

35,21

33,98

32,35

32,25

31,55

31,20

Romania

..

..

..

..

..

7,53

7,61

6,75

6,08

7,17

7,59

7,70

7,31

European Union 21

9,16

8,51

8,91

9,01

9,21

9,09

8,35

7,30

7,11

9,12

9,69

9,71

10,64

European Union 15

8,36

7,41

7,79

7,96

8,24

8,25

7,84

7,10

7,14

9,20

9,63

9,70

10,73

G7 countries

5,86

5,99

6,62

6,69

6,47

6,31

5,93

5,54

5,93

8,18

8,32

7,79

7,53

Country

Unemployment for ages 15 to 64

Source: OECD Stat (data extracted on March 5th 2014)
Minimum wages in the Balkans are below 700 Euro/month (Fig. 1) with real minimum wages in Greece,
Slovenia and Turkey remaining below 1200 USA dollars for the period between 2000-2013. Greece and Turkey
exbibited different Purchasing Power Parity in the past but the last few years, both countries exhibit similar PPPs of
their minimum wages (Fig.2).
In the last few years unemployment in Greece reached unprecedented levels. Over the last few years the
salaries of public servants were cut by at least 30% and at the same time, Greeks faced rising taxes and cost of living,
increased working hours and job insecurity (Panagopoulos et al, 2014). Unemployment is currently over 27% - almost
trippled the EU average - with women exhibiting high percentages of unemployment (Fillipidis et al, 2014).
On 3 March 2010, the Greek government announced a first package of austerity measures, aimed at fiscal
consolidation and a reduction in earnings was introduced in the public sector. Law (3833/2010) 2010 was introduced
imposing major reductions in the wages of all public employees, freeze on recruitment, cancellation of all clauses in the
collective agreements.
(Minimum wages EUR per month, 2013
Source: Eurostat (online data code: earn_mw_cur)
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Figure 1. Monthly minimum wages in Balkan and other countries for 2013
Source: Eurostat (2013).
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Figure 2. Minimim wages converted to US$PPP for the period between 200-2013 in Greece, Slovenia and Turkey.
Source: OECD Stat (data extracted on March 5th 2014)
Furthermore, in 2011 an new Law introduced a new pay scale in the public sector with a large additional
reduction in the employees’ salaries. Average pay in the public sector was cut in real terms by 13.6 percent for civil
servants and by 9.7 percent for employees in public enterprises (Bank of Greece, 2011).
The second programme of austerity measures in 2012, further intensified fiscal measures, accelarated reforms
and new measures in the public and private sector.

2.2.

Financial crisis and public expenditure on education in Greece

Despite GDP rising in most OECD countries between 2009 -2010 public expenditure on educational
institutions fell in one-third of them.
Between 2009 and 2010 Public expenditure continued to shrink in: Estonia (by 4.8%), Hungary (3.4%),
Iceland (8.4%), Italy ( 3.3%). Expenditure decreased for the first time in: Austria, Ireland, New Zealand, Norway,
Portugal and Spain by 2% or less and by more than 10% in the Russian Federation.
As a result, during the economic crisis in a number of countries, teachers have been faced with;
•
Decreased earnings.
•
Employment freezes.
•
Closure of schools.
•
Relocation of staff.
•
Increased workload.
•
Increased work related stress.
The aftermath of the 2008 financial crisis has meant a significant number of countries
have reduced teachers’ salaries (Fig. 3).
Teachers’ salaries were either frozen or cut between 2009 - 2011 in 12 OECD countries. Particularly, teachers’
salaries were significantly affected in Estonia, Greece, Hungary, Spain. In Estonia, minimum teachers’ salaries were
cut back to their 2008 levels in 2009 and have been frozen at that level since then. In Hungary, a supplemental bonus
that was paid to all teachers was suspended in 2009. In Spain, all civil servants, including teachers, saw their salaries
reduced in July 2010. In Greece, various reductions in benefits and allowances affected teachers’ salaries in 2010 and
2011.

Figure 3. Changes in teachers’ salaries in Europe in lower 2ndary Education in 2000, 2008 and 2011
Source: OECD (2013)
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As a result of the austerity measures and a major restruction of the public sector in Greece, teachers had to
relocate after school closures, recruitment ceased, the number of seasonally employed teachers dropped while the size
of clasroooms rised (Panagopoulos et al, 2014).
The impact of the financial crisis for teachers and education in general in Greece had a severe effect on:
•
Wage cuts, in some instances of up to 45%.
•
Continuous pension reductions for all workers, including increases in the pension age.
•
Reduction of public spending on education of 33% (2009-2013).
•
Further reduction are planned of 14.2% (2013-2016).
•
Between 2010 - 2011, there has been a 12% reduction in the teaching workforce with 16,000 fewer teachers
while the numbwr of substitute and part time teachers has decreased drammatically (Table 3).
•
Increase in teachers’ work related stress (Panagopoulos et al, 2014).

Table 3. Reduction of Secndary Education Teaching staff in Greece during the economic crisis
2010

2012

Reduction

% reduction

Permanent Teachers

94264

83012

- 11252

12%

Substitute and
Time teachers
Total

9785

3858

- 5927

61%

104049

86870

- 17179

17%

Part

Source: Data from DOE, OLME, POSDEP Report (2013)

3.

Conclusion and final Remarks

The public sector has always been considered as an important level of economic growth and political stability
(Vaughan-Whitehead, 2013).
The public deficits of the majority of European countries, aggravated by the the 2008 financial crisis, have
plunged the public sector into the initiation of numerous measures in cuts on public expenditure, wages and
employment.
The data presented in the present work indicate that during the past few years, wages and PPPs of Balkan
countries remain considerably lower than the EU average.
The recent global financial crisis has resulted in the slowdown of the GDP growth, in the reduction of
minimum wages and salaries in general and increased unemployment in the Balkans, including Greece.
Frequently, some politicians in Greece argue that the reduction in salaries had a desirable effect on the
inflation rate and that although the salaries of public servants in Greece have been cut at the same time they enjoyed a
lower inflation.
This argument is not supported by data. During 2013, unempolyment reached levels above 27% while the
inflation rate was about 1.5%, quite above the average EU inflation and unemployment rate.
The inflation rate in Greece was historically higher that the average inflation rate in the Eurozone (Gibson et
al, 2012). When a country exhibits high inflation rates which is always above the Eurozone, it is naive to celebrate for a
reduction in the inflation rate.
For example, in Greece there was a reduction in the inflation rate from 4.9% to 4.2% between Jan. - Feb. 2011.
Clearly this is not such a triumph of the country’s fiscal policy at a time that the salaries were reduced more than 30%.
The impact of the global economic crisis on growth, employment and income has not been consistent across
countries and within regions.
As a consequence, the effects on education sectors varied depending on policies adopted by governments.
Some governments have cut public spending (e.g. Latvia, Croatia, Greece).
Others have taken measurements to maintain their spending (e.g. Belgium, Denmark, Germany).
Few governments have increased public investments in education (e.g. Norway).
When the financial crisis broke out in 2008 it caused immediate cuts in educational budget in 19 out of 26 EU
countries reaching peaks of 55% of educational budget cuts. Schools’ closure occurred in more than a half of EU
countries in the period 2008-2011.
Almost half of the EU countries went through dismissals of teachers when the crisis first broke out with peaks
of more than 100.000 dismissed teachers in Romania.
The working conditions of teachers have deteriorated in 70% of EU countries in terms of salary cuts and
freezing from to 2008 to 2013. Cuts in teachers’ salaries were reported in 13 out of 27 EU countries. The peak on
salary cuts has been reached in Greece (Greece - 30% salary reduction, Romania - 25%, Ireland - 18%, Cyprus - 13%,
Portugal, Spain & Croatia under 10%). Few countries, who suffered from educational budget cuts did not cut teachers’
salaries (Denmark, Hungary, Italy, Austria, Malta).
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In Greece, the crisis has caused considerable strain on the country’s public budget with harsh consequences for
all those employed in the education sector and for the communities affected with an inevitable affect in the quality of
education.
Unlike other European countries, like Sweden and Ireland, the fierce public sector adjusments in Greece, Spain
and Portugal have been taken without prior communication and social dialogue or consultation with the employers’ and
workers’ representatives (Vaughan-Whitehead, 2013), suggesting that in the case of Greece the reforms have been the
result of hasting decision - making rather than the outcome of a long term plan and negotiations at national level. A lack
of communication coupled with a lack of government assesment of the potential impact of regulations leads to loss of
trust and public discontent (Rondinelli, 2007).
The implemented public sector adjustments had a rapid deterioration of the social climate and and economic
impact on employees’ motivation and productivity as well as a negative impact of the quality on public services;
notably on health care provision and education in the case of Greece (Vaughan-Whitehead, 2013) .
It would be interesting to investigate the effect of reduced public spending on school performance and on
teachers’ job stress and satisfaction.
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Abstract: Technology development, acquisition and sharing comprise core strategic imperatives for the contemporary
globally-competing multinational enterprise (MNE). In this paper we review the literature on the role of technology in
the theories of international production. Furthermore, we attempt to identify the major set of influences that determine
the technology sourcing decision of multinationals and explore the main factors that influence MNEs’ strategy to
centralize or decentralize the development and acquisition of their knowledge-related competencies. Our analysis
suggests that MNEs are triggered to create and diffuse their technological inputs across the whole network mainly by
the prevalence of three set of influences: (a) the technological heritage of the host countries where they expand, (b) their
strategic orientation towards the knowledge-related competitiveness in the global business scenery and (c) the
underlying imperatives of the modern competitive situation and market structure.
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1. Introduction
Technology and innovation remain core imperatives of industries and enterprises. Firms, seeking sustained
competitiveness, need to purse revitalized core technologies from which they fuel a constant drive to new products and
improved production procedures (Papanastassiou and Pearce, 1999). In an international perspective, the efficient
creation and effective use of technological resources and advancements worldwide may lead a multinational enterprise
(MNE) to an upgrading involvement in global innovative activities (Hakanson, 1981), which in turn, may generate
distinctive capabilities for the whole MNE network and reinforce its competitive position. Therefore, technology, as a
corporation’s property, may be conceived as one of a firm’s most valuable assets that lead to superior performance and
long-term profitability (Baumal, 2002).
Technology has been given different definitions (Manolopoulos et al., 2005). It was described as a procedure
for organize knowledge in order to produce, as the sum of knowledge about specific activities (Rosenberg, 1990) or, as
the knowledge related to all the aspects of economic activity (Jenkins, 1987). Dunning (1993) argues that technology
embraces all forms of a corporation’s physical assets, human learning and capabilities that lead to efficient production
of goods and services. The conceptual and empirical analysis of the contemporary MNE reveals that firms are engaged
simultaneously in two types of action regarding technology: (i) defensive, in order to protect it (Magee, 1977) and (ii)
offensive it, in order to expand it and differentiate it (Pearce, 1999).
Earlier thinking (e.g. Caves, 1971) suggested that the approach to any knowledge-related input deployment
was mainly influenced by the intensity of centripetal forces within the MNE network. In this regard, the use of
technological competencies in the dispersed parts of the MNE group was limited mostly to the application of centrally
generated technologies through the production of goods whose original creation derived from home country innovation
procedures (Manolopoulos et al., 2007). This could justify the notion of a competitive advantage reflecting the
competencies and market conditions of MNEs’ home countries (Caves, 1971; Vernon, 1966). Nevertheless, in recent
years the benefits of a more decentralized technological approach have gained accessing recognition (Hedlund and
Rolander, 1990). In a global environment which is increasingly characterized by technological and market
heterogeneity, more creative subsidiaries with product mandates may be the best way of effectively monitoring such
knowledge on behalf of the MNE group (Papanastassiou and Pearce, 1999). Therefore, headquarters (HQs) technology
planning should monitor not only the diffusion of technology acquired in the home country, but also the technological
inputs derived from overseas subsidiaries stemming from either their in house research and development (R&D)
departments or networks of established localized knowledge (Manolopoulos et al., 2005). Research that MNEs tend to
decentralize their technological orientation has been developed both at theoretical (Dunning, 2002; Kummerelee, 2000;
Patel and Vega, 1999; Pearce, 1999) and empirical (Ivarsson and Johnsson, 2003) level.
Despite the importance of the topic, most of the existing work cited surveys the role of technology as being a
dependent or independent factor (endogenous or exogenous variable) in various investigations. Moreover, the concept
of technology in the broad international business research field contains ambiguities that require further investigation
into the contextual influences on the relative mix of internal development and external technology reliance (Allred and
Swan, 2004). The main objective of this paper is to provide a theoretical foundation of the role of technology in
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investment theories and to indicate the major contributions in the field. For the purpose of our investigation, we
specifically focus on technology sourcing and we identify three set of major influences that determine MNEs’
motivation for generating internal and/or external knowledge inputs. Thus, the rest of the paper is organized as follows:
the next section provides an analysis on the role of technology in the theories of international production. This is
followed by the identification of the major set of factors that determine the extent of centralization of the development
and sharing of knowledge inputs within MNEs. Next, by focusing on the technology sourcing and acquisition decision,
we classify technology sources as being internal and external to MNE network. In the last section we conclude, by
addressing the limitations of the current study and posing directions for further research.

2. Technology in International Production Theories
International production is mainly explained by the trade theories and the theories of foreign direct investment
(FDI). Prior to the 1960s, there was no established theory of foreign production. Attempts of explaining the activities of
the firm outside the national borders were mainly attributed to portfolio capital movements, theory of trade, innovation,
intra-firm characteristics and some empirical and largely country-specific studies on the factors influencing the location
of foreign investment (Cantwell, 1991; Dunning, 1988). Later work has indicated that apart from the above motivations,
corporations expand in order also to achieve economic, strategic and/or organizational objectives. Thus, the expansion
of a corporation may be a gradual procedure which may be directed by the decision of the parent multinational (internal
environment, micro-economic set of theories), or to the competitive structure of the market (external environment,
meso-economic theories), while other theories adopt a more macroeconomic perspective and are focused in the
countries’ participation in FDI (macro environment, macro-economic theories).
Technology has been considered by all theories of trade and investment, but each one has ascribed a different
weight. For “orthodox trade theory” where a perfectly mobile knowledge and given production functions in countries
was a basic assumption, technical progress was always considered exogenous in each country, under a system of perfect
competition. Therefore, the role of technology in trade theories is more or less assumed and given. On the contrary,
micro economic theories of international production (Kindleberger, 1969; Caves, 1971) rely on market imperfections,
with oligopolistic or monopolistic structures, where knowledge, information and technology are factors that contribute
to market imperfections. Nevertheless, the theorists of the above stream of thought, do not explicitly state the concept of
technology. It is introduced indirectly, as a factor that can lead to productivity improvements and efficiency
achievements. In contrast to the above, in Vernon’s (1966) original Product Cycle Model (PCM), technology was
considered to play a vital role in FDI, as innovation would be the main initiator of trade, which ultimately, at the
standardized stage, would result in engagement of FDI. Hirsch, also in a PCM model, used the variable K, “as firm
specific know-how and intangible proprietary assets” (Hirsch, 1976: 260). He also concluded that K-intensive
industries, such as pharmaceuticals, chemicals end electronics, which are characterized by high technological
capabilities and mature oligopolies, prefer FDI to trade and consequently become MNEs. Knickerbocker’s (1973)
oligopolistic approach mentions product pioneers and their high research capabilities, but also it is focused on
managerial and marketing skills built around those research capabilities that make some firms to excel. Vernon’s Mark
II PC (1979) also points out the relationship between oligopoly and technological leadership. The “technological
accumulation” approach of international production, based on the work of Pavitt (1987) and Ronseberg (1982),
introduced the cumulative process of technology development and the importance of international networks in the
creation and diffusion of technological inputs. Nelson and Winter (1982) and Stiglitz (1987), stressed the importance of
the learning experience of the firm, whereas Kojima (1978, 1973) and Ozawa (1979) praised the advantages of the
“Japanese type” of investment, in the sense that these corporations transfer their knowledge-related competencies to
host economies.
The incorporation of technology in the production process and the creation of new products differentiated from
the already existing ones call for a clear distinction within the strategies of MNEs in the way they conceive the
acquisition of knowledge inputs. The multinational company that is motivated by an ethnocentric approach towards
foreign markets can only has a full control of technology and its efficiency, if it has a full control over the network as a
whole. In this regard, it reduces its costs and maximizes its profits by supporting foreign markets with nondifferentiated products. In other words, the increase of production and its expansion on international level increase
profits. Contrary, if the company decides to differentiate its products (and subsequently follows a regional or
polycentric approach towards foreign operations), it seeks to gain access to the local research centers and their
technological innovations. Such a differentiation of technological means can lead to increased competition among
multinational enterprises; yet, it can also lead to increased economies of scale, since the existence of many multinational
companies in the same location, all aiming to establish their market position and ensure their market share, may limit
both research and production in that location, thus excluding the possibility of expansion.
Current theoretical approaches of foreign investment indicate that MNE is viewed as a differentiated learning
network with subsidiaries playing a critical role in managing knowledge (Birkinshaw et al., 1998). The concept of the
“differentiated MNE” (Bartlett and Ghoshal, 1989), implies that MNEs are no longer seen as repositories of their
national imprint, but as networks whereby knowledge is created and transferred across their dispersed organizational
units (Holm and Pedersen, 2000). Under this assumption, MNE is seen as a vehicle for integrating knowledge from
different parts of the world (Birkinshaw and Hood, 1998; Bartlett and Ghoshal, 1994). A stream of empirical research
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went a step further and tested empirically the direct relationship between the use of technology and firm performance
(see for example, Kotabe et al., 2002; Hoopes and Postrel, 1999; Schrader, 1991). Some subsidiaries take advantage of
the existing technology embodied in well commercialized products; while others are used as seekers and implementers
of new technological competencies so as to contribute to the production of innovative products and individualize their
presence in the whole network (Manolopoulos et al., 2005). This set of advantages includes not only technological
innovations embedded in products and processes, but also superior management systems and capabilities (Caves, 1971).
To even more reinforce the prevalence of the above conceptualization, technological competencies have been
theoretically and empirically verified (Asakawa, 2001; Pearce, 1993; Lall, 1980) as likely to be central to the ownership
advantages for many MNEs. Helfat (1997) finds that with regard to the research and development generation, the
current and future competitive position of a firm depends on the technological know-how the firm has and is
accumulating. In this regard, decentralized technological activities and elements of knowledge-related competitiveness
have been expanded both in scale and scope, leading the theories of international production in new strands. Today,
more than ever, the quest for efficient acquisition and exploitation of technological inputs is considered one of the major
determinants for expanding globally.

3. Factors Determining the Development and Sharing of Knowledge Inputs in MNEs
The relation between technology, strategy and the competitiveness of MNEs is even more critical, since we cannot
account in the linear positive relation between the size of the firm or the market concentration and the implementation
of innovative activity (Cohen et al., 1987); therefore there is enough evidence to support that apart from the broad
competitive structure of a market, the engagement of a subsidiary in innovation can be primarily a strategic decision
determined by the distinctive mandates assigned to MNEs dispersed subunits (subsidiaries). Therefore, we can
generalize our understanding from the literature on the factors that determine the decision of MNEs to centralize or
decentralize their technology strategies as providing three main set of influences:
(a) Competitive Forces: The advent of supranational corporations and organizations, the escalating intensification
of competition in regional and international markets and the consequent changes in our conceptualization of
strategic imperatives and the nature of competitive advantage are some of the factors that had focused the
attention of scholars and business people alike on the impact of technology in the expansion strategies of
MNEs. Concerning producing subsidiaries, there is evidence to support that over the last two centuries the
general industrial sector has been the main driver of development by boosting factors of the world economy, in
terms of new trade and marketing practices, and increased quality and innovation of process, product and
organization. These elements have generated much higher incomes and capital accumulation than in the
previous economic eras (Parilli, 2001). Economic analysis of industrial innovation has focused largely on the
Schumpeterian hypothesis, which baldly stated, asserts a positive link between firm size or monopoly power
and innovative activity (Love and Roper, 1999). The assumption, however, that large firms may be in a better
position to carry out technology and R&D necessary for innovation and may also be better placed to exploit
the market potential of each innovation, was not affirmed in empirical investigations (Audretsch and Acs,
1991; Geroski, 1990; Audretsch, 1988 and Kamien and Schwartz, 1982). The latter, together with the fact that
there is growing evidence that MNEs have increased the extend of their R&D performed outside their home
countries (Pearce and Singh, 1992), led researchers to investigate the sources of knowledge inputs MNEs
intend to use in this procedure of technology decentralization, which seems to be the dominant trend in the new
situation (Niosi, 1999).
(b) Strategic Motivation: Subsidiaries are the main implementers of the MNEs wider strategy. An emerging
stream of the literature in strategic management over the last 20 years is that dealing with the strategies of
subsidiaries within the whole multinational network. According to this foundation, it has become increasingly
clear that as MNEs seek to respond to key dimensions in the intensification of competition, vital strategic roles
have emerged for their subsidiaries around the globe. Within the general idea of international business and
international management strategy and the specific sub topics of parent-subsidiary relationship, world product
mandating and intra firm dispersed and differentiated network relationships, a number of interesting
frameworks have emerged (Rugman and Verbeke, 2001). Thus, in order to fully meet the pressures of their
new competitive environment, MNEs were obliged to differentiate the roles of their subsidiaries and adjust
their relevant strategies to the new economic and business reality. Modern subsidiaries differ in the scope of
their operations, goals, strategic postures and organizational cultures. Thus, rather than accepting
predetermined roles, subsidiaries are asked to actively engage in developing their operations and explore
procedures that would increase the overall efficacy of the whole network (Birkinshaw and Hood, 1998;
Birkinshaw, 1996; Crookell and Morrison, 1990). There are many cases of subsidiaries that perform specific
value added activities, which are fundamentally “embedded” in their respective host countries economic and
knowledge systems (evidence is provided by Kuemmerle, 1999; Dunning, 1996; Cantwell, 1995; Jarillo and
Martinez, 1990). Since subsidiaries are not allocated necessarily ad hoc specific roles, a more decentralized
approach to technology generation and diffusion becomes central to the strategic evolution of the MNE.
(c) Locational Characteristics: Existing literature on the internationalization of knowledge-related
competitiveness of MNEs suggests a number of reasons for undertaking research activities outside one’s home
country. Vernon (1966) was the first to link R&D abroad to foreign direct investment, arguing that some
69

foreign R&D activity would be required to adapt products produced abroad to suit local market conditions.
According to Mansfield et al., (1979), one of the main purposes of foreign technological activities is to support
foreign production and to service the local markets. More recent analysis suggests that other factors, such as
the development of new products (Kuemmerle, 1997) have also become increasingly important. All these
distinctive research directions indicate that MNEs may be motivated to decentralize their technological
activities due to locational characteristics. Thus, they may seek to acquire the positive spill-over effects of
specific centers of technological excellence and collaborate with local firms or research institutions that may
provide the MNE with valuable inputs of basic research activities.
To sum up the results of both theory and practice, knowledge inputs can be extracted from all the basic stages
of the firm’s internationalization procedure. Therefore, broadly speaking, MNEs can extract technological assets
derived by the distinctive technological characteristics of the host environment, the strategic orientation of the MNE and
the broad competitive situation in the global markets that may influence foreign investment procedures. A review of the
current literature examine these factors is presented in the following table.

Table 1: Influences in Determining the Extent of (De) centralized Activities towards KnowledgeRelated (Technological) Inputs
Influences
Author
Liu and Buck,
2007

Zucker, Darby,
Furner, Liu and
Ma, 2007
Tiwana and Keil,
2007

Muller and
Schnitzer, 2006

Nachum, and
Zaheer, 2005

Locational

Strategic

Foreign R&D activities by
multinational enterprises in a host
country significantly affect the
innovation performance of
domestic firms
Public funding raise the
level of innovation
Outsourcing alliances allow
firms to specialize deeper in
their domain of core
knowledge-related
competences
MNEs may decentralize
their technology strategy
due to favorable conditions
in the host environment (e.g
taxation)
The cost of distance affects
technology centralization
across industries

Manolopoulos,
Papanastassiou and
Pearce, 2005

The role of subsidiaries is
the most important factor
determining the relative mix
of internal and external
technology dependence
Creative subsidiaries are
associated with a wide
variety of technology
sources

Allred and Swan,
2004

Zirulia, 2004

Phene and
Almeida, 2003

The extent of decentralized
research activities is determined
by the oligopolistic structure of
the market
Subsidiaries innovate more
when they are in contact
with firms of the host
country
Investment in knowledge can
prevent the decline of incumbent
firms

Hill and
Rothaermel, 2003
Smith, 2003

Competition

National laboratories
continuously adjust their
70

know-how, and renew their
systems of basic research.
Ivarsson and
Vahlne, 2002

Asakawa, 2001

The role of overseas
laboratories evolve over
time

There is a tendency for
MNEs to increase their
technological capabilities by
acquisitions
The shift in roles of overseas
laboratories affect the nature
of HQs-Subsidiaries relation

Collinson, 2001

Arora and Fosfuri,
2000

Etzkowitz and
Leydesdorff, 2000

Dunning, 2002;
Kummerelee, 2000
Adams, 1999

Almeida and
Kogut, 1999

Niosi, 1999

A firm should invest in
knowledge so as to remain
competitive in the long run
Cultural distance is an
important limitation to the
commitment of technological resources
The link among universities,
firms and governments
create positive technology
spillovers
Competitive advantage of a firm is augmented through
tapping the subsidiary into the knowledge generated by host
firms and institutions
Knowledge is mainly
generated through hiring
local personnel
Knowledge characteristics
of the host country are
embodied in regional
networks
Firms tend to increase their
R&D activities

Sakakibara, 1999

Consortia promotes scientific
knowledge
In the context of technological
alliances, globalization is a more
powerful driver than any
integrated areas
MNEs are the main technology
providers for developing
countries

Narula, 1988

Caves, 1982;
Dunning, 1993
Kogut and Zander,
1996;
Dunning, 1988

MNEs engage in the transfer
of technology in order to
profit directly from those
transfers
Technology tends to be
decentralized

Cantwell, 1995;
Pearce and Singh,
1992;
Pearce, 1989
Dunning, 1993

Competitive demands and the
globalization of production led to
globalization of technology
Economic opportunities may
dictate scientific progress

Rosenberg, 1990
Hakanson and
Zander, 1988
Hakanson and
Zander, 1988
Dosi, 1982

Geographic decentralization
of technology creates
coordination problems
Distance between the HQ
and subsidiaries restrain
knowledge transfer
Firms are reluctant to
unrelated product
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differentiation
Jaffe, 1986

Geographical proximity is
important in determining
knowledge spillovers

Spence, 1984

Nelson and Winter,
1982
Teece, 1986

Technological spillovers dilute
the internationalisation of
technology
Technology development is
"path dependent"
Global technology transfer is
costly

Allen, 1970

Knowledge is generated
through location proximity
Source: Authors’ survey

4. Technology Sourcing in Foreign Operations
Traditionally, it was accepted that the role played by overseas subsidiaries in MNEs has been determined by
factors that are predominantly related to market orientation and the availability and cost of physical inputs into the
production process. Once such influences have determined the role that is to be allocated to a subsidiary within the
MNEs overall operations, its basic technological needs will follow and can then be supplied from, within the group’s
established knowledge capacity (Papanastassiou and Pearce, 1994). This approach is motivated by demand – side
factors, such as the importance of proximity to final markets, a need for local responsiveness and a support of local
production and marketing operations (Iversson and Jonsson, 2003).
In the contemporary perspective, however, the subsidiaries are facing the challenge of their creative transition
into a globalized market. Apart from the demand-size factors, subsidiaries should take also into consideration supplyside and environmental factors as well (Granstrand et al., 1993). That leads them to operate in a context, which provides
a scope that exceeds beyond that needed in the more traditional roles. We can summarize our understanding of MNEs’
external technological reliance as providing two implications that differ from the traditional centripetal forces. Firstly,
that the key demand-side reason for performing technological activities in overseas subsidiaries (i.e. the way it is
expected to support immediate competitiveness) is increasingly related to original product development (decentralised
innovation) rather than mere technological adaptation (Manolopoulos et al., 2007). Secondly, that the supply-side
influence provided by the technological environment of the host countries (the level and distinctiveness of a hostcountry’s science-base and strong research leadership in particular scientific disciplines) can now often determine the
location and scope of technology sourcing for MNEs. In this regard, creative activities should be operated in order to
increase subsidiaries’ autonomy and therefore the whole competitiveness of the group. In the new situation, skills and
technology available to the subsidiary will determine its role, rather than an externally-allocated role determines its
needs with regards to such assets. This process of subsidiaries creative transition depends, among others, on the
incorporation of technological inputs emerged from the environment of the host country and the subsidiary itself. The
assessing volume of innovative activities subsidiaries undertake in close relation with the host countries environment is
empirically tested and well justified (Phene and Almeida, 2003).
The views in figure 1 indicate that, to varying degrees, the technological competence of subsidiaries in MNEs
reflects a distinctive intermeshing of group-level knowledge capacity and their abilities and perceptions, which in turn
reflect the wider scientific and educational background of their host country (see Figure 1). Indications of technological
dependence or independence can be extracted by a thorough analysis of technological sources subsidiaries use in their
operations. In a general perspective, sources of technology can be classified as internal and external. A subsidiary can
use the technology diffused by the internal channels of the whole group, at any stage of the technological process, or
externally from sources outside the group, such as other corporations, public institutions and individual researchers. As
the alternative (or complement) to imported technology the subsidiary could generate it within its own operations. The
more advanced in-house source of subsidiary technology would be the results of its own R&D laboratory
(Papanastassiou and Pearce, 1994).
Literature provides ambiguous evidence concerning the relative mix and scope of internal diffusion and
external technology reliance. Earlier thinking argued that technology should be diffused internally so as the firm
exploits the advantages related with cost minimization and hierarchical control systems (Barney, 1991). This is an
approach derived from transaction cost economics (Williamson, 1985). Along with the latter, the organization of
economic activity is driven by the minimization of production costs, search and information monitoring (Robins, 1987).
The ability of MNEs to engage in internal knowledge sources “…does not imply that such knowledge transfers are
necessarily easy, successful, or routine” (Allred and Swan, 2004: 261). However, firms exploit technological assets
interdependencies internally for developing unique organizational competencies through such means as the
accumulation of proprietary knowledge rather than outsourcing (Pavitt, 1990; Cantwell, 1989).
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Figure 1: Sources of Technology
Macro Environment

Internal

Existing
Technology of the
MNE group

R&D

Joint Internal
and External
Sources

R&D
Collaboration with
Another Firm

External

Local Scientific
Institutions

Outsourcing

Sources: Authors’ Survey
It is a logical assumption that internal technological sources are the basis for a subsidiary’s operations.
However, this does not constitute an a priori assumption that this type of technology is used for the production of
already established products. Subsidiary technological capabilities should comply with the whole environment of its
operations, and therefore, can ascribe a more dynamic dimension to the imported technological sources. It is not rare the
case that subsidiaries may contribute to the overall competitiveness of their group by applying existing technology in
ways that respond more fully and effective to their own segment of the global market; which could be the host country
or a wider geographical location. As Figure 1 indicates, literature (papanastassiou and Pearce, 1999) has identified
seven possible technology sources for MNE operations:
(a) Existing technology produced by the headquarters (internal technology source)
(b) Technology of the MNE group produced by a subsidiary that introduce new products, which differ from other
variants introduced in other markets (internal technology source)
(c) R&D carried out by a decentralized laboratory (internal technology source)
(d) Development and adaptation carried out by members of MNEs’ engineering unit and production personnel
(internal technology source)
(e) R&D carried out in collaboration with another firm (internal and external technology source)
(f) R&D carried out by scientific institutions (e.g. universities, independent laboratories, industry laboratories)
(external technology source)

5. Conclusions
This paper elaborated a review of the technology imperative in the international business field. It provides us
with an understanding of the impact and prevalence of knowledge-related inputs in investment theories and the factors
determining the technology acquisition and deployment decisions by MNEs. In this regard, it is worth making a number
of concluding comments, both in terms of key insights gained by this review and in terms of limitations and suggestions
for further research.
Early analysis of the sources of the capability of firms to become MNEs (Vernon 1966) saw any source of
innovation as entirely centralised and the only international knowledge-related function as being the transfer to overseas
use of centrally-generated technologies (Manolopoulos, 2006). The early seminal work on the theories of international
production considered technology as an external factor in the procedure of MNEs to be successfully established in
foreign markets. Two factors seem to have provided a basis for the initial implicit rejection of overseas technological
activities (Manolopoulos et al., 2007). Firstly, that the only factor that could draw any such activity into a foreign
subsidiary would be the need to adapt the MNEs’ centrally-derived technological capacities to local conditions.
Secondly, that factors relating to the nature of technology (notably economies of scale) provided an overwhelming
“gravitational” force pulling such activity into a focused centralised hub. However, in recent years, we have witnessed
that MNEs have expanded both the scale and scope of their technological trajectories. The way in which MNEs
operationalize technology in the context of industrialization procedure is seen as open to substantial change as the host
country’s development progress, industries are generally characterized by the increased speed and magnitude of
technological change and subsidiaries seek to be better embedded in the environment in which they operate. These
advancements lead us to support that the extent of technology centralization and the autonomy assigned to subsidiaries
to generate value-added inputs is mainly influenced by the prevalence of three distinctive – yet interrelated – set of
influences: (a) the competitive intensity of the market place, (b) the strategic evolution of MNEs that attempt to
establish their presence in the foreign location, and (c) the recent advances in the competitive structure.
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In this regard, technology acquisition decisions are conceived to allow firms to develop unique capabilities,
which in turn may induce and facilitate the penetration of foreign markets through exports and local production.
Accordingly, technology sources could be characterized as internal and/or external to the MNE network. Internal
sources accommodate the well established products and procedures developed mainly by the HQs, together with all
these decentralized technological operations of producing subsidiaries and overseas R&D laboratories which contribute
to the expansion of the whole group’s core technologies. External technology reliance is based on the collaboration of
MNEs with universities, research institutions and local centres of technology creation.
Like all research, the present survey has several limitations, which should be acknowledged. The most
important relates to the level of analysis we perform. Our purpose was not to present an extensive review of the
literature and implications of technology in international business, but rather to present the major contributions and
identify the key concepts. A key issue to consider further is the performance outcome implications of MNEs technology
strategies. Moreover, more work is required in order to relate external and internal technology sources with MNEs
short-, medium- or long-term competitiveness. Thirdly, the implication of the different sources of technology in the
policy making of host countries is another theme that has relatively received less attention. Finally, some issues that
require to be further explored is the impact of technology on the evolution of subsidiary roles and its contribution within
their strategic positioning within MNEs. Overall, the purpose of this review was to highlight some key issues related to
the use of technology within MNEs. We hope that this study will help to reinvigorate the topic.
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Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Μποζίνης Αθανάσιος

Λέκτορας «Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Επιχειρήσεων»
Τμήμα Ο.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Tο τέλος του ψυχρού πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δημιούργησε ένα νέο διεθνές οικονομικό
και πολιτικό σκηνικό, που ως βασικά χαρακτηριστικά είχε την φιλελευθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, την
διεύρυνση του διεθνούς εμπορίου και την παγκόσμια επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 1.
Μέσα σε αυτό το νέο διεθνές πολύ - πολικό σκηνικό 2, τα κράτη προσπαθούν να ανταποκριθούν στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό και να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες των πολιτών τους όπως η οικονομική ανάπτυξη, η
κοινωνική ευημερία και η πολιτική σταθερότητα, ενώ τα ίδια τα κράτη στοχεύουν στην ασφάλεια και στην οικονομική
και πολιτική τους ανεξαρτησία μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όμως, παρόλο ότι ενοποίησε τις οικονομίες των κρατών, μεγέθυνε
δυστυχώς τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα:
• Ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού: σήμερα υπολογίζεται ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει
ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια άτομα, ενώ το 2020 υπολογίζεται να προσεγγίζει τα 9 δισεκατομμύρια
ανθρώπους. 3
• Αύξηση της μετανάστευσης λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου: οι
άνθρωποι πλέον μπορούν να μετακινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως χωρίς εμπόδια για εργασία,
σπουδές, αναψυχή, τουρισμό.
• Παράνομη μετανάστευση, ειδικά από χώρες του φτωχού νότου που μαστίζονται από αυταρχικά καθεστώτα ή
εμφύλιες ένοπλες συρράξεις.
• Ραγδαία μείωση των φυσικών πόρων λόγω παγκόσμιου υπερπληθυσμού και υπερκατανάλωσης, ενώ ιδιαιτέρα
επιβαρυντικό ρόλο στην μείωση φυσικών πόρων επιφέρει και το φαινομένου του θερμοκηπίου,
καταστρέφοντας σημαντικές ποσότητες καλλιεργησίμων αγροτικών εκτάσεων.
• Δημιουργία νέων ασθενειών λόγω υπερπληθυσμού, περιβαλλοντικής ρύπανσης και συνθηκών διαβίωσης σε
πολλές αστικές περιοχές, με κίνδυνο την παγκόσμια εξάπλωσή τους λόγω ελεγχόμενης ή μη ελεγχόμενης
μετανάστευσης.
• Διεύρυνση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία επιβαρύνει τα κράτη και τους πολίτες στην
προσπάθεια τους να κρατήσουν ένα ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Παγκόσμια οικονομική και περιφερειακή αστάθεια, λόγω περιφερειακών πολέμων.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα παγκόσμια προβλήματα αποτελεσματικά, και ειδικά το πρόβλημα
της παγκόσμια φτώχειας, τα κράτη προσπαθούν να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες (τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, περιβαλλοντική τεχνολογία, ρομποτική, ιατρική, βιοτεχνολογία, γενετική).

Παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας
Η τεχνολογία αποτελούσε πάντοτε βασικό συντελεστή ισχύος για τα κράτη. Το τέλος του ψυχρού πολέμου και
η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, παράλληλα, με την απομάκρυνση του κινδύνου ενός πυρηνικού πολέμου μεταξύ
των δύο υπερδυνάμεων (ΕΣΣΔ-ΗΠΑ), έδωσε τη δυνατότητα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας αλλά
και στα κράτη, να επενδύσουν στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
Μία από αυτές τις νέες τεχνολογίες αποτελεί και η Γενετική (Genetics), η οποία αποτελεί επιστημονικό κλάδο
της βιολογίας και έχει ως στόχο την έρευνα των γονιδίων και το μηχανισμό κληρονομικότητας και βιοποικιλότητας 4.
Αντίστοιχα η Βιοτεχνολογία (biotechnology), είναι η επιστήμη που με την παράλληλη χρήση τεχνολογίας
(Γενετική μηχανική – Genetic engineering) και βιολογικών διεργασιών, έχει ως βασικό σκοπό να παράγει σε ευρεία
κλίμακα αγαθά και προϊόντα 5, ενώ παράλληλα συμπεριλαμβάνει τη χρήση ζωντανών οργανισμών για την κατασκευή ή
την τροποποίηση προϊόντων εμπορικού χαρακτήρα 6.
Αν και για πολλούς η βιοτεχνολογία είναι ένας νέος επιστημονικός κλάδος, στην ουσία ως μια εμπειρική
διεργασία των ανθρώπων χρησιμοποιείται ήδη εδώ και 9.000 χρόνια για την παραγωγή μπίρας και ψωμιού. Η χρήση
της εμπειρικής βιοτεχνολογίας, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα με τη μορφή της ένζυμοτεχνολογίας, με σκοπό την ευρεία παραγωγή μπύρας στην κεντρική Ευρώπη όπου τότε η μπίρα αποτελούσε το πλέον
εμπορικό αγαθό.
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Οι βασικές επιστημονικές αρχές της βιοτεχνολογίας εδραιώθηκαν με τη γέννηση της γενετικής μηχανικής το
1953, όταν και ανακαλύφθηκε η δομή του DNA από τους Βρετανούς James Watson and Francis Crick. 7
Στη συνέχεια η βιοτεχνολογία ως επιστήμη πλέον και ως πρακτική, υιοθετήθηκε από μεγάλες εταιρείες και
προωθήθηκε στη βιομηχανία, όπου και ξεκίνησε να αναπτύσσεται ραγδαία από το 1970 και μετά λόγω
εντατικοποίησης της έρευνας.
Οι βασικότεροι τομείς εφαρμογής της σύγχρονης βιοτεχνολογίας είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, η
γεωργία και η κτηνοτροφία, η εμπορική βιομηχανία, η προστασία του περιβάλλοντος, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η
επεξεργασία αστικών λυμάτων, τα βιοκαύσιμα, η ιατρική και η γονιδιακή θεραπεία 8.
Όσο αφορά τα οικονομικά στοιχεία της βιοτεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπολογίζεται ότι
δραστηριοποιούνται 1.700 περίπου εταιρίες και εμπορεύονται προϊόντα αξίας 17 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε
παγκόσμιο επίπεδο η αξία των προϊόντων της βιοτεχνολογίας φτάνει τα 350 δισ. δολάρια, ενώ γεωγραφικά η
μεγαλύτερη αύξηση της βιοτεχνολογικής παραγωγής παρατηρείται στη Λατινική Αμερική 9.
Οι διεθνείς οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις από τη χρήση βιοτεχνολογίας είναι οι εξής:
• Αύξηση της παραγωγής τροφίμων από την καλλιέργεια βιοτεχνολογικών γεωργικών προϊόντων 10, ειδικά σε
περιοχές όπου το κλίμα δεν ευνοεί και υπάρχει μεγάλο ποσοστό φτώχειας (Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική).
Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να αυξηθεί η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα
σίτισης των φτωχότερων οικονομικά κρατών.
• Δραστική μείωση του κόστους παραγωγής τροφίμων και κόστους μεταφοράς, αφού πλέον ακόμη και σε
ακατάλληλα εδάφη μπορούν να παραχθούν γεωργικά προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες.
• Δημιουργία νέων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων
ασθενειών, έτσι ώστε να μπορούν να επιτύχουν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα χωρίς παρενέργειες και
σε μικρότερο χρόνο αποκατάστασης για τον ασθενή.
• Μείωση κόστους παραγωγής των νέων φαρμάκων, με αποτέλεσμα τα κράτη να μειώσουν δραστικά και το
κόστος περίθαλψης των πολιτών τους, έτσι ώστε να μπορούν να διευρύνουν τις υπηρεσίες
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο
και τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.
• Δραστική μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, λόγω της ευρείας χρήσης βιοκαυσίμων, με αποτέλεσμα
την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ιδιαίτερα στις
πυκνοκατοικημένες πόλεις.
• Αυτονομία της παραγωγής τροφίμων, η οποία μειώνει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα
ενδυναμώνει την εγχώρια παραγωγή.
• Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αυξάνεται το Α.Ε.Π. του κάθε κράτους, ενώ σε περίπτωση μεγάλης
παραγωγής, το κράτος μπορεί να κερδίσει κάνοντας εξαγωγές βιοτεχνολογικών προϊόντων.
• Η ευρεία χρήση της βιοτεχνολογίας στη βιομηχανική παραγωγή δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να
ανταποκριθούν στο παγκόσμιο οικονομικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό, ενώ μέσο των πολυεθνικών
επιχειρήσεων μπορούν να ασκήσουν οικονομική διπλωματία και να προωθήσουν τους πολιτικούς και εθνικούς
τους στόχους.
Παρόλα ταύτα όμως, από την ευρεία έρευνα και χρήση της βιοτεχνολογίας-γενετικής ελλοχεύουν και σοβαροί
κίνδυνοι για τα κράτη και τους πολίτες: Η χρήση της γενετικής πληροφορίας ειδικά από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,
μπορεί να εμπορευματοποιηθεί και πλέον ως εμπορική πληροφορία εγείρει πολλούς σοβαρούς κινδύνους για τα κράτη
και τους πολίτες, ενώ θέτει πολλαπλά διλήμματα επιστημονικής ηθικής (Βιοηθική - bioethics) 11.
Παράλληλα, η έντονη εμπορευματοποίηση των βιοτεχνολογικών καινοτομιών- προϊόντων (π.χ. νέα φάρμακα
για ανίατες ασθένειες ή νέα εμβόλια), μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ή και τα κράτη,
ως μέσο πίεσης, προκειμένου να επιτύχουν εθνικούς στόχους ή στόχους εξωτερικής πολιτικής.
Επιπλέον, ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος είναι η χρήση της βιοτεχνολογίας από μικρές τρομοκρατικές ομάδες,
που μπορεί να κατέχουν την τεχνογνωσία, και μέσα σε μικρά εργαστήρια να δημιουργήσουν θανατηφόρες ασθένειες
(νέους ιούς), απειλώντας όχι μόνο τα κράτη αλλά και την παγκόσμια υγεία (βιοτρομοκρατία - βιολογικός πόλεμος). 12
Μείζον θέμα επίσης, αποτελεί ένας πιθανός γενετικός έλεγχος, τόσο από τα ίδια τα κράτη όσο και από τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις (ειδικά από τις ασφαλιστικές), ενώ βασικό θέμα προς συζήτηση αποτελεί και ο έλεγχος της
ανθρώπινης αναπαραγωγής, αφού υπάρχει πλέον η δυνατότητα επέμβασης στο ανθρώπινο έμβρυο 13 και η δυνατότητα
δημιουργίας παιδιών, εργαζομένων και στρατιωτών κατά παραγγελία.
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Συμπεράσματα - Προτάσεις
Το τέλος του ψυχρού πολέμου, η παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας και η ελεύθερη πλέον μετακίνηση
επιστημόνων και επιστημονικών ιδεών, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων και πιο εξειδικευμένων επιστημονικών
περιοχών και τεχνολογιών.
Η Γενετική και η Βιοτεχνολογία σήμερα, αποτελούν τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να βοηθήσουν την
παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά παράλληλα και να δώσουν λύση για την αντιμετώπιση χρόνιων παγκόσμιων προβλημάτων
όπως είναι η επισιτιστική κρίση, η παγκόσμια φτώχεια, οι ανίατες ασθένειες και η μόλυνση του περιβάλλοντος.
Τα κράτη επενδύουν στη βιοτεχνολογία και στην γενετική ως συντελεστές ισχύος και ανάπτυξης, προκειμένου
να επιλύσουν χρόνια βασικά προβλήματα αλλά και να ηγηθούν στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, με σκοπό να
επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, εθνική αυτονομία και ασφάλεια.
Ο μη αποτελεσματικός έλεγχος όσο αφορά την έρευνα και την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων και
υπηρεσιών, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα κράτη και τους πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τέλος η απουσία ενός διεθνούς θεσμικού πλαισίου και ειδικών επιστημονικών ομάδων που θα ασχολούνται με
θέματα βιοηθικής και θα ελέγχουν την ειρηνική χρήση της γενετικής και βιοτεχνολογίας, ενέχει τον κίνδυνο ακραίας
εμπορευματοποίησης της βιοτεχνολογίας, ή την πιθανή χρήση της με σκοπό τον πόλεμο από κράτη (βιολογικός
πόλεμος) ή την τρομοκρατία από μικρές ομάδες (Βιοτρομοκρατία).
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Abstract: Even before the economic crisis, scholars have examined whether poorer and richer areas in the European
Union converge or not. While most scholars have focused on productivity and GDP per capita, there has been limited
study on living standards. Our paper fills that gap by examining whether the sub-regions of the European Union tend to
converge and the effect of the debt crisis on convergence. We use the Human Development Index and categorize the 25
countries of the EU to four sub-regions. We homogenize the sub-regions as one country and compute the living
standards of each region, both on simple and weighted average. We counted the interval 2000-2012 to include the 2004
enlargement, taking into consideration that new member states have already enacted reforms prior to their accession.
We also used weighted averages to take into account the different sizes of population among countries. We created
graphs with the index prices across years to compare the evolution of index prices over time. We also used the linear
regression model to predict the outcome of convergence in the next 20 years. Our hypothesis was that EU membership
encourages convergence in living standards between sub-regions. Findings suggest that there has been convergence in
North and West European states, while this has not been the case for the Eastern and Southern regions of the Union.
Our research indicates that Eastern Europe’s prospect for convergence has been more severely affected by the crisis.
Using the linear regression model, convergence is unlikely to happen in the next two decades. Findings also support the
view that the size of a population relates to living standards in the South and Eastern Europe but not in the Western and
Northern.

Keywords: Sub-regions, human development, debt crisis, European Union, convergence, living standards
Modern scholars and national agencies have long tried to measure numerically what we call “living standards”,
the quality of a population's life in economic and social terms. Our basic difference with the vast majority of the
literature is that we take a different stance towards the notion of living standards. While most of the scholars and the
political debate have been focusing on purely economic factors such as GDP/capita, income and productivity, we
decided to take into account the Human Development Index. Although the notion of human development is complex
and still debated, the three main components- income, education and health- are seen as major factors of the overall
well-being of Europe’s peoples. In our research, we used the 2013 Human Development Report, published by the
United Nations. All of our figures are based on this report.

Literature review
There has been a long and strenuous debate on the measurement of human development and living standards.
Academic literature has used a variety of indices for that purpose, with per capita income being the most important
among them, thus creating confusion on how human development should be defined and measured. It was not until
1990 that the United Nations Development Program (UNDP) gave a formal answer to the aforementioned question by
publishing the first Human Development Report (HDR). The UNDP 1 defined human development as “the process of
enlarging people’s choices”, and added three axes framing the development procedure, namely a long and healthy life,
access to education and sufficient resources for a decent living. Sagar and Najam 2 highlight the fact that the UNDP’s
initiative has a merely academic interest, since the Human Development Index (HDI) was to be used for the academic
and intellectual sphere, rather than in policy making. Apart from the UN, the European Union has also provided for the
amelioration and measurement of human development among its members. The increase in number of the Union’s
member-states (especially in the 70’s and 80’s) implied a great variety of economic and social environments coexisting
in a single political body (ie the then European Economic Community), thus making regional disparities even more
apparent. The Community stepped in to curb these disparities with the Single European Act of 1986. The Act heralded
new initiatives on the European level for that purpose.
Moving on to the measurement of human development the Community adopted in 1988 the Nomenclature of
Territorial Units for Statistics (NUTS) 3. The NUTS create divisions for each EU member-state in three distinctive
levels, based on population: NUTS 1 includes regions with a minimum of 3 millions of inhabitants, NUTS 2 comprises
of sub-regions with minimum 800 thousand people, while NUTS 3 measures the smallest units broken down from the
1
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categories above, with a minimum population of 150 thousands. The NUTS constitute a general tool, and in principle do
not take social and economic factors into account. Considering their general nature and the fact they split EU states into
further regions instead of grouping them together, we have rejected the NUTS as a tool of living standards
measurement.
The Union moved even further in 1999, with the Potsdam Informal Council of Ministers for Spatial Planning.
The Council adopted the European Spatial Development Perspective (ESDP). The efforts international organisations
and states put to monitor and improve human development are supported by the scientific community. Especially
concerning regional disparities, the main debate takes place between the schools of convergence and divergence 4. On
one hand, the convergence school echoes neoclassical ideas. It holds that constant returns of scale in production will
eventually lead to convergence between developed and less-developed regions. This sort of convergence will come into
effect under three equilibrating mechanisms, namely the diminishing capital productivity, the inter-regional trade, and
the inter-regional migration.
On the other hand, the divergence school has a perspective of cumulative causation. It claims that growth
works in a spatially selective way, which in turn increases regional inequalities. The two schools have contradicting
views towards the correlation of inequalities and national development. The convergence school believes greater
development will help bridge inequality gaps, in contrast to the divergence school which supports exactly the opposite.
Yet convergence itself is no unified concept. Scholars divide it into sigma and beta-convergence. Each type of
convergence describes a distinctive process which convergence may occur through. Sigma convergence can be
observed when per capita income inequalities among a group of economies/regions shrink over time, while beta
convergence is defined as the negative correlation between income growth over time and its initial levels. In their
research, Young, Higgins, et al. 5 conclude that beta convergence is an essential yet not sufficient prerequisite for sigma
convergence to happen.
Eckey and Türck 6 mention a further classification of beta convergence in absolute and conditional. In that case,
absolute convergence includes the convergence of a group of economies to the same level despite the values they
initially had, whereas conditional convergence refers to regions with similar initial levels converging to the same state
in the course of time. Sala-i-Martin 7 aspires to measure the speed and rate of convergence in the interior of the US,
Japan, Canada, Germany, France, the UK, Italy, and Spain. His findings include a common convergence speed of about
2% per year, which is considered to be slow. The author manages to successfully interpret the results using the
theoretical tools provided by the neoclassical school on the one hand and the argument of a defective adaptation to
technology on the other hand.
In their assessment of European regional growth under the light of innovation and trade, Badinger and Tondl 8
highlight the existence of what can be characterised as “convergence clubs”. They observed that EU regions form
clusters in respect to growth. Thus regions with higher growth indices are often found neighbouring other high growth
regions. The same is observed with low growth regions as well. The authors attribute these findings to the way
technological innovation and high educational achievements bring on higher growth rhythms in a cumulative way.
An earlier observation 9 on how Europe has fared in regards to convergence is centred on Portugal, Italy,
Greece and Spain, the four member-states as initially main recipients of EU Structural and Cohesion funds, according to
the Maastricht treaty. The research assesses the efficiency of EU structural funds. The authors find out Portugal and
Greece constitute two contrasting models of convergence. On the one side Portugal achieved the well-being standards
enjoyed by other EU members and simultaneously reduced inequalities in its interior.
On the other side Greece did rise to the European levels concerning living standards, yet increased its internal
regional disparities. It is also stressed that apart from the funds pumped into cohesion countries, government policies
and investments in human capital constitute a decisive factor in achieving real convergence. Consequently Ireland has
converged most successfully, while Greece –despite scoring second in receiving European financial assistance- showed
the poorest performance. However, the aforementioned paper measures the development and convergence of the
examined countries according to the fluctuation of their per capita income, with no other human development factors
taken into account.
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What we mean with “human development”
The concept of human development we use is the one presented in the first Human Development Report in
1990. In this report, the authors first attempted to identify a notion of “well being” in more ways than a simple measure
of income or productivity. Human development is described as the state where people are free, prosperous and have
plenty of choices. A variety of factors is considered important to the well-being of a society, such as political and
cultural freedom, economic and social security, access to food, shelter, education, health care, leisure time and the
pursuit of one's talents. The condition of the economy or the wealth produced in a country is not enough to measure the
non-income dimensions of life. Healthy and long lives and access to education are among the main factors influencing
someone’s life, and they cannot be measured by income. Human development is the result of the wealth produced, and
it shows the way this wealth is used and invested inside the society. 10 The authors agree that the measure of income is
not enough to show the real situation of a country, the prospects of its people and the overall living standards. In our
paper, we use the term “living standards” the same as “human development” and not just as income, as it is used in the
Human Development Reports. Although there have been efforts to define “living standards” before 1990 (in terms of
owning a house or a car), they didn't take into account the different cultural patterns in different regions of the world.
For example, in the US, owning a car was seen as an essential component of tolerable living standards, while the case
was different in Scandinavia, where public transportation and bike usage are seen as an essential part of a decent living.
Therefore, the authors took into consideration three main components of a happy and fulfilling life, these being material
possession security, long and healthy lives, and educated and culturally cultivated population. The Index could not be
more specific in the aspects of life being measured, as it tries to numerically estimate a notion which is materially
accomplished differently across cultures and time. 11

Human development and income
The literature on living standards is neither recent nor limited. Since the first human civilizations and
organized state forms, people tried to numerically picture their material situation. Since the emergence of the classical
school of thought in the 19th century, the literature has mostly focused on income as means to measure living standards.
In our paper we chose not to use income as a unit of measurement for various reasons. First of all per capita GDP as a
figure representative of income has been criticized 12 for being too narrow and not taking into account factors such as
obligations in the form of taxes (which need to be subtracted from income), consumption and consumption possibilities
over time, and changes in wealth driven by the interaction of investment and depletion. It is thus argued that measuring
human development via income indices should be done from the point of view of households’ wealth and consumption
capabilities. Secondly, inequality in income covers the real spread of income among the society. The same can be said
for health and education- however the dispersion of income can take extremely different values even in the same
country. This is not the case in the non-income dimension, as life expectancy or means years of schooling of a person
cannot be thousands times more than another’s. Furthermore, income alone might cover the circumstances under which
it is produced. If it is produced at the expense of workers’ health or human rights, it is not incorporated in the price,
reflecting an unreal picture. 13 In order to stress the argument above, we took into account the fact that in the income
dimension, Qatar and Luxembourg score first and second respectively in 2012. 14 In the same years’ HD Report though,
Qatar and Luxembourg ranked much lower in the HDI, showing the respective lack of investments on education and
healthcare. On the contrary, Norway ranks 5th in income but by far 1st in HDI, indicating its huge investments on
education and healthcare. To fulfill the goal of human development, economic growth must be focused in changing the
lives of people for the better. Economic growth and the increase of the national product, whether in nominal or real
prices, are not enough to improve everyone's life, but are essential. 15

Beyond income
In this paper, we decided to push the examination of the income convergence further, in order to examine the
convergence of living standards. The HDI answers much of the criticism targeted on income. The Index consists of
three sub-indexes- these are income, life expectancy at birth and the average of mean years of schooling and expected
mean years of schooling. The HDI has been reformed several times from its début in 1990, incorporating constructive
criticism and improving its efficiency. The form we use is the 2010 form, published in Human Development Report
2010. The current Index has reformed the income dimension, after receiving major criticism since 1990. The previous
10
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Index was proportional to income, which meant that for every rise of income there was an equal rise in the Index. This
form of index had received criticism, thought, concerning the fact that it did not reflect reality, since a rise in higher
level of income did not reflect an actual rise in living of standards. Although, the new Index has been reformed, and it
uses the natural logarithm, which assures that a rise in higher levels of income does not reflect an equal rise in the
Index. On the contrary, life expectancy and years of schooling are estimated as physical numbers.
The HDI is not the only index in which the quality of life is covered. Two other indexes are used, but we chose
not to use them for the reasons to follow: The first one is the Physical Quality of Life Index, first introduced in the
1970’s. PQLI is calculated based on infant mortality, life expectancy and the ratio of literate population. 16 The first
reason we decided not to use it, is the fact that life expectancy overlaps with infant mortality, while the second being
that it does not take the income aspect into account. Although income is not the only measurement of well-being, it
should be taken into account as it is the mean to achieve developmental goals. The next index is the Better Life Index,
designed by the OECD. The index has 11 components, where many of them are essential in measuring well-being, such
as life-work balance, community engagement and housing. But mostly, it only compares 34 member-countries of the
OECD, excluding the vast majority of the world’s countries. Despite not incorporating any developing nations in our
paper, we decided that this index would not show the global perspective of each country’s position. Also, it has more
than one component, such as “life satisfaction” which is not objectively measured, but based on a person’s point of
view. In our research, we tried not to include subjectively measured variables, thus rejecting the use of the Well-Being
Index. 17

HDI’s constraints
The index, however, has quite a few constraints. First of all, different reports cannot be compared. This
happens because statistics become more and more precise as methods of surveying improve, and this refers to previous
years too. Therefore, it is not methodologically correct to compare statistics and indexes published in different years. 18
Perhaps the more serious constraint of the index was the fact that it was not adjusted to the inequality levels of each
country. Averages of the three components were concealing the fact that access to health care, education and income
vary on one's gender, class, racial and religious group, depending on the country. The fact that inequality is not taken
into account in the formation of HDI distorts the real image of the world. 19 This flaw was later addressed with the
creation of the Inequality Adjusted HDI in 2010. Unfortunately this index is only available from 2010 and onwards.
Another part of criticism in the literature is the fact that the HDI does not take into consideration sustainability and the
effect economic activity can have on the environment. In other words, the HDI does not show the environmental cost of
human development, which in some cases could negatively affect future generations. The lack of sustainability concerns
in the HDI makes it hard for policy makers and researchers to propose a model of human development, as it is not clear
whether is sustainable or not in the long run. 20 In addition, the HDI takes into no account other important aspects of a
happy and fulfilling life, such as human rights, political and social freedom and the freedom of political participation,
although most of them are described under the light of human development. Ten additional aspects of life have been
defined, that the HDI does not take into account. 21 Furthermore, the components of the index themselves are not
representative of what they mean to demonstrate. For example, life expectancy does not show how healthy a life will or
can be. The enrollment ratio or the literacy rates are not indicative of the quality of education one is receiving. 22

HDI’s numerical flaws
Apart from the issues deriving from the main concept of the HDI, the index has flaws due to the way that it
was estimated. The first one is that both health and education have diminishing returns, the higher the value of a
component gets. For example, it perceives the same absolute growth in life expectancy as a less difficult task in higher
HDI countries, which is in fact incorrect. For example, a 10-year rise is considered a higher achievement in a low or
middle HDI country than in high or very high HDI country, when, in reality, it is quite the opposite. The higher life
expectancy gets, the more difficult it becomes to further raise it. Raising life expectancy from 40 to 50 years is of course
a more than welcome achievement, but is easier than raising life expectancy from 75 to 85 years. In the first case, an
investment on basic healthcare such as vaccination, better hygiene through the use of cleaner water or better education
on hygiene issues at school might be enough. Raising the life expectancy when is already high requires more investment
on advanced medicine, to battle lethal diseases like cancer or heart diseases It also requires better retirement system, so
16
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that the elderly are able to fund a better and healthier life style, better living conditions for everyone so they do not
endure hard labor etc. 23
Furthermore, it is reasonable that out of its three components, health, education and income, education and
health can have a certain “ceiling” in prices. That means that you cannot have a constant rise in mean years of schooling
and average expected schooling years. As in the previous, estimated life expectancy cannot grow forever, unless some
radical change in genetic mechanic occurs. In this case, countries with a very high HDI can have a minor improvement
since two of three components have already achieved the better condition possible. In comparison to countries with
lower HDI, the rate of rise or decline may not be comparable. This is not the case though in all regions of E.U. at the
moment, therefore taking into account the HDI and not income per se is still reliable.

Why do we finally use the HDI?
Despite its flaws, we decided to take into account the HDI and not just income, for a variety of reasons. First
of all, it is a far better indicator of real life than just income, no matter the way you measure it. People also want to live
long and happy lives without suffering, and enjoy education and cultivation of their interests and talents. We believe
that cultivating creativity through the options an educational system provides is essential for a happy life. Secondly, we
welcome the 2010 reform of the index, with GNI PPP per capita replacing GDP per capita, which we think answers to
the concern that GDP is not enough to show the real purchasing power of income, especially when we take into
consideration how broad and different countries, tariffs and taxes are. The reforms of the 2010 HDI are also extended to
education: instead of using the enrollment ratio and literacy, the 2010 HDI estimates mean years of schooling and
expected years of schooling. Although it is not representative of the quality of education children receive, it is as a
better component than the previous. A literacy ratio of over 90% has been achieved in almost half of the world's
countries. The rise of literacy from 1960's to 1980's has been more than positive, making the ratio not a sufficient
measurement anymore. 24 Therefore, the 2010 HDI replaced it with years of schooling. Although measuring quality of
education would be even better, it would require all students in the vast majority of countries taking a single test, which
is not the case at the moment. Even the International Association for the Evaluation of Educational Achievement has
only 69 countries, making its assessments not useful for a worldwide report. 25
The mean years of schooling is a wide spread indicator used for cross country comparison, and has received
limited criticism. 26 The new HDI also addressed the issue of substitutability and complementary. The issue behind it
was the question whether the three components of HDI should or could complement or substitute each other. 27 The case
was made in order to evaluate whether countries with lowering achievement in one component could make up for the
loss by over-achieving in another component. A subsistence of 1 degree was chosen between the two extremes, zero for
Leontief function and infinity for linear regression. The selection of the geometric mean instead of the arithmetic for the
three components also solves the problem of scale measurement, but it gets affected by the minima set beforehand.
Therefore, great consideration was put in the minima selection in each component, resulting to zero for years of
schooling, 20years for estimated life expectancy and 163 USD PPP 2008, the income level observed in Zimbabwe in
2008. In addition to that, the geometric mean and the logarithm used in income means that the components have
returning results and not that after a cap no further result is achieved. 28

Describing our methodology
For our research, we used the 2012 Human Development Report and its index, using its most recent form. The
available years to estimate the trend begin from the 1980's and on. We used the years from 2000 to 2012 and we
homogenized the countries into four main European sub-regions. We estimated, for every region, the average HDI and
the population adjusted average. Using the GraphMath software, we created a curve of the evolution of HDI for each
one of the sub-regions, and we compared them to each other. Also, using the linear regression model, we created a
projection to the future on whether the living standards of sub-regions will converge.
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The categorization of the countries
Our categorization of sub-regions in the EU started as a result of the current economic crisis. The PIIGS gave
us the idea of categorizing each country into a sub-region of the E.U. and examining the track of its living standards.
The criterion we used to categorize countries was the common political and economic history after the Second World
War. We choose this particular criterion, as we believe that it is one of the main determining factors for the living
standards of a country and a region as a whole. The countries taken into account exclude the three newest members of
the E.U., Bulgaria, Romania and Croatia, mainly because their accession to the E.U. is newer and has lesser impact on
their living standards in comparison to the older members-states. The 25 member states of the EU were categorized in
four regions, South, East, North and West. South consists of Greece, Spain, Portugal, Italy, Cyprus and Malta. East
consists of the 8 Eastern countries which entered the EU in 2004 and used to be parts of the Eastern bloc during the
Cold War, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Hungary. North consists of the
three Scandinavian countries which are part of the EU, Sweden, Denmark and Finland. West consists of the UK,
Ireland, Germany, Luxembourg, Netherlands, Belgium, France and Austria. For each sub-region, we estimated both the
average HDI and the population-adjusted HDI and we compared them to each other. Given the fact that the EU
countries have huge differences in their population, using a population-adjusted HDI average describes reality in a
better way.

Selection of dates
The time series we used start from 2000 and continue up to 2012, where the 2013 HDR has presented its latest
figures. We start the trend series from year 2000 and onward for two reasons. The one is that living standards is a notion
which doesn't change fast in off-crisis periods. Therefore a trend of at least a decade is necessary to examine any
significant changes in living standards. The second reason is the adaption of the common currency, the euro. The euro
was adopted in 1998 and put into circulation in 2002 in 13 countries, with the rest 5 countries joining at later stages. Out
of 25 countries examined, the euro is now the currency of the vast majority while in 2002 it was the currency of almost
every EU member, given that the next accession took part in 2004. Although it hasn’t been a decade until 2012, when
we have our most recent figures, for the ten new member states, these member states have been under reforms to join
the EU at least since 2000. This is one of the reasons why we didn't take into account the three new member states,
Romania, Bulgaria and Croatia, as their accession and reform process is newer. In our research on the effect of the
economic crisis on the convergence of living standards, we split the under-examination period in two sub-periods. The
first one starts from 2000 and extends to 2010, and it is the time of the pre-crisis period. The second one, the in-crisis,
starts from 2010 and extends to 2012. We decided to split the 12year period with 2010 as the year of significance, since
the major economic crisis in the EU has been the debt crisis that was caused mostly by the recapitalization of banks and
other financial institutions.

Our use of medians
For our analysis, we homogenized every region into one country. After evaluating coefficient of variation, we
found out that all four sub-regions are homogeneous and in all four cases CV is less than 0,1. The homogenization of
the sub-regions was done with the usage of average HDI and population-adjusted average HDI. Given the fact though
that the countries of the EU have huge differences in their populations, therefore HDI in every country has a different
weight. We also estimated the population-adjusted HDI, where the weight of each HDI is the population of each
country. Comparing the two averages, the simple average, s-average from now on and the population-adjusted, paverage from now on, we could also draw conclusions on the differences among countries with varying populations. On
the X ax we put time from 2000 to 2012. On the Y axe we put the HDI from 0 to 1. After finding the points for every
sub-region where time matches HDI we draw the curve from one point to another, from year 2000 to year 2012. We
draw the same color on points for the same sub-region to be easier to compare the s-average and the p-average. After
that, we created a projection to year 2030, using the method of least squares to create a straight line based on the cloud
of prices of each region by determining the least square estimators. In creating projections we took into account the
decade of 2000 to 2010. We deliberately left out the period of the crisis, 2010-2012 for two reasons. The first one is that
our main goal in this paper is to examine whether the EU makes the living standards converge or not during periods out
of crisis. The second one is that the crisis has not yet ended. Therefore we cannot take it into account along with the outof-crisis years since we do not know yet how many years it will take to revitalize the economy and lower the debt
burden. In that case, even if we used the 2010-2012 in our projection it wouldn't help us draw safe conclusions as we do
not know yet the weight, meaning the years, of each period. In the graphs each sub-region has a unique color. The North
is blue, the West is pink, the East is red and the South is turquoise. The s-average is represented by the rhombus and has
the same color with the curve while the p-average is represented by a circle, whose curve has different color from it.
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Hypotheses and expectations
Our research goal was to examine whether a convergence of living standards among different sub-regions
exists or not, and how it has been affected by the current debt crisis. We therefore drew a number of hypotheses that
would validate or refute the existence of convergence among EU member-states. The first one was that the sub-region
with the higher difference in population size would exhibit the highest difference between s-average and p-average.
This is the case in the sub-region of Western Europe, since Germany and Luxembourg have the biggest difference in
population. The next hypothesis is that the North, the sub-region with the smallest difference in population sizes, would
have the smallest difference between the two averages. Our hypothesis concerning convergence is that the rate of
improvement of the HDI in the examined period will be higher for the lower starting point. That means that the rate of
improvement will tend to be higher in the East, lower in the South, lower in the West and the lowest in the North.
The projection to the future we are using goes as far as 2030 without taking into account the in-crisis years for
reasons already explained. We are setting our furthest projection point 20 years in the future, for it is not scientifically
reasonable to project anything beyond that time, since unpredictable incidences may take place. A new technological
discovery which may boost renewable resources in the South or a natural disaster in another sub-region or even a war
might break in, and alter the course of convergence in ways which cannot be expected nor predicted. In the projection
we use only the s-average, as we have no way of estimating the size of each population, which is a major component in
computing the p-average. Therefore we examine whether the curves of each sub-region will tend to cross each other and
at which point in time. Any intersection before the year 2030 will be considered as convergence while the absence of
intersections up to this year will be considered as divergence. The examined rate of change will cover the interval from
2000 to 2012 and the two periods in between, 2000-2010 and 2010-2012. In the first case we will examine the total rate
of change. In the second, we will examine the non-crisis period and in the third the in-crisis period and see to what
extent the crisis has affected the convergence of living standards. The following chart (1) shows the s-average of HDI in
the four sub-regions.

The curves show that the North and the West have very similar living standards, while the South and the East
show considerable differences both between them and the other two better-off sub-regions. Despite the crisis, living
standards in the North and the West have not lowered; however they have not risen since the beginning of the crisis in
2010. The South is the only sub-region where living standards have lowered since many of its member states have been
hit hard by the current debt crisis. The curve shows that the tendency for convergence has decreased from 2010 and
onwards, since the debt crisis began. The next chart shows the s-average compared to p-average in all four sub-regions.
(2)
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More detail in the following chart (3)

It is evident by the comparison of each sub-regions’ averages, that in the two richest sub-regions, the s-average
and the p-average are almost the same. Also, the difference between the two regions tends to shrink after 2010. On the
contrary, a differentiation is observed between the averages in the two less developed sub-regions, the South and the
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East. In the South the s-average and the p-average show a huge difference in 2000 and continue to have that difference
in 2012. That implies that countries with bigger populations tend to have a higher HDI, while countries with smaller
populations tend to have a lower HDI. Quite the opposite is the case in Eastern Europe, where the two averages had the
same value in 2000 but they differentiate from that point on. The differentiation though is the opposite in the South;
here the rhombus has a higher value compared to the circle, meaning that countries with bigger population tend to have
a low HDI and countries with smaller population tend to have a higher HDI. In the following table we present the
estimation of HDI rate of change for each sub-region, both for averages and for every period, as before.

s-average

Total Difference % pre crisis %

during crisis %

2000 2005 2007 2010 2011 2012
North

0,872 0,893 0,899 0,901 0,903 0,903

3,56%

3,10%

0,22%

Western

0,866 0,884 0,892 0,897 0,899 0,899

3,81%

3,00%

0,22%

South

0,814 0,839 0,846 0,857 0,857 0,856

5,15%

3,93%

-0,12%

Eastern

0,787 0,824 0,835 0,837 0,84 0,842

6,98%

6,10%

0,60%

P-average
North

0,878 0,896 0,901 0,903 0,905 0,906

3,19%

2,70%

0,33%

Western

0,86 0,884 0,89 0,897 0,899 0,9

4,65%

3,49%

0,33%

South

0,831 0,86 0,869 0,875 0,875 0,875

5,29%

4,57%

0,00%

Eastern

0,787 0,814 0,823 0,83 0,832 0,833

5,84%

4,57%

0,36%
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Concerning the rate of change, we can say that our hypothesis has been validated. The total difference of living
standards in the sub-regions is higher for the lowest-starting sub-region and follows a reverse path; the North has the
slowest, the West the second lowest, the South the third lowest and the East the fourth slowest or if you prefer, the
fastest. These rates follow more or less the same order both for s-average and the p-average. The lower the starting
point for each sub-regions' HDI, the higher the rate of improvement it demonstrates. From these figures we can
conclude that there indeed is a tendency for living standards to converge. At least that was the case up to 2010, when
the debt crisis became more severe in the EU. The in-crisis period has halted any improvement in living standards, and
in the case of the South the rate of improvement has been reversed, forcing living standards to plummet. In all four subregions though, no matter which average you take into account, the rate of improvement from 2010 to 2012 has been
very close to zero. Although the rate of change is three times higher in the East in comparison to the North, all figures
are so close to zero it doesn't have any effect on real convergence whatsoever. This mostly affects the chances of the
South and the East converging to the more developed West and North in regard to their living standards. Again, since
the HDI used is not adjusted to inequality, we should bear in mind that the comparison takes as a perquisite that
inequality has not changed in all four sub-regions. As noted before the inequality adjusted HDI is not available prior to
2010.
The second goal of our research is to examine whether the convergence will actually take place in the next
twenty years. To examine that, we used the method of least squares, so as to create a straight line. This will reflect the
cloud of prices for every sub-region. To that end we only took into account the pre-crisis period for reasons already
mentioned above. The projection was done with a twenty-year horizon, and is presented in the following chart. (4)
The year 2030 is projected in the following chart with more detail. (5)

As it is obvious by the time projection, convergence will only take place between the closer sub-regions, the
South and the East, and the West and the North. Nevertheless, the convergence of all four regions is rather unlikely.
This might not be the case though if we take into account the in-crisis period which has hurt the South more than the
East. Nonetheless, convergence seems like an unrealistic scenario for the living standards in the EU given that this
projection is the optimum scenario. In reality, crisis has affected the real rate of improvement mostly for the least
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developed sub-regions, and nobody can really predict when it will be over. Despite optimistic scenarios about the end of
the crisis, unemployment remains remarkably high, in many countries the recession is deeply affecting the GDP, and
policy makers and academics speak of a “lost generation” of young Europeans who have been facing exclusion from the
job market for such a long time. That means that although there is a rate of convergence, the rate is too low to make
living standards converge in the near future. The crisis has also affected disproportionally the ability of the least
developed sub-regions to converge, since their rate of improvement has come close to zero along with the most
developed.
To assess the validity of our projection to the future, we used the software Graph Math’s projection to the past
of the straight line we created based on the method of least squares. We then compared the projection of the HDI to the
past with the actual HDI data from the Human Development Report for the 1980-1990 periods. We thus expect to see
which sub-region had the higher rate of improvement from 1990 to 2000. You can observe the projection in chart (6).
We did not compare the projection of the East to its past, as it used to have a totally different economic system.
(6)

The same is shown in chart (7) in more detail
It was a surprise to find out that the sub-region who benefited the most during the 1990's was actually the
North, the most developed of the sub-regions. As you can see in chart (7) there is a huge difference between the
projection to the past, given the 2000-2010 HDI and the actual HDI of 1980-1990. Also the West did benefit a lot, as it
can be seen in the chart. The only sub-region which seems not to have benefited at all, was the South. The South, where
only Italy and Greece were part of the EU in 1981 and later Spain and Portugal entered it in 1986, has not benefited at
all from 1990 to 2010 by the acquisition of EU membership. The comparison between the actual HDI of 1980-1990 and
the projection to the past reveals that the South would end up in the actual 2000-2010 HDI if it had kept the same rate of
improvement. It is therefore evident that the accession of the countries of the South in the EU played a minimal role in
the improvement of its living standards.
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(7)

Conclusion
The use of the two averages, simple and adjusted, was used to show the real picture of each sub-region. Rates
of improvement were also estimated and compared in order to test our hypotheses stating that these rates of
improvement should be higher the lesser developed the sub-region was. We also estimated the overall improvement
during both the pre-crisis and the in-crisis periods, so as to examine how the debt crisis has affected the convergence of
sub-regions.
Our first hypothesis was that rates of improvements would be higher for the less developed regions. The
hypothesis was tested and confirmed. Rates of improvement are overall higher in the East, lower in the South, lower in
the West and the lowest were found in the North. This is the case for the overall period, from 2000 to 2012. The image
is however very different when we examine each period separately. From 2000 to 2010, the rate of improvement was
almost double for the East than for the North, following the already mentioned pattern. But from 2010 to 2012, the rate
of improvement falls almost to zero. Even in this case, small differences do exist but are so close to zero that they have
no real effect. This shows that the crisis has affected every sub-region in the EU, not just the South or the East.
Obviously the sereneness of the impact is different; the South is the only sub-region where s-average has actually
decreased. This can be attributed mostly to Greece, which shows the biggest decrease in HDI and to a lesser extent to
Cyprus which also exhibited a huge decrease in its living standards. But even in the other sub-regions the improvement
of living standards has stopped, showing how interconnected EU countries really are. It also shows that the crisis has
affected even the countries with more stable macroeconomics, such as the North.
Our second hypothesis, that in the projection to 2030 the least squares lines of each sub-region would cross,
has not been confirmed. This may seem contradictory to our first verified hypothesis, but it is not. It is shown that,
although there is a tendency towards convergence, it is not sufficient for the four sub-regions of Europe to actually
converge. The rate of improvement for the North might be lower than for Eastern Europe, but their base points have a
huge difference, making it rather unlike for the East to catch up. Here we must again refer to the fact that in the
estimation of projection we did not take into account the years of the crisis. The crisis has affected mostly the chances
of the Eastern and Southern Europe to converge, and therefore the longer the crisis goes on, the lesser chances the two
sub-regions have to converge with the West and the North. That means that in reality by 2030 the development stage
will demonstrate a high dissimilarity to our projection, if nothing changes dramatically in the rates of improvement. The
longer the crisis continues, lesser are the chances for convergence. This points out that the crisis has affected the most
vulnerable populations of the EU.
Our third hypothesis stated that the West would have the biggest difference between its s-average and paverage. This hypothesis was not confirmed as well. Despite having the biggest difference in population size, this fact
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has limited influence to the overall HDI performance. This shows that the size of the population and the HDI are not
related in the West. The same goes for the North where we observe the smallest difference in population size. On the
contrary, the South and the East have considerable differences in their s- and p-averages. This points out that in the
South, population and HDI are positively related. That leads us to the conclusion that countries with bigger populations
tend to have a higher HDI. The opposite is the case in the East. Here, countries with bigger populations tend to have a
lower HDI compared to countries with smaller populations. It should also be noted that in 2000 the East had exactly the
same s-average and p-average. The first differences were spotted after 2000, implying that the negative relationship
between HDI and population is not endemic, but showed up later.
To sum up our findings, we can say that convergence is a rather unlike scenario. Living standards had been
constantly improving in the EU from 2000 to 2010, but the rate of improvement has been too low to actual bridge the
huge differences in living standards. The East stands almost 0,1 points behind the North in HDI which is a huge
difference for the same region, which had to present a much higher difference in rate of improvement to actually close
the gap. The question is how the EU can address this issue. The key lies in finding out which sector is more affected.
The HDI has three components, income, health and education. Income is an input while health and education are
outputs. To address the question, the EU should estimate why the East and the South are falling out. If the non-income
dimension is to blame, then the countries of the two sub-regions must reexamine their spending. Spending should be
evaluated both in size and quality. If it is significantly lower than in the North, then it must rise. If it is at the same rate,
more or less, but has a lesser impact, then its effectiveness must be reexamined. If the income dimension is to blame,
then the EU and its member-states must find new ways to improve growth. The most necessary condition for this policy
shift though, is to overcome the economic crisis. Although it is not in the scope of this paper to evaluate the success of
the austerity measures, we could not help noticing that in the South, where most of the countries are under strict
austerity, living standards are falling rapidly but with limited success in overcoming the debt crisis. The recovery taking
place exhibits growth rates close to 1-1,5%, which are too weak to signal a return to the pre-crisis levels. Beyond that,
the crisis keeps the less developed sub-regions in a relative distance to the most developed sub-regions, making the
project of a united Europe even more unlike.
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Abstract: The Greek economic recession has a major impact on retailers. Their sales have been declined dramatically
and are unable to keep their customers engaged. The main reason is the high taxation and the consequent reduction on
the population’s income. Traditional marketing efforts seem to have no positive effect towards the sales volumes, and
retailers and suppliers struggle to find new ways of attracting customers and retain their sales at reasonable levels. The
solution can be a loyalty marketing services provider which will assist corporations in gaining insight about their
customers, current and prospective ones. Nevertheless, it is imperative that retailers put aside the product-centric and
profits-centric orientation they were used in utilizing during the last decade. They have to establish a customer-centric
philosophy throughout their operations to manage withstand the current dismal economic situation. Kotler explains that
the "80-20 Rule" is valid in the marketing industry, and is even more pronounced for the B2C channels. However,
companies confront many difficulties in communicating and interacting effectively with their customers. To that end, a
specific loyalty marketing services’ provider could offer to its corporate clients the expertise to grow and retain their
customer base by providing unparallel services tailored to the expectations of each individual customer. Therefore, this
study provides a literature review of the loyalty marketing sector and further aims in analysing the market, operational
and financial feasibility of a conceptual a loyalty marketing agency called CuSight, tailored to the needs of the Greek
grocery retailers.
Keywords: Greek economic recession, grocery retailers, loyalty marketing
1. Introduction
Under the pressure of the contemporary financial recession in Greece, especially during the initial stage of the
abrupt economic downturn in country during the period 2008-2010, along with the strict legislation and taxation
measures imposed by the national government, innovative approaches need to be adopted by retailers to foster their
viability, competitiveness and profitability. Particularly, high unemployment rates (12% according to the Hellenic
Statistical Authority in August 2010, approximately 26,6% today), and the subsequent loss of consumers’ confidence,
provided a sound verification of the fact that retailers in Greece were struggling to maintain their share over the
consumer’s "wallet". As a result, there were, at that time, large expenditures on ineffective marketing practices with no
substantial results. Greek retailers had to realise that to overcome the obstacles in this new changing environment, they
needed to understand their customers’ particular requirements.
Therefore, this study presents a review of a loyalty marketing entrepreneurial opportunity in Greece, especially
during the initial stage of the recession in the country, and further aims in analyzing its entrepreneurial potential in
terms of market, operational and financial feasibility. The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, a
conceptual loyalty marketing agency called CuSight, tailored to the needs of the Greek grocery retailers, is presented.
The business aspires in understanding customers’ requirements, establishing effectiveness in the consumer reach
process and improving promotional outlays of retail companies. The main aim is to analyse the appeal that underlined
innovative practices in customer relationship management may have to retailers within the specific Greek market.
Following, in Section 3, the market potential of CuSight within the Greek marketing and supermarket sectors is
presented. In addition, in Section 4 key financial aspects of CuSight are highlighted. Finally, the paper concludes with a
discussion of main findings and study conclusions in the last Section.

2. CuSight: Entrepreneurial Idea
The proposed entrepreneurial idea is a loyalty marketing service agency called CuSight. Its main purpose is to
offer business intelligence consulting, and marketing support services within the Greek retailers’ and manufactures’
market. The name of the company derives from the phrase "Customer Insight" which depicts the venture’s core value
proposition to its collaborating companies and partners. Unlike other marketing companies, CuSight places the
consumer at the centre of business operations. The corporate mission is to:
“Help brands and organisations in Greece to develop an integrated and profitable engagement with the consumers, so
as to deliver increased brand value to its corporate clients”.

94

In brief, CuSight will generate unique frameworks to embed customer insight to collaborating retailers. This
involves creating customer profiles and clusters by combining geodemographic, lifestyle and point-of-sale (POS)
scanner data (Gruen and Shah, 2000; Wedel, Zhang and Feinberg, 2004). Through applying innovations in data
analytics, the venture proposal aims to increase its clients’ market share and enhance their loyalty scheme towards the
relevant market. The core operations of CuSight will help the collaborating clients to realise profits, decrease their
marketing expenditures and be more effective concerning the domains shown in Figure 1.

Figure 1: The main domains in which CuSight aims to assist its collaborating clients.
Over time, CuSight’s effectiveness will be further increased due to the learning curve effect. Following the
initial collaboration through the pilot program in specific clients’ stores, the acquired experience will help CuSight to
attract new clients, deliver even greater quality services and become the standard in loyalty marketing consulting in
Greece.
When the venture is launched, it will target the grocery retailers’ market. This is defined as the attractive beachhead
for CuSight. The selected target market enables the possibility to replicate the provided offerings to other retailers,
generate demonstrable results and provide ease of access to other market segments (Moore, 1998). CuSight’s nature of
operations does not allow a potential entrepreneur in focusing on a specific niche in terms of offerings. However,
CuSight must focus on a niche in terms of clients. Following the increase in taxation rates and nationwide reductions in
salaries, grocery retailers are in need of new methods to retain and increase their market share. Before proceeding, it is
imperative to state that entrepreneurs need to resolve a number of queries to confirm emerging business opportunities
(Timmons, 2008). CuSight, as a new venture proposition, will be evaluated based on three axes (Mullins, 2006), as
these are articulated by the research questions below:
1. The market and industry attractiveness of the business idea.
2. The operational perspective of the proposed idea through analyses techniques, growth models and technological
requirements needed to deliver the promised services.
3. The financial and risk analysis, the most important perspective concerning the attractiveness of the idea.

2.1 Market Positioning
As stated earlier, the new venture proposal is called CuSight. The company’s name derives from the
"Customer Insight" that it aims to provide to the collaborating clients. CuSight will operate in the "Marketing Services"
sector. The venture will position itself as providing comprehensive loyalty marketing consultancy services by
combining data-mining activities and analytic processes. The term "comprehensive" refers to the fact that CuSight will
be based on data available from demographic, lifestyle and point-of-sale (POS) scanner data sources.
Regarding the research outcomes, there is a clear market opportunity for CuSight. It is strongly believed that
CuSight is a viable venture proposition. To be more specific, the project appears to be feasible for the following
reasons:
1. The initial capital required is small. This will be covered from grant money provided by the Greek government to
enhance entrepreneurial activities at the current financial downturn.
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2.
3.
4.

There has been a prolonged period of decline on grocery retail sales volumes.
Extended market and industry analyses have been conducted, both in the UK and in Greece, which verify the
necessity for CuSight’s services in the Greek market.
The formulation of a skilled management team possessing all the required analytic skills will consist the initial
intellectual property of the company.

2.2 Core Services
The CuSight brand aims to provide marketing consulting services to assist its corporate clients to develop
customer loyalty schemes within the Greek market. The idea itself may not be innovative. However, from the conducted
market research (Tsolakis, 2015), Greek retailers and marketing companies have not yet developed scientific processes
in analysing and approaching their potential customers.
CuSight is initially planning to introduce the following services:
• Advanced Customer Analytics: CuSight will combine data from various sources (i) geodemographic data sources,
(ii) lifestyle data sources, and (iii) retailers’ club card data sources. After the data has been collected, advanced
analytic procedures will follow to create customer clusters according to similar characteristics to gain greater
insight on them. These generated profiles will make it easier to predict customer trends and tailor promotion and
marketing activities so as to be more effective.
• Data-Mining Services: Databases need to be updated because market trends and customer needs change rapidly.
Additionally, the data sources (e.g. geodemographics) have their own deficits and may be obsolete (i.e. census data
are collected every 10 years in Greece).
• In-Store Digital Marketing Services: CuSight will provide its analytics for directing suppliers’ product
advertisements directly to smart digital marketing appliances. When a customer approaches a product, an
advertisement will be directed to each individual customer based on their consumer profile. These will be the
epitome of the providing services, as information will be projected on the screen in an effort to drive consumers
increase their basket size (i.e. dynamic promotions, store directory, in-store route finder).

2.3 Unique product proposition
Loyalty marketing services is a new marketplace in Greece. CuSight is a unique business proposition for the
Greek market as it regards customer insight as the most significant source of prosperity for the retailers. In contrast,
marketing services in Greece provide limited services concerning only advertisements and promotional techniques that
target to boost sales only for a short period of time. The advantage of CuSight is that it aims to establish and invest on
long life customer loyalty by regarding customers as a valuable asset and not as a contemporary buyer. CuSight places
the customer on the centre of a retailer’s operations. What is more, through understanding customers and filling the
knowledge gaps in customers’ requirements, corporate clients and suppliers diminish the redundant expenditures to
ineffective marketing and promotional activities.

3. Market Analysis
3.1 The market demand
According to ICAP (2009), the Greek Marketing market was worth €3,038.9 million in 2008, compared to €1,796.7
million in 2001 (annual average growth rate of 7.8%). CuSight has identified as its initial target market that of the
grocery retailers’. There are key reasons for this choice:
i.
Companies in this sector have large customer databases as they merchandise fast moving consumer goods.
ii.
The nature of the grocery market enables direct contact with consumers.
iii.
The market conditions have changed dramatically due to the financial recession in Greece and official reports
demonstrate that food consumption will "fall" between 5%-6% by the end of the current year, even if prices
will continue to decline.

3.2 Competitive advantage
CuSight’s strength is its unique selling proposition in a new marketplace. As it was stated previously, CuSight will
provide marketing and business intelligence services to its corporate clients based on a comprehensive analysis of data
from multiple sources. Relying on advanced and complicated analytics, CuSight is going to cluster a retailer’s
consumers based on their consumption habits and try to increase their basket size. The venture is going to leverage all
the free available data to develop its own geodemographic systems as well. Thus, the corporate clients will have the
possibility to fill their knowledge gaps, and retain and increase their customer base more effectively. This will provide
CuSight a first mover’s advantage (as marketing companies in Greece do not currently emphasize on utilizing census
96

data or on providing loyalty marketing services) and credibility as the learning curve will increase after the
collaboration with the initial customers. In the global scheme, a significant number of large competitors exists, both in
UK and in the USA; CuSight has to take benefit of the available lead time before these companies start operating within
the Greek territory. However, because of the high corporate taxation in Greece (26%), it is unlikely that these large
players will enter the Greek market as they seek for large rate of returns (RoR) on their investments.

4. Financials
4.1 Funding requirements
As previously mentioned, such a business proposition could basically be financed by bootstrapping. The start-up
requirements are estimated to be €16,000. This amount could be provided by personal savings of a potential
entrepreneur. The start-up requirements include the legal formation of the business, personnel insurance fees and
purchase of registered software.

4.2 Revenue Model

Figure 2: Revenue model of CuSight.
CuSight’s revenue model will be based on a Business-to-Business (B2B) trading. In addition, CuSight, after it has
attracted more than one corporate client, it will establish a subsidiary company which will publish monthly reports
containing sales analyses about suppliers’ products. These reports will be available to the suppliers through a monthly
subscription fee. In order, however, to publish these reports, data from the grocery retailers are needed to be leveraged.
More explicitly, the three main revenue streams are described below (see Figure 2):
1. The long term relationships with retailers, which are viewed as significant partners.
• CuSight is going to be remunerated by retailers for helping them increase their profit margins and like-forlike (LFL) sales. CuSight will charge an amount of €1.300 per served store.
• Resources covered at cost by client.
2. Share revenues from subsidiary’s operations with the retailers.
• CuSight will provide customer insights to the retailers’ suppliers. CuSight will obtain a 30% of the
revenues from the published reports. CuSight is expected to earn €150 for every report that a supplier or
manufacturer purchases.
3. Retail Media. In-store digital marketing operations.
• Given the fact that Greek’s customer basket size can be increased while in-store, CuSight will provide its
analytics to direct suppliers’ advertisements to each individual consumer. For providing this service
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CuSight will charge every supplier €2 per day to deliver messages for their products directly to potential
customers.

4.3 Financial Projections
CuSight will facilitate three revenue streams as described in Section 4.2. There are some seasonal variations due to
the different consumption trends in Greece. For example, consumption rates are greater during Christmas and Eastern
holidays due to the high ratios of religious people in Greece. Thus, suppliers will be of greater need of CuSight’s
services to better monitor their sales volumes. A set of assumptions for the future years are detailed in Table 1 to
illustrate the conservative approach taken.
Table 1: Assumptions concerning the financial projections.
General Assumptions
 Bootstrapping by operating from home offices.
 Seed Funding: €16.000 from personal savings.
 3 initial employees (including salaries, health insurance, travelling expenses, mobile phone bills).
 In all scenarios the first year is the pilot program and during this period the company will not charge the
retailer for the provided services.
 Monthly fee of €1.000 for leveraging each grocery brand’s data.
 Additional 1 employee hired for every 2 stores served.
 Net corporate profits in Greece are eligible for a flat taxation rate of 24%.
 Annual inflation rate of 3%.
Revenues are projected, for three (3) scenarios namely base, optimistic and pessimistic, to increase over the years (see
Figure 3). CuSight will have a cash break point on March of year three.

Figure 3: Break even analysis on the cash balance of operations.

4.4 Risk Analysis
Overall, the risks that have been identified to limit CuSight’s potential are the following:
1. The success of the pilot program established with the first corporate client. A failure to implement successfully the
program and yield positive results can endanger the viability of the company. In case the first pilot program fails,
CuSight is willing to extent it for another year to better in an effort to increase the availability of the data and
reduce the variance in the analytic results.
2. The risk not to receive market acceptance exists, after extending the pilot program and successful results are
yielded. Furthermore, grocery retailers may decide to invest on their in-house marketing operations to provide
loyalty marketing services and thus avoid profits dilution.
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3.

4.

In case CuSight does not establish a pilot program with the initial clients, there is a risk to attract the market interest
for the provided offerings. Afterwards, if a contract is signed, there is a risk to yield successful results due to the
lack of market experience.
There is also the risk that CuSight attracts more retailers to enhance its databases and subsequently its expertise and
independency. CuSight is more valuable when it does not rely on a solely data provider client.

5. Discussion
CuSight can become a robust entrepreneurial activity if it is launched properly. Theoretical analysis confirms
that in the current economic downturn retailers in Greece need to incorporate innovative approaches in their marketing
practices if they aim to carry on their scope of operations and remain profitable. A loyalty marketing consultancy
agency can help retailers fill their knowledge gaps towards their customers. As a result, customers will be satisfied and
will reward retailers for opening effective communication channels with them. In addition, loyalty marketing services
provide greater benefits than the traditional marketing and advertising efforts. Finally, delivering quality results and
becoming the standard loyalty marketing service provider in Greece, will make CuSight less vulnerable to downward
risks.
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Abstract: The current financial crisis of 2008 was a hard experience which affected the entire world economy. The
causes and measures taken have been extensively analyzed in the literature; however, the present paper aims to provide
an alternative solution, as it is derived from the context of Islamic Finance. Initially, our research is focused on the main
parameters of the crisis in parallel with the concepts of Islamic Finance, Islamic Financial Products and Islamic Bank.
Then, we compare the Balance Sheets of some conventional banks with some Islamic ones, applying financial ratios
and descriptive statistics. The results show that the financial crisis burst mainly due to the “subprime loans” and the
hiding of the real risk especially by Anglo-Saxon financiers. The Islamic Finance and Banking, however, has been
somehow immune to these occurrences because of their special way of functioning. All in all, the application of the
Islamic methodology might have prevented such a crisis, providing a robust alternative solution for the avoidance of
future economic turbulences.
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Abstract: The paper is focused on the Purchasing Power Parity (PPP) theory and its usefulness in forecasting
changes in exchange rates over a relatively long period. In particular, this theory helps to clarify the inclination of
countries with high inflation to incur a depreciation of their exchange rates, but proves to be less powerful to predict the
fluctuations of exchange rates in short period. A theoretical part highlights the deviations from PPP, its causes and its
interconnections with other theories that analyze the relationship between exchange rates and other macroeconomic
variables. Then, the validity of the PPP for the USD/JPY exchange rate is examined during a long time period (19902013). To achieve this objective a regression is applied, to check if the constant term is zero and the two coefficients
are 1 and -1 respectively. The test didn’t found proof in favor of PPP. Substantial emphasis in given on the
effects of the US economic crisis of 2008 and more specifically on the behavior of PPP during a period of increased
uncertainty.
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1. Introduction
The principle of Purchasing Power Parity (PPP) states that in the long run exchange rates tend to reproduce the
differences in inflation rates between the two nations whose currencies are considered. Even if it was not exactly true,
the PPP provides a reference in the decision about the levels at which exchange rates should settle. The basic idea is that
deviations from the theory present arbitrage possibilities, which if utilized, will bring the real exchange rates back to
parity. Many studies tested the validity of PPP particularly after the fall of Breetton Woods in 1973. While PPP in the
long run is so far under inquiry, it is proved that PPP in the short run fails to hold. Counting on the different type of tests
performed and on the size of the examined sample, recent studies found some proof in favor of PPP in the long run.
Furthermore, many researchers argued that PPP fails to hold in the short run due to the limited size of samples
being considered. Considering the low convergence of PPP, the econometric tests usually fail to capture the slow
movements of exchange rates and consequently the shorter the period the more likely that PPP will fail to hold.
The paper focuses on the existence of PPP between Japan and the US for the period from 1980 to 2013. It is
organized as follows. The following section treats the key concepts of the theory. The third section provides a literature
review highlighting the reasons of deviations from PPP. The fourth part describes the methodology involved. The fifth
section presents the empirical results of the study. The final part concludes with the main findings of the thesis.

2. Background
The idea of PPP theory can be detected to the 16th century script from the researchers of the University of
Salamanca in Spain. A modern definition of PPP was given by Gustav Cassel (1918), that a given amount of a given
currency should be able to buy the same quantity of goods in all countries, or it must have the same purchasing power
everywhere. Over the World War I Gustav Cassel noticed that countries like Hungary, Russia, Ukraine and Germany
not only had hyperinflation, but their currencies devalued versus more resistant currencies like the USD. Based on these
observations he suggested the pattern of PPP, which became the basis for the determination of nominal exchange rate
after the World War I.
Purchasing Power Parity (PPP) is probably the most famous theory not only in determining the exchange rate
between two currencies, but also in comparing prices of goods between two countries. If two identical products are sold
in different markets, in the absence of trade barriers or relevant transportation costs, their price should be equal.
According to the Law of One Price, in competitive and free markets, the prices of identical goods can not differ.
The traditional theory of macroeconomics assumes that changes in the exchange rate are fully reflected in the
prices of imported goods and in competitive markets, in the absence of transportation costs and other trade barriers. In
fact, identical goods have the same price in different countries, once they are expressed in a common currency. If these
assumptions are valid, the nominal exchange rate is an instrument of international adjustment for which changes are
reflected in the relative prices of domestic and foreign goods. Whereas there has been much debate about the validity of
the parity, PPP points out significant elements after the movements of exchange rates.
The Law of One Price assumes that if similar goods are chosen to construct the “basket of goods” between two
countries, then the PPP exchange rate should hold among these countries. If price differentials exist, this might be
because of tariffs, trade barriers or transportation costs. As transportation cost decrease, variation of exchange rate
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becomes lower. That is because transportation costs unstick the relation among prices of goods insinuated by the law of
one price and the exchange rates. Also, customs tariffs affect the gains of importers.
PPP has two primary versions, the relative and absolute.
The relative version of the PPP theory states that the percentage change in exchange rate in a period of time,
must be equal to the difference between the percentage change in the domestic and foreign price levels. So from an
operational point of view, if we take into account the USD / JPY, and observe that inflation in the US is higher than in
Japan, then the US dollar will depreciate against the Japanese Yen by the same percentage as the inflation differential.
The relative version is of more practical value than the absolute version because the price indices calculated in each
country are not based on the same basket of goods.
The absolute form of PPP states that the nominal exchange rate equals the price ratio of the two countries.
However, the calculation of PPP exchange rate is questionable due to problems of getting similar basket of goods in
order to confront the buying power among different countries. Deviation from the theory insinuate variation in the
buying power of a basket of goods, which means that many state statistics (like GDP) must be adjusted and turned into
mutual units in order to make international comparisons.

3. PPP in the Academic Literature
The issue of PPP has remained in the economists thought. For instance, Rogoff (1996) noted that only some
economists take PPP into consideration for short periods, while most of them believe in the validity of PPP in the long
run. In the study of Dornbusch (1985) it was noted that PPP was a theory of exchange rate determination and changes in
exchange rates would be defined by the variation in the relative level of prices among two countries in concern. PPP
was also called the “inflation theory of exchange rate” because of the key factor in which the exchange rate movements
are based. Nevertheless, because of the likelihood of international arbitrage, it is often stated that the theory will hold at
least roughly.
Balassa and Samuelson (1964) had success in treating the deviation from PPP in developing and developed
countries, where they stated that the labor force in poor countries in the area of goods and services traded internationally
is less productive than that of the richest countries, while differences in the sector of non-tradable products are minimal.
If the price of traded goods is roughly the same in all countries, lower productivity in the traded goods and services in
poor countries implies the existence of lower wages and therefore a lower level of prices of non-tradable products. Rich
countries, with the highest labor productivity in the traded goods sector, tend to have prices of non-traded higher, and
therefore a higher general level of prices. Very similar findings are offered by Bhagwati (1984), who argued that in
developing countries prices are higher and this will lead to higher wages with regard to developing countries.
Recent studies have not found a clear direction with regard to PPP hypothesis. Alba and Papell (2007),
attribute the deviations from PPP to some nation specifications, such as instability of exchange rate, inflation rate,
economic growth and openness relative to other countries. Empirical findings of Taylor (2001) and O’Connell and Wei
(2001) revealed strong evidence that deviations from PPP are slowly mean reverting or in other words they adjust very
slowly and mainly they happen because of market imperfections.

4. Methodology
Using regression to monthly exchange rates and CPIs via OLS, the following model is estimated:
Where:
- is the logarithm of the nominal exchange rate
- is the CPI of the US in logarithm
- is the CPI of Japan in logarithm
If PPP holds then: α=0, β1=1 and β2=-1.
Linear regression is recently one of the most known statistical technic. Is an approach for assessing the relation
between a dependent variable and one or more independent variable. The coefficients represent the type of relation as
well as the strength the independent variables has to the dependent one. They show how much the dependent variable is
expected to increase / decrease when the independent variable increases / decreases by one, keeping all the others
constant. The signs tells the direction of the effect, an increase if is positive and a decrease if is negative. Typically, a
regression is applied to assess the impact of the explanatory variable on the dependent variable.
The null hypothesis is that the coefficient is equal to zero, if so, not supporting our estimation model. If the pvalue is very small (less than 0.05), smaller is the possibility of the coefficient to be zero, in other words the null will be
rejected. In addition, a dependent variable related with a coefficient, statistically significant, has a high importance in
the estimation model. Furthermore, the objective of F test is to test the significance of the model. The F-tests indicates
whether the CPI of the US and Japan influence the exchange rate or not. Finally, the t-test will conclude for the
statistical significance of each dependent variable. In a perfect model the p – value would be very low with a high
corresponding F-value and a high t-value.
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5. Data Analysis
The data cover monthly observations of the exchange rates of the USD to JPY (USD/JPY) and the CPI –
Consumer Price Index for the two countries. The total sample covers the period from January 1980 to December 2013,
amounting to 408 observations in total.
Graph 1 plots the data of Japan and the US consumer price indices (CPI) over the period 1980-2013. The
graph of CPI shows that the series for the US have an increasing trend while for Japan there is an increasing pace from
1980 until 1998 and a stable movement thereafter.

Graph 1: Consumer Price Index for the Us and Japan

Graph 2, shows the nominal and the real exchange rates for the USD/JPY. As it can be observed by the graph,
real and nominal exchange rates show a relative increased volatility. In fact, the exchange rates tend to stabilize around
a lower mean, during the crises, with a lower value of standard deviation. The graph shows that, in general, there is an
increasing trend for the USD/JPY exchange rates although during the last period there is a reversing trend.

Graph 2: Real and Nominal Exchange Rate-USD/JPY

From 1995 to 1998, the volcano hit Japan more than 200 times causing large losses in humans and material
damages. Natural disaster is likely to cause a depreciation of the currency, as happened with the JPY, because of
financial difficulties that they leave behind. From 2008 to 2011, the US dollar depreciated against the JPY due to the
effects of the financial crisis that began with the collapse of some of the most well-known investment banks, like
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Lehman Brothers. After 2012 the US dollar began a slightly appreciation with respect to JPY, suggesting that the
financial difficulties were left behind and the American economy, was starting to recover.

6. Analysis of Results
The R2 indicates the fraction of the total variance that is due to the linear relationship between the dependent
and independent variables. Namely it shows how the model of linear regression is supporting the phenomenon under
study. The regression seems to be strong with an R2 approximately 0.795, meaning that 79.5% of the variation of
exchange rates is explained by the independent variables.

Table 1: Regression output for the period 1980 - 2013
Variable

Coefficient

c

-14.487

Log(cpius)

0.629

Log(cpijapan)

1.416

Std. Error

t - statistic

Prob.

0.625

-23.179

0.000

0.048

12.908

0.000

0.180

7.849

0.000

Observations
R-squared
Adjusted R – squared
F – statistic
Prob (F-statistic)

408
0.795
0.795
789
0.000

According to the p-value, since it is less than 0.05 the result is significant, telling that there is an effect of the
two CPIs on the exchange rates. The F-statistic from the table will be compared with F-critical (Fc) calculated below at
95% confidence level, thus

:

Since F - statistic is higher than the F - critical the null hypothesis is rejected, suggesting that the independent
variables affect our model.
The intercept, is with minus,

, predicting a decrease in the exchange rate by 14.487 unit if

. The estimated coefficient, , is aproximately 0.629, meaning that a percentage increase in the CPI of the US
would result in an increase by 0.629% in the exchange rate, keeping all the variables constant. The estimated
coefficient, ,is equal to 1.416, meaning that a percentage increase in the CPI of Japan would result in an increase by
1.416% in the exchange rate, keeping all the variables constant. Both this variables have a positive impact on the
exchange rate.
To test if the coefficients are statistically significant the t-test is used. The t-statistics from the table will be
compared with t-critical (tc) calculated below at 95% confidence level, thus
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:

As can be observed from the graph, all the t – statistics from the table are not part of the H0, indicating a
rejection of the null hypothesis, meaning that the estimated coefficients are statistically significant.
As a result, it can be concluded that PPP does not hold, since the coefficients are not α=0, β1=1 and β2=-1.

7. Conclusions
PPP has been an attraction for a large number of researchers. So far, even in its long run form, PPP has faced
difficulties to determine empirically. PPP has been an attraction for a large number of researchers. So far, even in its
long run form, PPP has faced difficulties to determine empirically. The findings possibly highlight difficulties in
measuring the composition of a similar basket of goods in different countries and the impact of additional parameters,
such as transaction costs, the being of non-tradable goods or productivity shocks, affecting the balance of exchange rate.
The deviation from the theory of PPP may arise either due to the basket of goods included by Consumer Price Index in
the respective countries or in the variation of weights set to goods. Also, shocks in the economy arising from
unexpected events may affect real exchange rate. The main objective of the paper was to define the validity of the
theory of Purchasing Power Parity for USD and JPY exchange rates from 1980 to 2013. To do that a regression was
applied and the test indicated that PPP indeed, does not hold for the period under enquiry.

8. References
Abuaf, N. and Jorion P. (1990). Purchasing Power Parity in the Long Run. Journal of Finance. 45, p157-74.
Balassa, Bela. (1964). The Purchasing-Power-Parity Doctrine: A Reappraisal. Journal of Political Economy. 72, p58496.
Krugman and Obstfeld (2009). International Economics, Theory and Policy - 8th Edition; Pearson Education
R. Dornbusch, Purchasing Power Parity (1985)- National Bureau of Economic Research; Working Paper No. 1591
James R.Lothian, Mark P.Taylor/ The Journal of Political Economy, Volume 104,Issue 3 (1996), 488-509.
Jerry Coakleya, Robert P. Floodb, Ana M. Fuertesc, Mark P. Taylord, Purchasing power parity and the theory of
general relativity: the first tests / Journal of International Money and Finance24 (2005) 293–316.

105
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Abstract
This study deals with the inflow of capital from abroad in the form of Foreign Direct Investment (FDI), which is
important for the growth of developing economies. It has beneficial effects in terms of encouragement to the
development of technology, managerial expertise, exports and higher growth.
According to the IMF, FDI is defined as “investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating
in an economy other than that of the investor. The investor’s purpose being to have an effective voice in the
management of the enterprise.”
The objective of the research work is to provide a comprehensive view of FDI in Maharashtra, to study the trends of
FDI in Maharashtra and to examine the future prospectus of FDI in Maharashtra.
The state of Maharashtra has been chosen for the purpose of study because it is the most attractive destination for FDI
in India with more than 25% of the total inflow coming into the state. It has a strong and diversified industrial base
coupled with fairly adequate infrastructure services. Number of studies has been carried out at a national and
international level but a research gap had been identified regarding studies carried out on state level hence this study
intends to fill up this research gap.
The hypothesis states that FDI inflow in Maharashtra had increased during the period 1991 to 2011. There are sectoral
and district wise disparities in FDI inflow in Maharashtra and the inflow of FDI has led to an increase in the Gross State
Domestic Product of Maharashtra.
The study is essentially an interpretation of secondary data on FDI collected from various government reports, books,
journals and internet. The period of study is 1991to 2011.
The collected data is tabulated and analyzed with the help of statistical techniques like time series method, compound
growth rate, Karl Pearson coefficient of correlation and diagrammatic representation.
Keywords: FDI, Inflow, India, Maharashtra, Sectoral distribution, Regional distribution.
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ABSTRACT: “That South Africa has no investment treaty in place with several major economies (US, Japan, India
for example) has not deterred investment inflows from investors in those countries.” Comment from Minister Rob
Davies (19 July 2013)
South Africa does not have dedicated Foreign Investment Legislation, but the country has entered into
numerous Bilateral Investment Treaties since democratisation in 1994. Typically, these BIT’s provide inter alia, for
dispute resolution using the ICSID Additional Facility (South Africa is not a member of ICSID).
In recent years, the South African government’s legislative attempts at addressing injustices of the past, were
challenged by some of its BIT’s partners as contravening the terms of the agreements. South Africa reacted by
conducting a review of all Bilateral Agreements, and finally, during 2012 and 2013 stunned their European counterparts
by unilaterally cancelling selected European BIT’s (including those with Belgium, Luxembourg and Spain).
The South African Government has made it clear that it intends to move away from the regulation of foreign
investment through BIT’s, and that it intends to rather legislate the protection of foreign investments. This intended
legislation has been published as the Promotion and Protection of Investment Bill, 2013. Around the same time, the
South African government also published a Model BIT for potential future use.
The publication of the Bill and the cancellation of BIT’s raise some serious questions and concerns regarding
best practice in the regulation of foreign investment and the protection of foreign investors. Will the Bill provide foreign
investors with the same (or better guarantees) than those provided in the BIT’s? Will foreign investors find adequate
protection in the dispute resolution measures provided for in the Bill? What protection will be afforded to South
African investors in previous BIT counterpart countries? How does the proposed Bill relate to the SADC Investment
Protocol and the SADC Model BIT? The paper addresses these questions with a view to recommending the best way
forward for foreign investors and government alike.
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Introduction – What is a Banking Union?
In a common monetary zone, a Banking Union is a federal-type mechanism comprising at least three strands:
• A Union-wide deposit insurance scheme that will prevent abrupt and gregarious transfers of capitals from one
Member State’s banks to another’s in times of crisis (“bank runs”)
• A unified bank monitoring and regulation scheme for at least the systemically important financial institutions,
those that might produce negative externalities and spillovers of such dimensions and unforeseeable
consequences as to be potential sources of systemic risk, and
• A common fiscal pool for the direct recapitalization of undercapitalized banks, a common scheme for the
restructuring of the Union-wide banking system more generally and, if necessary, the winding down of insolvent
banks, in a swift, efficient, and reliable manner vis-à-vis the financial markets.
Apart from these factors, no real banking union can be conceived that does not have Union-wide independent
regulators for banks, hedge and pension funds, and insurance companies. The fragmentation of banking and macroprudential regulations across national lines is not efficient, since it tends to undermine common rules by simple transfrontier movements of capital.
In the relevant literature, a Banking Union is always regarded – and rightly so – as a prudential and resolution
mechanism that is necessary to absorb asymmetrical shocks in an Economic and Monetary Union and thus, to avoid
fragmentation of a common financial market. And yet, this is not the only element that is relevant to this notion; in this
paper, I will support the view that in order to have a real and fully operational Banking Union, we need to build into it
the democratic element, with two prongs:
• Some mechanisms of democratic accountability and transparency in its functioning
• The use of a quasi-federal method presupposing the passage to a real Political Union, whereby European
institutions will enjoy political legitimacy via elections, instead of an intergovernmental method that imposes
interstate competition and raw power politics between Member States (Véron 2012a).
My working hypothesis, namely that a fully-fledged Banking Union in an Economic and Monetary Union needs
to be grounded in democracy in order to be efficient, will be tested against the state of play today in the EU regarding
the Banking Union. I will briefly describe European legislation as it stands today in each one of the Banking Union’s
three strands, and will then proceed to assess its performance vis-à-vis the “democratic standard”, so as to answer the
question posed by the title. But first, I will describe the rise of intergovernmentalism and its devastating effects in the
management of the euro area crisis.

The rise of intergovernmentalism
“The only way to the ESM (European Stability Mechanism) is through the nation states”. This declaration by
the German Minister of Finance Wolfgang Schäuble at the European Council of December 2013 (Spiegel and Barker
2013) resumes the unfortunate current situation in the EU. What has actually happened since the beginning of the
systemic crisis in the euro area in 2009 is that the intergovernmental factor in the 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 (Ioannis Papadopoulos 2013, 27). In times of stress, when the urgent need of measures to
counter impending systemic failures becomes overwhelming, intergovernmentalism has taken precedence as a
mechanism striving, in its own way of power politics, to centralize economic and financial regulation in a decentralized
and complex world. Instead of a “quantum leap” in its institutional convergence along federal lines in front of the crisis
(Draghi 2015), such as the one President Franklin Delano Roosevelt brought throughout America with the New Deal 1
and its comprehensive policies of counter-cyclical expansionary measures, a vast public works programme to absorb
massive unemployment, a social security safety net throughout the country, direct transfers as automatic stabilizers, a
federal debt mutualisation mechanism, and prudential regulation of the unregulated financial sector, the eurozone went
down the slippery slope of a crisis resolution mechanism that actually exacerbated its internal tensions, sometimes to
the point of implosion.

1

Generally considered as the “third wave of federalization” in the USA, after the establishment of the Union and the end of the Civil
War.
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In my account of the crisis (Ioannis Papadopoulos 2013), intergovernmentalism operates as a centralizing force
superseding the generally consensual universe of EU governance because of the constant urgency and of the need to
proceed quickly with grave decisions imposing sacrificial solutions to wide segments of the population in the name of
economic adjustment. These decisions would never have been taken in a velvet consensual way. The crisis has
undoubtedly led to a growing lack of trust in the Community method, sidelining the European Parliament from the new
fiscal and macroeconomic monitoring and control mechanism called the “European Semester”, multiplying
intergovernmental treaties outside the corpus of EU law, such as the European Stability Mechanism Treaty and the
Fiscal Compact, and providing de facto the European Council with a pivotal role in the piloting subsystem of financial
crisis management.
This new institutional balance further complicates the democratic accountability problems already built in the
governance model because, “even in principle democratically accountable actors such as national or regional
governments are only fictitiously accountable for their participation in intergovernmental policy coordination, because
of lack of information to outsiders on their positions and decisions” (Yannis Papadopoulos 2009, 9). In reality,
intergovernmental negotiations are made, or at least prepared, by high-level administrators such as the members of the
Euro Working Group and, since 2010, by the so-called “Troika” of lenders. Yet, these entities enjoy considerable
discretion, work in secrecy, and are decoupled from the democratic circuit. We are experiencing a problem of lack of
transparency and democratic accountability, as it was established recently by the European Parliament report of 13
March 2014 on the enquiry on the role and operations of the Troika with regard to the euro area programme countries
(also known as the “Karas and Hoang-Ngoc report”, from the names of the rapporteurs MEPs) (European Parliament
2014). The lack of transparency and democratic accountability lead, in turn, to an opaque system of delegations of
power and to a dilution of political responsibility to such an extent that the latter no longer is localizable: ordinary
citizens no longer can ascribe responsibility to one source of authority in a context of complexity, multilevel
stratification, and polycentricity. The obvious result is the facilitation of the “blame-shifting” game between the
different layers of decision-making.
On top of that, there is the major problem of a mismatch between the different levels of accountability for
public policies and actions. Participants in multi-level governance schemes are caught in an “accountability dilemma”
(Callahan 2007), since they must satisfy multiple “forums” with different policy preferences, strategic priorities,
macroeconomic presuppositions, and probably value systems. A key public figure such as the Greek Minister of
Finance must account for his actions not only to the national constituency of the government, namely the Greek
citizens, but also to his negotiation partners in the Eurogroup and the ECOFIN Council. This diffusion of political
accountability across many lines increases the systemic tendency of the decision-making process to become even more
complex and difficult to manage. And ironically, it leads to the ultimate paradox of a de facto domination of raw power
relationships and to a surge of economic nationalisms between Member States of a cooperative setting such as the
European Union that was supposed to tame them with the help of the gentle, consensual, all-inclusive mechanism of
governance. In the EU, there is by now a widely shared perception of a summa divisio between the more powerful and
the weaker Member States, the lenders and the borrowers, the “centre” and the “periphery”, the North and the South, the
“virtuous” and the “profligate” (Sapir and Wolff 2015). 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.

The state of play of the European Banking Union
The financial crisis demonstrated the need for better regulation and supervision of the financial sector since in
2011, the initial banking crisis evolved into a euro area debt crisis, highlighting thus the potentially vicious circle
between banks and sovereigns. The result was the agreement on a Banking Union by the European Council at the peak
of the crisis, in June 2012 (European Council 2012a).
The first strand of a Banking Union, namely a common deposit guarantee scheme, has been postponed sine
die, mainly due to the unwillingness of the German government; the second strand, namely a single bank supervisory
mechanism, has been put in place; and finally, as for the third strand, namely a single resolution mechanism centralising
competences and resources for managing the failure of banks in the euro area, the European institutions have reached a
political agreement last year (Council of the European Union 2014) that, in my opinion, will ultimately not be able to
prevent yet another banking crisis in Europe.

1. The common deposit guarantee scheme (DGS)
Regarding the insurance of bank deposits in the EU Member States, it is not envisaged to equip the Banking
Union with a single supranational DGS at this stage. The priority is rather to reach an agreement on a common network
of national deposit guarantee schemes, i.e. a purely intergovernmental mechanism. In the current state of affairs of EU
law, if a bank fails in any Member State, bank deposits are guaranteed up to €100 000 per depositor per bank by the
national DGS. Inside the EU institutional organs, the only debate that is made tends to strengthen the existing rules in
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order to ensure faster pay-outs 2 and to gradually augment the available resources of the national deposit guarantee
schemes (European Commission 2014).
If we compare the EU to the USA, one of the first great laws of the Roosevelt presidency to counter the Great
Depression in 1933 was the creation of the FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) by the Banking Act of 1933
(widely known as the Glass-Steagall Act). This new federal agency managed to contain the wave of bank failures due to
self-fulfilling expectations after the Wall Street crash in 1929, when the people, fearful that their banks would fail,
massively pulled their deposits out and actually caused them to fail. Thus, the confidence of depositors was restored and
the American financial system was stabilized (Federal Deposit Insurance Corporation 1998). On the contrary, Greece,
for example, has suffered a huge deposits exit towards the “safe” banks of the European North and outside the EU.
Furthermore, the creation of the FDIC enhanced the Federal Political Union, by which the problems common to all
states were resolved in a unitary and efficient manner, demonstrating thus concretely the solidarity between Americans
(Crawford 2011). That, in turn, stimulated the American feeling of togetherness and belonging to the Union, and
increased the democratic legitimacy of the crisis management because, as Nicolas Véron writes, the “executive deficit”
folds back into the so-called “democratic deficit” of the EU and reinforces it (Véron 2012b).

2. The Single Supervisory Mechanism (SSM)
The Council Regulation No 1024/2013 of 15 October 2013 “conferring specific tasks on the European Central
Bank concerning policies related to the prudential supervision of credit institutions” confers new supervision powers on
the ECB and on national authorities for the supervision of all banks in the euro area, i.e. creates a single supervisory
mechanism. This mechanism provides, despite some reservations of the theory, that the ECB will be the supervisory
authority of the “significant” credit institutions. As such are considered those credit institutions whose assets have a
total value exceeding 30 billion euro or whose ratio of total assets over the GDP of the Member State of establishment
exceeds 20%. The ECB will also monitor the supervision by national competent authorities of the rest of the credit
institutions and, when necessary to ensure consistent application of high supervisory standards, the ECB may at any
time, on its own initiative, decide to exercise directly itself all the relevant powers for any credit institution of the
participating Member States (European Central Bank 2014).
Therefore, given that the ECB will add to its traditional monetary function its new mission of banking
supervision, we have to take into account the interconnected problems of democratic accountability and of
transparency in the exercise of this new competency in parallel with the older one. Is there a sufficiently protective
framework to ensure the supervisory function’s accountability in front of the democratically elected Members of
European Parliament? Is the so-called Monetary Dialogue between the European Parliament and the ECB sufficiently
developed, or should it be reinforced so as to take into account the new state of affairs?
The new EU regulation provides that the European Parliament will elect those persons that will assume the
positions of the Chair and Vice-Chair of the Supervisory Board of the SSM, but picked out of a list prepared by the
ECB itself. The Chair of the Supervisory Board will present himself twice a year in front of the Committee on
Economic and Monetary Affairs (ECON) of the Parliament for a public hearing in view of the transparency of the
organ. Furthermore, the ECB will submit an annual report as the supervisory authority of the credit institutions, and the
Chair of the Supervisory Board will present the report in a special session, with the possibility of organizing some
confidential hearings so as to avoid a possible systemic panic and abrupt capital movements. This set of rules may seem
somewhat insufficient vis-à-vis those of the USA. Nonetheless, the truth is that only experience will show, from 2015
onwards, if it allows for more transparency in the supervisory actions and for more foreseeability demanded by the
markets, strengthening thus the democratic legitimacy of the Banking Union through the accountability of the ECB.
In any case, the new status quo will probably require a significant strengthening of the Monetary Dialogue that
takes place four times a year with the presence of the ECB Chair in front of the Committee ECON of the European
Parliament (Claeys, Hallerbergs and Tschekassin 2014). This is due to the fact that there is an important impact of the
monetary policy of the ECB over its supervisory policy: the interest rates policy – for example, a further decrease in the
central interest rate – or even an “unorthodox” monetary policy like quantitative easing via massive repurchase of bonds
and loans by the ECB at the secondary market with the aid of an expansion of its monetary basis (the “printing of
money”), are actions that will undoubtedly have a significant impact on the balance sheets, and also on the loan
portfolios of the banks: the former will ease the pressure on balance sheets, whereas the latter will enhance the value of
the assets used as collateral mostly for mortgage loans.
Consequently, in order to avoid the legitimate suspicions about possible conflicts of interest between the two
distinct functions of the ECB (Darvas and Merler 2013) – the monetary and the supervisory ones – the only suitable
way is the strengthening of democratic accountability according to North American standards. Here are some proposals
on this:
• A reinforcement of the institutional role of the European Parliament in the nomination of the members of the
ECB Executive Board
• The publication of minutes and votes of the ECB Executive Board members

2

With a reduction of pay-out delay from the current 20 working days to 7 calendar days.
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•
•
•

A formal discharge vote by the Parliament to the ECB at the end of the parliamentary discussion over the
annual report of supervisory activities for credit institutions, after an evaluation of the central bank’s
performance
A more focused and structured dialogue on the effects of monetary policy over the balance sheets of the
supervised banks, and finally,
A bigger opening of public hearings to the press.

3. The Single Resolution Mechanism (SRM)
Concerning the Single Resolution Mechanism, the need for political legitimacy – in the form of the passage
towards a European Political Union – is even bigger. Here, the crucial question is, in my view, the prevalence of the
community method over intergovernmentalism, which (as we saw) deepens the legitimacy crisis by establishing a raw
power relationship between the stronger and the weaker member states’ governments, and between the bank lobbies
supported by those governments.
When the financial crisis erupted in the USA during the summer of 2007 and spread to Europe in 2008, we had
27 different regulatory systems for banks in place, largely based on national rules and national rescue measures.
Although some limited European minimum rules and coordination mechanisms already existed, we didn’t have a truly
European framework for the restructuring of problematic banks and for the resolution of collapsing large cross-border
banks. The proof of this is the fact that the EU was incapable of responding to the financial crisis due to its systemic
nature. Thus, the crisis spread widely via the “Too Big to Fail Banks”, freezing the interbank lending market because of
the lack of trust in the resilience of certain euro area member states’ banking systems.
The result of this regulatory void in the euro area was the fatal and spiralling interconnection between the bank
undercapitalisation crisis and the sovereign debt crisis (Véron 2011): taxpayers were forced by their political systems to
incur public debt several times in a row for the bailout of banks in order to avoid credit events, or even a total financial
collapse of the European economies. This was the working of “moral hazard”. But this development induced deep
injustice, dramatically raised the public debt-to-GDP ratio in every one of the EU member states, and imposed a heavy
burden of recession and unemployment onto the citizens because of the procyclical fiscal adjustment via austerity
programs and the bank deleveraging that dramatically reduced the liquidity levels in the market.
Thus, the European Council belatedly decided, in June 2012, to sever the vicious circle between bank and
sovereign debt through the institution of a Banking Union (European Council 2012a). Accordingly, taxpayers would not
have to shoulder any more the doubtful practices of excessive risk assumption by the until then loosely regulated and
supervised credit institutions; the financial sector itself would have to form a sufficient amount of capital buffer and to
adopt prudential rules in order to resolve by itself defaulting banks. A pan-European system of supervision, with
common rules for all credit institutions, and a single resolution mechanism for failing banks will not wipe out the
endemic danger of future bank defaults. Still, it can theoretically allocate more justly the bailout costs that will no
longer bring into debt the taxpayers, only the failing banks themselves. Thus, it will reduce the risks of a systemic crisis
due to the propagation of uncertainty and to massive withdrawals from bank deposits (“bank run”). The idea is that,
through the institution of a single and centralized supervisory mechanism, together with a European fund for the
restructuring of the banks that are in need of capital injections, the EU will be able to overcome the fragmentation of the
market that, in turn, leads to competitiveness distortions that produce deposit leaks from the banks of the European
South towards the North. Ultimately, this is the only way to gradually restore confidence in the ability to finance the
investment needs of the real economy, which continues to suffer from a credit contraction.
In fact, one of the basic side effects of the severe banking crisis was the fragmentation of the Single Capital
Market into several national markets, and consequently the domination of an intergovernmental logic of power
relationships. Lacking a central pan-European bank resolution authority, many national supervisory mechanisms were
left inert, failing thus in their work and losing their credibility. Also, problematic situations such as that of Cyprus were
resolved essentially through raw political force relationships that imposed brutal solutions in that country but not in
other countries with a similar, or even higher, bank leveraging ratio.
By letting intergovernmentalism slip inside the European Single Capital Market, a big blow was dealt to the
sense of justice and to solidarity between European partners. Finally, many national regulators hid, and continue to hide,
the true extent of the overexposure of some banks in their country to toxic financial derivatives: they have a strong
political motive to hide as far as possible their “skeletons in the closet” and to highlight instead the problems of banks in
other countries, for the simple reason that they are not paid by, nor do they give account to, some European authority,
but only to national authorities.
***
The political agreement on the SRM reached between the Council and the European Parliament 3 provides for
the following: The ECB, as a common supervisory authority, puts in motion an alert mechanism each time a bank is
3

The political agreement between the Council and the European Parliament ultimately took the form of an intergovernmental
Agreement on the transfer and mutualisation of contributions to the Single Resolution Fund (SRF) signed by 26 Member States on 21
May 2014, and of Regulation No 806/2014 of 15 July 2014 establishing a Single Resolution Mechanism (SRM) for the Banking
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facing serious financial difficulties and must be resolved in order to avoid risks of contagion. Afterwards, a Single
Resolution Board, consisting of representatives from the ECB, the European Commission and the relevant national
authorities (those where the bank has its headquarters as well as branches and/or subsidiaries), will prepare the
resolution of a bank and will issue a Recommendation. On that basis, the Commission will decide in a sovereign
manner whether and when to place a bank into resolution, and will set out a framework for the use of resolution tools by
the Single Bank Resolution Fund. Under the supervision of the Single Resolution Board, the already existent national
resolution authorities will be in charge of the execution of the resolution plan. Should a national resolution authority not
comply with the Single Resolution Board’s decisions, the latter could directly address executive orders to the troubled
banks.
It is well understood that the Single Resolution Mechanism must function with a binding effect on all Member
States and effectively, i.e. in a swift, decisive and efficient manner, so as to avoid uncoordinated action, to minimise
negative impacts on financial stability, and to limit the need for financial support. Thus, a Single Bank Resolution Fund
is set up under the control of the Single Resolution Board to ensure the availability of medium-term funding support
while a bank is being restructured. This Fund will be funded by contributions from the banking sector, replacing the
national resolution funds of the euro area Member States and of Member States participating in the Banking Union. In
fact, a Single Resolution Fund is indispensable because it will be able to pool significant resources from bank
contributions and therefore protect taxpayers more effectively than national funds, while at the same time providing a
level playing field for banks across participating Member States. A European Resolution Mechanism needs foremost
credibility, and for that reason it requires credible funding arrangements, financed ex ante. Otherwise the existing
coordination problems in providing assistance for restructuring would persist, and the link between states and banks
would not be broken. According to the terms of the political agreement, the Single Bank Resolution Fund will be built
up over time by contributions from the banking sector, replacing the national resolution funds of Member States
participating in the Banking Union, in other words replacing funding from state budgets.
The agreement forecasts that the banking sector will gradually constitute, over a period of eight years, an initial
capital of 55 billion euro for the Single Bank Resolution Fund. Nevertheless, during the transitional phase, Member
States’ governments will continue to be uncovered vis-à-vis a new bank undercapitalisation crisis. Differently said,
bank crises will continue to be managed on the basis of national regimes; even though these regimes are set to converge
increasingly towards agreed principles of resolution, namely the allocation of bank losses to shareholders and creditors
instead of taxpayers (the so-called “bail-in”), governments will still need until then to issue more sovereign debt so as to
recapitalize their systemically important banks.
Also, due to the pivotal intervention by the European Parliament, it is now provided that the mutualisation of
the initial capital contributions of the participating Member States for the funding of the Single Bank Resolution Fund
will happen rather quickly, since 70% of the total capital will be frontloaded in three years’ time. Furthermore, the ECB
will take over a vital role in the activation of the Single Resolution Mechanism, since its own supervisory organ will be
the one to declare that a bank is failing, and not the intergovernmental organ of the Single Bank Resolution Fund.
Nevertheless, the latter is allowed to take action if the ECB refuses to do it, substituting thus a political evaluation as to
which banks will be sacrificed and which ones will be saved for the central bankers’ independence. This happened last
year in Cyprus, and of course is prone to opening again the road to political expediency and to raw power relationships
between the different banking lobbies in the Union. Always due to the European Parliament amendments, the
implementation – i.e. the resolution of a problematic bank – will be undertaken by the European Commission and not
by the ECOFIN Council, and will be significantly reinforced in order to avoid possible spillover effects to international
capital markets. Finally, the fiscal backstop of the SRM is credible, since the new Single Bank Resolution Fund will be
able to borrow on the financial markets if needed.
Nevertheless, the Regulation establishing the Single Resolution Mechanism does not explicitly expand the role
of the European Stability Mechanism: because of moral hazard concerns, the European logic of resolution is that banks
should be resolved by private means; therefore, any public role for the state or the European Stability Mechanism
should be implicit, possible notably in crises of systemic magnitude. The intention is that any backup funding from the
public would be recouped from the bank under resolution, and if this were not possible, from the Single Bank
Resolution Fund, which could raise additional ex-post contributions from banks for these purposes. This would ensure
that the backstop was fiscally neutral in the medium-term.
Of course, in theory, as banks gradually develop stronger loss-absorbing capacity and the Resolution Fund
builds up its capital, the active public backstop role via national budgets would progressively diminish. Resolution by
self-sustained private means would become the norm, and national budgets would remain only as an ultimate backstop
to underpin the functioning and oversight of the banking sector in the Banking Union. The MEPs did their best to
provide for a borrowing facility for the SRM, but as everybody knows, an issuance of bonds and its absorption by the
financial markets always takes some time. That might mean, in a worst case scenario, that the basic source of insecurity
over the capital sufficiency for banks to continue honoring their obligations, which is the panic factor driving away
capitals and urging investors to massively sell assets, will not totally disappear in the near future. Thus, the vicious
circle between mismanaged and failing banks, on the one hand, and Member States’ budgets, on the other hand, will
Union (in its full name: Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 “establishing
uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a
Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010”).
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difficultly be severed, since financial operators are aware that governments will possibly be called once again to raise
their public debt, and then adopt recessionary measures of austerity to compensate for budgetary losses.
This failure to fully use the ESM as an “insurer of last resort”, despite the contrary provision in the June 2012
European Council declaration that allowed for the possibility of a direct recapitalisation of problematic banks by the
ESM, i.e. of recapitalization without the issuance of sovereign debt by the Member States, highlights the ultimate
“democratic deficit” of the European Union: the deficit implied by the renowned “moral hazard”, i.e. the great
difficulty, or even the utter impotence, of the European institutional organs to act following a purely European logic,
because of the fear that the “virtuous” countries’ taxpayers will have the impression of “paying for the sins of the
deficient countries”.

General conclusion
So, all in all, “Is the European Union Moving towards a Banking Union?” The answer is, I am afraid,
qualified. As a general direction, one might respond that indeed it is. But in the specifics, the landscape is fuzzy, even
ambiguous. No real federalization of the deposit guarantee prong of the Banking Union; a single supervisory
mechanism generally satisfactory, albeit with the need of some enhancements; and a single resolution mechanism
ultimately founded on a not totally credible financial backstop because of the mutual distrust between EU partners
induced by “moral hazard”.
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Abstract: Hebei province is a one of the most typical representative cultural destinations in China with abundant and
high-quality cultural heritage resource rooting at more than its 4000-year history. However, Hebei has not a distinctive
cultural brand in tourism market even if lots of funds have been allocated and invested in tourism. Thus, how to build a
successful cultural tourism brand have become vital gradually to Hebei tourism. This paper first extracts the successful
components from the previous studies. And then, France, as the most famous cultural destination and the largest
international tourism arrivals, is selected to compare with Hebei from the perspective of destination branding of cultural
tourism. Finally, given the practical condition of Hebei and actual tourism needs of segment market, the paper proposes a
conceptual brand-building model of Hebei cultural tourism.

Keywords: Destination Branding; Cultural Tourism Development; Tourism Brand Model
1. Introduction
Cultural heritage has become increasingly one of the main attractions in tourist destinations, whether tangible parts
or intangible ones (Bowitz & Ibenbolt, 2009) such as historical, artistic, scientific or lifestyle, etc. (Silberberg, 1995).
Hebei province, locating at East-North of China (see Fig.1), has many kinds of wonderful cultural heritage resources.
According to the 3rd National Survey of Cultural Relics China in 2009, there are more than 33,000 immovable cultural
relics in Hebei, including 3 world cultural heritages and 168 key cultural relic protection site at national level, ranking the
third by amount in China. Additionally, there are 930 cultural heritage units under the provincial protection or above, with
2rd rank in China. Besides, 3,780 are protected under the city or county. Moreover, there are 89 museums and memorial
halls of different types with more than 900 thousand pieces of collections, including nearly 80,000 precious antiques.
Thus, Hebei province tops the country in quantity and type of cultural heritages, of which many heritages have already
been well known at home and abroad, such as, Zhaozhou Bridge, East and West Mausoleum of the Qing Dynasty,
Mountain Resort, etc. These abundant and high-quality cultural heritage resources provide great potentials for Hebei
tourism industry.
Based on the rich cultural heritage resources, cultural industry in Hebei has a rapid development, with 31.7% of
average annual increase from 2004 to 2009. In 2012, the increase value of Hebe cultural industry reached up to 72.63
billion RMB with 35.1% of growth from 188.8 RMB in 2011. From the end of 2011, 30 key cultural industrial projects
covered in Revitalization Planning of Hebei Cultural Industries (2010–2015) have been launched in order to achieve an
increase value of cultural industries above 150 billion Yuan at the end of “Twelfth Five-year Plan”, that is, 5% of the
provincial total GDP, and to improve the upgrading and updating from abundant cultural resources to a powerful cultural
industry.
Now, relying on the cultural heritage resources (revolutionary Taihang culture, grand Great Wall culture, Yan and
Zhao culture, pan-capital culture, and Bohai culture), Hebei has achieved rapid tourism development. In 2013, Hebei
received 0.27 billion domestic and foreign visitors in total and the total tourism income achieved 200 billion RMB,
increasingly respectively by 17% and 26%. In addition, protection of cultural resources in Hebei Province has recently
made breakthroughs, for example, 0.2 billion Yuan has allocated for protection of Shanhai Pass Great Wall, 3 billion Yuan
for the restoration of ancient town of Shanhai Pass, 0.6 billion Yuan for protection of Chengde Mountain Resort and
neighboring temple cultural relics, and 9.8 billion Yuan for the construction of Chengde Royal Historical and Cultural
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City, more than 100 billion Yuan for the construction of cultural tourism blocks such as Old Tangshan Street and Canal
Cultural Street, and 100 billion Yuan for the construction of Great Xibaipo Revolutionary Cultural Base.

Fig.1. The Location of Hebei Province
Generally, tourism brand has become one of the most characteristic tourist resource and product in tourist destination,
and also the source for keeping the vitality of tourist products and sustainable tourism charm especially for the
comparative intangible cultural product. So, cultural tourism brand-building should be paid more attentions especially for
cultural-based tourist destinations like Hebei. From 2010, 10 key tourism brand strategies have been implemented in
Hebei, in which 5 of them aim directly to cultural heritages, i.e. historical and cultural tourism brand, folk customs and art
tourism brand, festival tourism brand, revolutionary tourism brand, and rural tourism brand. Besides, another 5 tourism
brands (leisure vacationing, ecological, commercial marine, and experience) are also closely related to the tourism
surroundings established by cultural tourism. Moreover, authorities in Hebei concerns the tourism brand-building
especially in recent years. From 2012, 3.3 billion RMB of special fund has been allocated to 4A destinations to upgrade
the destination quality and marketing publicity together with 0.3 billion RMB of financial subsides from government. In
total, Hebei tourism was paid 41 billion RMB of tourism investment actually in 2013 with 7.9% of growth than that in
2012. However, great financial allocation and investment did not return Hebei the expected success in tourism
brand-building. Now, there is still no distinctive cultural tourism brand comparatively in Hebei, which has undoubtedly
influenced negatively the increase of added value of cultural tourism industry and the sustainable development of Hebei
tourism.

2. Literature Review
Brand is a consistent system mainly combining characters, images, or emotions that consumers recall or experience
which attracts sustainably customers and maintains their loyalty (Rooney, 1995; Simeon, 2006).The brand should provide
customers with a distinctive and unique attraction differentiating from other brands of the competitors (Qu, et al., 2011).
Now, brand is recognized increasingly as one of the very important successful foundations in modern society. Generally,
brand owners can increase their profit by 50 folds if a good brand is built successfully (Fan, 2006). This is especially true
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for tourism (Medway & Warnaby, 2008). Tourism has become the largest service industry, offering 255 million jobs and
generating 9% of the world GDP (WTTC, 2013). Tourism, as a service industry, offers mostly wonderful experiences to
tourists without visible and tangible products unlike other industrial sectors (Blain et al., 2005). Additionally, more
dependent customers are, more unfamiliar with the destination they are (Lee & Ganesh, 1999). Similarly, most tourists
select destinations mainly rely on the brand partly because it mostly is a new place without previous experiences and
information for them. Cultural heritages, as one of the biggest attractions in tourism, seem more inaccessible to tourists
without the related knowledge. So tourist destinations, especially based on cultural heritages, pay more attentions on
brand building.
Tourism brand is difficult to be recognized clearly due to its higher complexity of general components and emotional
interpretation (Balakrishnan, 2009; Fan, 2006; Meenaghan, 1995). The official academic research on destination branding
begins at the late 1990s, which analyzes the tourism brand of Croatia and Wales (Dosen et al., 1998; Pritchard and Morgan,
1998), although the earlier literatures have mentioned the related terms, such as destination positioning (Woodside, 1982),
destination slogans (Pritchard, 1982). Until 2004, destination branding, as an explicit academic term, appears in a journal
article by Morgan, Pritchard, and Pride (2004). Therefore, the research becomes gradually diversified, including case
studies, conceptual paper, web content analysis, and research-based paper (Pike, 2009). However, after 20 years, there are
still few researches on brand-building (Hankinson, 2005; Pike, 2005) in tourism academia although there are a fruitful
academic achievements on destination brand images especially on leisure tourism (Walmsley & Young, 1998; Qu, et al.,
2011).

Table1. Main Components of Destination Brand-Built in Existing Studies
Components
Vision &
stakeholder
Target market &
product portfolio

Positioning &
differentiation

Marketing
Feedback &
response

Sub-components
Vision, mission, heritage and culture, people and values, philosophy; Country of origin/reputation/credibility of
brand (destination) name, tourism quality
History heritage; Culture, ambience and experience, entertainment, dining; Business tourism; Main economic
activity, economic development and industrial environment; External profile; Accessibility; Affordability;
pricing; People characteristics; Social/quality of life/welfare; International reputation; Health; Education;
Visiting family and friends; Retail, local handicrafts; Rest and recreation; Sports; Special occasions; events;
Religious tourism; Experience, and exploration, natural wonders, climate
Tangible and functional elements: Name, logo, trade mark, graphics; Symbols; Slogan, adjectives; Colors;
Service delivery process/servicescape; Postcards, pictures, movies, ads – images information; Buildings
architecture, facilities, places of interest, Scenery & attributes; Souvenirs, shopping items; Heroes and heroines;
Functionality; Ingredient/associated brands, sponsorships, events
Intangible and symbolic elements: Perceptions of image; Service satisfaction; Personality of place, culture,
heritage, ambience; Relationship, bond, familiarity, interaction and empathy; Relevance, representational &
self-image congruence; Personal and social values, self-personality & lifestyle, self-expression; Needs
(physiological & safety & relationship & self-esteem and fulfillment needs); Emotions/mood/senses; Legends;
Image/roles of people associated with service delivery or destination; Occasion association, experiences,
ambience; Perception of others perception (WOM, public relations, publicity); Value/expense perceptions;
Association with other brands
Newspapers, televisions, magazines and radios; Internet & Virtual sites; word-of-mouth & Recommendations;
Smart device ads; Event marketing & Embedded ads
Brand Netnography; word of mouth; souvenirs; License management

Notes: The table is amended based on the study by Balakrishnan, 2009.
The conceptual studies on destination brand focus mainly on the brand development, such as technology’s role
(Palmer, 2002), contextualization (Morgan and Prichard, 2002; Ryan, 2002), success factors (Gilmore, 2002), structure
(Gnoth, 2007), model (Kotler and Gertner, 2002; Hankinson, 2007; Balakrishnan, 2009; García, et al., 2012), etc. In
academia, five components are involved in the related case studies, namely, vision & stakeholder, target market & product
portfolio, positioning & differentiation, communication, and feedback & response (see Table 1.). And, destination brand
loyalty can be affected by self-congruence, brand identification, and lifestyle-congruence (Ekinci et al., 2013). Based on
the reviewing the previous studies, Balakrishnan (2009) proposes a brand-building framework from the market strategy
perspective, which mainly consists of version, customer targeting, stakeholder management, Product portfolio
positioning/Differentiation, Brand components, Communication, and Feedback. In 2012, Garcia, et al. design a brand
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assessment model mixing two dimensions: destination brand and destination image from the stakeholders’ perspective,
which has the similar study with Marzano and Scott (2009) focusing on social power in destination branding process.
However, in tourism academia, studies on brand-building on cultural tourism have not appeared so far, though cultural
heritages have become more important tourism resources.
Moreover, in cultural studies, some scholars involve the brand-building. Most of the literatures in this field
concentrate the fashion culture or popular culture (Ko and Lee, 2011; Simeon, 2006), rather than cultural heritages or
cultural tourism.
In all, this paper focuses on the brand-building model of cultural tourism which has not been studied fully in academia.

3. Methodology
In this research, comparative method is the main study method.
Comparative method, consisting of observational unit (Used in collection and data analysis) and explanatory unit
(Used to explain the pattern of results obtained), is commonly treated as the basis of all scientific ideas and scientific
researches (Swanson, 1971). In social science, all research methods are related to comparative in a broad sense (Smelser,
1976). Typically, the method, as a core method, is commonly used in the comparative social science related to the
cross-societal differences and similarities (Easthope, 1974). Actually, besides cross-societal researches, it is also
widespread in the case-oriented studies. Additionally, comparative method has become a centre for empirical social
science because it can provide a better way to interpret and assess the cases (Ragin, 1994). Specifically, comparative
method has much superiority, mainly including non-combination, sufficient explanations, the flexible boundary of
samples, and system analysis. However, so far, it is still very limited used in social science.

Table 2. The Comparison between Case-Oriented Strategy and Variable-Oriented Strategy
Case-oriented comparative method
Variable-oriented comparative method
Focusing on combinations of characteristics
Focusing on the correlations among variables
To reveal invariant patterns
To assess probabilistic relationships and explain
variation
Insensitive to the frequency distribution of cases Sensitive to the statistic data
Extensive dialogue between ideas and the data
Testing hypothesis derived from theories
Regarding cases as a whole unit
Discomposing phenomenon into variables
Easy to examine the causal complexity
Difficult to examine the causal complexity
Complexity over generality
Generality over complexity
Revealing the historical condition
Testing hypotheses of general theories
Small sample size
Big sample size
To be very familiar with the cases
Lower level of familiarity with the cases

Notes: The table is amended on the opinions in “Comparative Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative
Strategies” (Ragin, 1994)
Ragin (1994) classifies comparative method into two sorts: case-oriented comparative method and variable-oriented
comparative method. The former is suited to determine invariant patterns by using small cases, while the latter is best
suited to analyze the correlations among variables (See Table 2.). In variable-oriented approaches, and statistical
procedures decompose the original cases into values on variables, while the cases just become anonymous in the process.
In cases-oriented approaches, the cases keep their complex units and are capitalized, even if the variables are mentioned in
the analysis process (Porta, 2008). Undoubtedly, the two methods have both best features and limitations. For example,
Smelser (1976) argues that case-oriented comparative method is inferior to the statistical method due to the smaller cases
and limited variety if there is a shortage of quantitative analysis inside. Table 2 indicates the two comparative methods are
increasingly complementary and should be combined so as to the best features of the two methods can be integrated.
Additionally, it should be noted that the requirements of the synthetic strategy are two: large cases and strict logic of
experimental design (Ragin, 1994).
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Balakrishnan (2009) points out that the conceptual model of tourism brand-building should be extracted from the
previous study achievements in the theory and successful experiences in practice based on the destination context, which
is the main methodology in the paper.
The study adopts mainly case-oriented comparative method between Hebei and France which is the most successful
case in the world. France is the No 1 in international tourism and the best known as its cultural destination in the world. So,
France is selected as the study case to extract the successful experiences in cultural tourisms brand as a valuable reference
to Hebei’s cultural tourism.

4. Comparison between Hebei and France
France, covering a land of 551,000 km2, connects the English Channel in the north end, the Atlantic Ocean in the
west, and the Mediterranean Sea in the south. With higher terrains in southeast and lower in northwest, central France
consists of the central plateau and ancient hills, most of France enjoys a temperate climate. Since 2005 until 2012, France
has always been the top tourist destination in international tourist arrivals mostly attribute to its charming cultures. In
2012, France received 83 million international tourists which are far more than only 60 million of local citizens, ranked
No 1 by international tourist arrivals. Meanwhile, France gained €35.8 billion from international tourism ranking the third
in the world and producing over 7% of France GDP (UNWTO, 2013). Moreover, tourism trade in France achieved a
balance of nearly €13 billion in 2012 from €7.5 billion in 2011, heading the list of all industries in France (France
Diplomatie, 2013). Tourism industry in France provides more than 1 million job opportunities, 4 times of that in the
automotive industry and 1.5 times of that in agriculture and agricultural product processing industry. In 2020, tourist
income of France will achieve €49 billion and then France will become the first largest destination by international
tourism revenue in the world. Cultural tourism resources in France are concentrated, especially in Paris and its suburban
areas and some other cultural centers, and these “cultures” have endowed its tourism industry with long-lasting charm,
furthermore. Additionally, its scientific and effective cultural heritage management has brought great success of tourism
industry.

Table 3. Comparison of Brand-Building of Cultural Tourism between Hebei and France
Items of comparison
Hebei
France
Industrial chain of Lower driving power for Promoting related industries’ development, such as
tourism
other industries
agriculture, education, catering service, etc.
Market strategy
Traditional marketing
Extending new market positively
No influential festival
Many festivals and activities based on the traditional
Festivals
cultures
Tourist souvenirs
Higher homophily
Distinctive souvenirs rooting at local cultures
Planning and
Multiple management
Management system with distinct responsibility
management
Cultural
Few funds on protection
Protection is the centre protection
Hebei province has a weaker brand of cultural tourism, though there are abundant cultural heritage resources. So, it
is significant for Hebei to borrow the successful experiences on brand-building of cultural tourism from France.
Specifically, the differences between them mainly exist at five aspects: industrial chain of tourism, market strategy,
festivals, tourist souvenirs, planning & management, and cultural protection (see Table 3.)

4.1. Industrial Chain of Tourism
In Hebei, despite the long history and abundant cultural tourism resources, most of local cultural tourism products
are developed in a static way, it has failed to form a complete industrial chain, and the development of many excellent
cultural tourism resources has remained at the superficial level, and its potentials have not been further explored. In major
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sections of tourism industry, such as dining, accommodation, transportation, sightseeing, shopping and entertainment,
cultural factors have not been given with due attention or been demonstrated systematically, which degraded added value
and attraction of cultural tourism industry, and also was not favorable for creating a cultural atmosphere of tourism
industry, cultivating and building cultural tourism brands.
Relatively, French cultural tourism products are not limited in architecture and art, but also expanding to many fields,
such as agriculture and education. “Great planning” of cultural heritage has been advocated by French presidents, and the
heritage sites have revitalized through functional replacement. These originally-designed and high-quality “president
projects” have brought France a great number of tourist resources characterized by the spirit of the times. For example,
Orsay Museum in Paris was reformed on the basis of an abandoned railway station, and has already become one of the top
three art museums together with Louvre Museum and The Pompidou Center. Original bathing pools were maintained in
the museum of Roubaix, which was reformed on the basis of bath house, gallery was constructed around the bath house.
There are also many themed museums in France, for example, ecotourism museum in Alsace and a motor museum in
Mulhouse. Meanwhile, cultural and educational tourism activities have been organized annually for teenagers. More than
600 science-related festivals a year have contributed not only to tourism development, but also popularization of scientific
knowledge and research fruits. Additionally, vacationing tour for global millionaires have driven local catering services
and real estate, as well as the high-end leisure industries such as golf.

4.2. Market Strategy
In Hebei, promotion of cultural tourism in Hebei depends on mainly newspaper, TV and promotional fair without
fully encouraging the public to participate in tourism propagation and promotion. In France, in view of the developed
market (such as Europe, North America and Japan with a great many tourists and great purchasing power), new economic
entities (such as China, Brazil and Russia) and business tourist market, diversified in-depth tourist routes have been
invented, and the infiltration into and marketing of tourism segment markets have been strengthened under the guidance
of tourism slogan and identification of “meeting in France”, so as to enhance the influence of French tourism. As a result,
now, China has become the biggest Asian inbound market. Meanwhile, Brazilians and Russians have a increasing share
recently.
Meanwhile, French tourism services are very distinguishing, which is another marketing feature. On summer
holidays, tourism departments of all wine-producing regions cooperate with vineyard owners and launch characteristic
tourism programs such as “tour in wine country”, “wine tasting in chateau”. Tourists can visit wine cellars and vineyards,
taste various wines, and they can find the invitation signboard of vineyard anytime when they are driving in
wine-producing regions. Special dishes are also favorites of tourists, for example, goose liver in southwest France, raw
oysters in Brittany and fish soup in Marseilles. French restaurants are famous for elegant designs and outstanding artistic
atmosphere, almost all restaurant owners pay attention to the historical inheritance, and also menu design and
environment setting, so tourists will not only enjoy delicacy, but also obtain wonderful spiritual enjoyment. In addition,
catering industry and hotel industry have also developed novel ideas to attract tourists, for example, “renting Paris houses
for weekend” enables couples from other regions or countries to experience “Paris sentiment” and obtain economic
benefits.

4.3. Tourism Festivals
In Hebei, there is no influential cultural tourism festival except Wuqiao International Acrobatics Festival. However,
festival is a very important attraction in France. France has various festivals with high-quality. Actually, each district has
its own festival, which is always related to certain events, such as the harvest festival. According to the scale of host
location, French festivals fall into two categories: festivals in large buildings or plazas in central cities, for example, in
museum, school or factory; and festivals in small towns or countryside.
Tourism activities in these small towns are always organized on the basis of local natural conditions and cultural
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features, especially for tourists. And such festivals are found everywhere at any time, for example, “Grape Festival” in all
wine-producing towns, “Classical Music Festival” in the suburbs of Paris, “Choir Festival” in central mountainous areas,
“Hiking Pilgrimage Festival” before or after religious festivals in the neighborhood of ancient churches, “Forest Camping
Festival” in golden fall.
Moreover, folk customs are better demonstrated in festivals hosted by small towns far away from famous scenic
areas. And the festivals are always held on weekends, and organized by local volunteers which greatly reduces the cost,
therefore, moderate consumption price attracts considerable tourists even in the off season. Some towns even become
famous for their characteristic festivals, and these festivals become annual events in the local areas. For example,
Deauville, a small town with only 4,500 residents, hosts 10 festivals annually. Each festival attracts tens of thousands of
tourists, and 70% of the town’s total income comes from tourism industry. Now, tourism industry in Deauville has formed
a mature system, and Tourism Office is responsible for the organization and coordination.

4.4. Souvenirs for Tourists
In Hebei, the tourism souvenirs in the Hebei’s destinations are almost identical without much innovation, mostly
including telescope, wooden sword, toys, faked antique, mountain specialty, bracelet, paper fan, stone carving, bamboo
products and other tourist necessities. Specifically, on one hand, destination manager and operators have a commonly
faint awareness of souvenir development. They just pay more attentions on service hardware in destinations like
infrastructure, rather than souvenirs. As a result, there is no developed tourism souvenir chain due to the severe lack of
designer, producer, and distributor. On the other hand, the souvenir quality in Hebei is generally poor, partly because most
of the souvenirs are provided from locals without formal producing workplace, special skill or education and innovation
consciousness.
In France, there are diversified styles of tourist souvenirs, in addition to such “standard souvenirs” as building
models of the Eiffel Tower and Arch of Triumph, postcard and key chain, there are also living goods and ornaments such
as sculpture, sword, firelock, chinaware, arras, refrigerator poster, coaster, lighter, T-shirt, doll, paper knife, wine stopper
and so on. All of these souvenirs are characterized by outstanding features of French cultures, for example, chinaware
painted with Claude Monet’s The Water Lily, coaster painted with the streetscape of Champs Elysées, refrigerator poster
in the shape of burgundy bottle or baguette, arras with the pattern of Versailles Garden, wallet with the picturesque of
Notre Dame de Paris, umbrella painted with portrait of Mona Lisa, and lavender-shaped pendant. Moreover, cheese,
sausage and blue porcelain are also special products of France.
Moreover, French tourist souvenirs are always designed in a novel way, which fully shows the romantic personality
of French. For example, the model of Eiffel Tower bends like the symbol of Omega, mysterious Mona Lisa becomes a
homely woman, adjutant bird (symbol of Alsace) always appears as fantasy characters, Saint-Exupery’s “The Little
Prince” is always applied on traditional chinaware. Furthermore, attractiveness of French tourism souvenirs lies also in
their elegance, so crudely-made products are hardly found in the market. “Soft fire makes sweet malt” is an outstanding
feature of the French production. Even refrigerator poster and key chain about €1 are delicately made and packed, so
tourists are willing to buy as gifts, let alone arras and blue porcelain worth hundreds of Euros. Scenery pictures and
postcards are also elegantly designed with text explanation in many languages, they are also cheap and have a profound
cultural connotation, thus become the most popular tourism souvenirs in France.

4.5. Planning and Management
In Heibei, because of the diverse cultural tourism resources, development of cultural tourism industry is involved
with multiple authorities in tourism, cultural relics, culture, architecture and even religion. In addition, such departments
as business administration, municipal administration, planning, price, health and public security have also certain
administrative power over the development of industry. These departments discharge their own duties independently, and
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rarely communicate or coordinate with other departments. Without full cognition of cultural tourism and a unified
authority, relevant policies and measures made by these departments even conflict with each other, which to a great extent
offsets positive effect brought by cultural tourism development and make integration of local cultural tourism resources
and integrated building of tourism brands more difficult.
In France, Cultural tourism resources in France are assessed and managed by the Ministry of Culture and Bureau of
Historic Relics, and its cultural tourism industry is operated by French Tourist Authority for France Travel & Tourism. All
of these departments have the well-defined power and responsibility, cooperate closely and bring their superiority into full
play to co-manage cultural tourism industry. In addition, experts and scholars of different disciplines gather in 36,000
industry associations or management branches, and they are important forces in promoting the sustainable development of
cultural tourism. Additionally, French Tourist Authority for France Travel & Tourism made long-term, medium-term and
short-term development planning of tourism industry together with departments, enterprises, experts and scholars of
various fields.

4.6. Cultural Protection
In Hebei, cultural protection has not been implemented effectively in practice, though government and operators
have realized gradually its importance. The creation of cultural tourism atmosphere has not been given with due attention
in the construction of urban software and hardware, municipal funds have been devoted in mainly construction of urban
infrastructure, greening and lighting, but less in creating cultural atmosphere. In addition, there is no cultural atmosphere
indicator to judge star level of scenic areas (spots), so the scenic areas (spots) are only willing to invest in the
improvement and standardization of such infrastructure as roads, dining services, stores and hotels, but not in exploration
of cultural connotations.
In France, in terms of urban planning, ancient images of the downtown areas in all French cities must be maintained,
and the “heritage houses” are protected and repaired regularly by municipal governments according to their architectural
characteristics and styles. According to Malraux Act, all construction and repair activities in historic districts have to be
assessed and approved by “State Architects”. Moreover, height, layout, color and construction plan of new buildings
around these heritage houses must be approved by the relevant departments. As for cultural relics far away from the
downtown areas, the protection focuses more on maintaining their original images, no extra building or railing is set
outside, only a plate or a wooden pavilion is used to introduce the relics or mysteries related to the relics. Green spaces
around the relics are built into nature reserves where house construction, tree cutting or hunting activities are all
prohibited. Bureau of Historic Relics is responsible for the protection and maintenance of cultural heritage, it made and
passed the first modern act for cultural heritage protection—Law of Historic Relics Protection. Civil protection
organizations, investors, scholars, local residents and handicraftsmen are all encouraged to protect cultural heritage.

5. Model Building
Cultural tourism brand building in Hebei should be established on not only its practical development condition and
situation, but also preference and needs of tourist mainly from Beijing, Tianjin and Hebei. Additionally, although, many
cultural tourism resources in Hebei are national or world-class cultural products, such as East and West Mausoleum of the
Qing Dynasty, they are still less competitive in popularity and quality compared to the Palace Museum and Badaling
Great Wall in near regions. Therefore, from the perspective of complementary principle, Hebei should consider fully the
tourist preference of its segment market (Beijing, Tianjin, and Hebei) in building cultural tourism brand. Moreover,
cultural tourism, as one of the specialized tourism sector, has to coordinate with the images defined by the overall tourism
planning of Hebei and other specialized plans in terms of brand building. In all, this paper proposed that Hebei should
cultivate and build the tourism brand of “Cultural Leisure ● Happy Hebei” with the support of current revolutionary
tourism, leisure tourism and folk tourism (see Fig.2), so as to form distinctive and characteristic cultural tourism image in
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the tourism market of Beijing, Tianjin and local areas, integrate and drive the development of multiple cultural tourism
resources in Hebei.

Investment

Tourism Marketing
·Traditional marketing；
·Promotion；
·Integrated marketing；
·Uniform
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Academic

Tourism Product
·Cultural festival；
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·
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Hebei

Improving
Infrastructure

Cultural Protection
·Cultural relics repair；
·Recover
ancient
landscape；
·Improving exhibition
·Culture revitalization

Tourism Industry Chain
·Literature；
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·Movie TV drama；
B d th i i

Talent

Fig.2. Brand-Building Model Cultural Tourism in Hebei

5.1. Tourism Product
Hebei should integrate its cultural tourism resources on the basis of the diverse folk customs, revolutionary relics
and long-lasting leisure and body-building traditions, and create a favorable tourism atmosphere of “Cultural Recreation
and Enjoy Touring in Hebei” by exploring more participatory projects such as cultural festivals and designing
culture-themed tourism lines. In addition, all regions and scenic areas in Hebei should design more characteristic cultural
tourism commodities and relevant tourism derivatives according to its own cultural features and characteristics of visitors
from Beijing, Tianjin and local areas, under the unified image of its cultural tourism.

5.2. Tourism Marketing
Cultural tourism marketing has to use not only traditional marketing modes, but also follow inherent laws of cultural
transmission. Cultural tourism of Hebei should establish a stereo marketing and promotion system, consider behavioral
and consumption features of visitors from its target markets and integrate multiple marketing modes such as festival
marketing, online marketing, conference marketing, virtual marketing, experience marketing and event marketing, on the
basis of traditional planar and three-dimensional media, coordinate scenic areas (spots) and authorities, unify logos and
propagation themes, and build its own cultural tourism brand.

5.3. Tourism Industry Chain
Longitudinally, cultural themes should be introduced in all sections of the tourism industry, such as dining,
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accommodation, transportation, shopping and entertainment, and cultural connotations should be taken in product design,
project development, environment layout, marketing and promotion to improve the added cultural value of local tourism
industry. From the perspective of horizontal expansion, new situation of economic and social development should be
taken into consideration to further expand the industrial chain of cultural tourism, and broaden the economic sphere by
entering the publishing, dining, business, film and television industry.

5.4. Cultural Protection
Authentic and unique culture is the foundation for the sustainable development of cultural tourism. The local
government should make relevant laws and regulations, and also preferential policies for cultural protection, enhance the
protection of cultural heritage inheritors. In the cradles of unique cultures, such as Weixian County, paper-cutting courses
can be arranged in elementary and middle schools to cultivate successors of the cultural heritage and create the
characteristic cultural atmosphere. For important cultural tourism relics, ancient images should be restored or maintained
by following the principles of “doing as much as the resources permit, repairing the old like the old, and financing from
multiple channels”, relevant cultural exhibition halls should be built and upgraded, environment layouts and exhibits on
the display should be able to show the theme of cultural tourism. Furthermore, local communities are encouraged to
participate in management and supervision of cultural protection, and by establishing a stereo protection mechanism,
safeguarding and inheritance of cultural tourism resources should be enhanced effectively.

5.5. Safeguarding Measures
Cultural tourism brand building is a systematic project in need of support and assistance of multiple departments. In
view of current cultural tourism development in Hebei, more efforts should be devoted in the following 4 aspects. First, a
series of cultural academic symposia and exchange activities with domestic and international influence can be organized
by inviting experts, government offices, and industry leaders, and several influential cultural forums can be formed in the
academic circle and tourist circle via market operation[4]. Second, by attracting government financial support and
inviting investments, offering preferential policies and business marketing, more domestic and international enterprises
will be attracted to invest in local cultural tourism industry, and also more supports should be given to local tourism
enterprises to expand the scale and enhance the strength. Third, traditional culture classes and elective courses can be
offered to pupils and middle school students, and relevant professions arranged in universities, to create an atmosphere of
respecting and loving local cultures. Moreover, inter-disciplinary design and management talents should be cultivated for
the local cultural tourism industry, staff in local scenic areas (spots) should be trained, and more talents attracted from
other regions to improve the team quality of cultural tourism industry. Fourth, tourism infrastructure should be improved
constantly, design of tourism facilities innovated and tourism functions further improved according to consumption needs
of tourist markets, to show concerns about visitors.

6. Conclusion
Cultural tourism brand building is extremely important for such provinces as Hebei with abundant cultural tourism
resources. On the basis of local cultural tourism development, this paper introduced the experience of other domestic cultural
tourism brands, and considered psychological needs of visitors from Beijing, Tianjin and local areas, established the model
of cultural tourism brand building for Hebei and gave concrete measures. This model is also a valuable reference for brand
cultivation and development of tourist destinations in China, especially those mainly attracing domestic visitors.
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Abstract: For many years now a dominant perception has been established, especially concerning foreign tourists,
that both the stakeholder policies and the tactics used in the greek tourist environment, create conditions of continuous
reduction of customer satisfaction and therefore a substantial lack of emotional connection and loyalty of the tourists,
especially towards non prominent tourist destinations. Such situation causes major consequences not only to Greek
economy, but also to the country’s reputation worldwide. The purpose of the present paper is to designate major critical
factors that affect low customer loyalty, to propose strategic practices to stakeholders of not widely known tourist areas
aiming to reverse the aforementioned negative trends, to introduce effective techniques in order to eliminate those
critical factors and finally to propose policies and tactics beneficial to the stakeholders of non prominent tourist
destinations.
Keywords: Customer Loyalty, Critical Factors, Strategic Planning, Non prominent Tourist Destinations, Greece
1. Introduction
Tourism constitutes a global phenomenon with significant impact on the social, cultural and financial life of
various countries. Employment, local government, regional development, education, the environment, consumer
protection, new technologies, transport, public finance, taxation and the governmental fiscal policies as well as
civilization, are only a few sectors which tourism affects. For some destinations in particular, tourist activity has been
established as a prime industry and as the most rapidly developing financial sector in terms of currency inflow and the
creation of new employment positions. The supportive contribution of tourism to a society isn’t restricted to economy
only. Travelling, the creative use of spare time, contact with the civilizations and traditions of other peoples, bare
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significant social implications, such as the elimination of differences and the gradual assurance of the humans’
harmonious coexistence within the new globalised setting.
The complete comprehension and effective application of each country’s tourism policy provides the
guarantees for the creation of a series of important tourism centers with products and enhanced cultural and productive
contributions which consequently offer the country an added multi-dimensional comparative value on a national and
international level, those contributions being able to trigger various productive activities with positive social and
financial outcome on the narrower and wider area in which these centers are active (Paschalidis, 2002:225-229; Polyzos
et al., 2005; Chen and Chen, 2010).
In Greek reality however, it has been noticed over time that the current structuring of tourism structures, of the
bodies applying tourism policy, of the resources and means available, as well as the need for activity and survival
within a demanding and competitive tourist setting, make a generalized structural and functional restructuring of the
existing cultural and productive units necessary, aided by a cooperative perception on the part of all the creative and
managing factors and bodies, for the best promotion possible of the aspects of tourism on all geographical levels
(Chambouri-Ioannidou,2003:27-29; Kolokontes et al., 2009).
Besides, particularly problematic seems to have been lately the situation on a local and regional level, since an
increasingly intense asymmetric relationship between “tourism development –tourist expectation” is observed, whichthe element of decrease being obvious- has as a direct consequence the undermining both of the significance and the
quality of the produced tourism goods (Leventi et al., 2006) 2. Although several Local and Regional Authorities and
households –as investors -, both important factors in the tourism scene, have created considerable tourism centres
(Pandremmenou et al., 2013), in their majority they display an unjustified introvert tendency and a severe managerial
gap, resulting in the produced and consequently offered tourism product being qualitatively downgraded and appearing
unable to attract the interest of the domestic and international tourist audience. The situation gets undoubtedly worse
due to the inability of the local and regional bodies of tourist activity to provide alternative, competitive forms of
tourism events or their adoption of practices which lack complete and long term consideration.
Taking into account the references above, the present paper deals with those, of vital importance influences, which
the tourism industry experts on Greece and emphasizes strategies and procedures for attracting tourists to areas regarded
up to the present as “non-prominent” tourist destinations. Its basic objective is to establish a mental and emotional
connection between these areas and certain tourist –customer groups, which are characterized by specific features,
desires and expectations, having as a final goal ,on the one hand, the increase in the frequency and duration of the
particular individuals’-groups’ visits and on the other, the application of specific developmental policies and directions
towards the utilization of every acre of Greek land, which will be able- through the income produced by tourism contribute to the currently ailing Greek economy, given that the prospect of such a connection has proved to support
considerably local employment, society’s outward orientation, the promotion of cultural diversity, the improvement of
infrastructure, the quality of the provided services and the local and regional development in general (Aspridis et
al.,2013).

2. Bibliography overview
Numerous studies have dealt with and have extensively researched the repercussions of a tourist’s loyalty –
commitment to a location on his/her behavior in general and his/her desires (e.g. consumerist and entertaining ones,
desires seeking pleasure, mental health, sport ,etc.) (Baloglu and Erickson, 1998; Oppermann, 1999; Oppermann,2000;
Baloglu,2001; Koffas, 2013).
The concept of loyalty –commitment to a location (known as customer loyalty) 3 examines the importance of
some locations for individual people and presents the emotional bonds between the individual and the particular
location (Kyle et al., 2004). According to Schreyer et al., (1981), customer loyalty includes two dimensions, the
2

According to Leventi et al., (2006), the appearance of this asymmetric relation is the result not only of a series of external (e.g.
International crisis on tourist industry-outcome of the extensive financial crisis -, merging or purchase of international tourism
organizations which control and guide tourist destinations for the creation of economies of scale , the strict domestic financial and
developmental policy, salary stability , the expensive euro etc), but also of internal factors [e.g. the local and regional areas’
.internal structural problems (e.g. strict urban planning controls and restrictions, increasing poverty, immigration and therefore
abandonment of these areas’ natural resources, social isolation etc), organizational and functional inabilities , short-sighted views on
the part of the involved bodies , non-transparent management , state and regional allegiance to political parties, the lack of
specialized. personnel ,etc]
3
In German Bibliography a different definition of the term customer loyalty is recorded (in german: Kundenloyalität). The concept
of “Kundenloyalität” has to do with the aspect of demand, namely the tourist-customer, whereas for the aspect of supply, which is the
destination and its production factors, the term “Kundenbindung ” is used ,(in English: customer retention) (Homburg and
Bruhn,1999:8). In addition, according to the German bibliography again, combined with Leventi et al.,(2006),references, a different
position comes up concerning the approach towards the structural chain of the various stages which(stages) refer to the relationship
between Tourist -Customer and Non Prominent Greek Tourist Destinations, which also relates to the term customer loyalty. In this
case customer loyalty is considered to be an independent and simultaneously a prevalent stage that branches out to and interacts with
the stages of customer satisfaction, customer trust and customer retention (Flentge,1999:321; Leventi et al., 2006). Although these
interpretations are considered to be excessively detailed and therefore not readily applicable internationally, they are accepted and
implemented by the authors of the present paper.
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functional and the emotional one. Dependence on the location reflects the importance of a resource in providing the
facilities which are required for the desired activities that is an area’s functional significance, the tendency to regard the
setting as a number of characteristics which allow the individual to look for an activity of interest (Williams et al.,
1992). Additionally, the identity of the location, according to Kyle et al.,(2004) has developed around Proshansky’s
perspective and refers to those dimensions of the self which determine the individual’s personal identity in relation to
the natural world, according to a complicated schema of the individual’s conscious and unconscious ideas, beliefs,
preferences , emotions ,values, aims and skills (Proshansky, 1978:155).Namely, a location can be understood as an
indispensable part of the person’s self, which results in a strong emotional commitment to an area (Williams et
al.,1992).

Figure 1: Customer Loyalty with Basic Critical Factors in Non Prominent Tourist
Destinations
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Source: Flentge C., (1999)
It has actually been proven in terms both of experience and research, that two variables play the most
important role in this kind of commitment. Namely, the image of the destination and the individual’s value as a
customer (customer value) (Flentge,1999:321; Hinterhuber et al., 2004) (Figure 1).
The image of a destination refers to the individual’s impressions and consequently to the perceived value of an
area in which he/she doesn’t live permanently (Crompton, 1979; Petrick, 2004). A quite populous research group
describe and acknowledge this image as a kind of expression of the knowledge, the impressions, the preconceptions and
the emotional thoughts which an individual has about a location ,thus introducing to the definition, beyond the
cognitive perspective the emotional one as well (Chalip et al.,2003; Kim and Yoon, 2003). Simultaneously, some other
groups to describe the image of a destination in more detail and specificity, acknowledging – based on the previously
mentioned dual description –a series of multifaceted cognitive dimensions and emotions, such as the quality of
experience , social opportunities and attractions, the natural and cultural elements , accommodation, transport and
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infrastructure, food and the locals’ hospitality, the value of entertainment and the individual’s liveliness (Fakeye and
Crompton, 1991; Baloglu and McCleary, 1999).
Customer value is defined as the perceived gap between the prospective material and immaterial customer
expectations and the real prices (cost) of a tourist destination (Hinderhuber et al., 2004). Since this comparison of prices
takes place within a framework defined by competitors, customer value management constitutes the basic strategy
towards affecting positively the competitive position of the given destination. . Such management exerts significant
influence on the organizational and functional aspect of the destination, creating important responsibilities and
challenges for all the bodies involved (Bounds and Dewhirst, 1991:309).As a result, destination managers are required
to focus firmly on their course of action and on customer value, which in turn require a constant process of thinking and
deep speculation (Leventi et al., 2006).

3. Theoretical Approach
Despite the intense competitive mood on the part of large domestic and international tourism organizations that
manipulate tourist supply and demand and the sever financial crisis which Greece is currently going through, tourism is
for its economy one of the most significant pillars of development and money inflow, whose contribution to GNP, over
the last five years only(2009-2013), has been estimated to range from 16% to 17%, a percentage corresponding to the
amount of 32-37 billion € annually. If domestic tourism is also taken into account, whose effects have not been recorded
in detail though, then the contribution of tourism to the viability of Greek economy gains in significance not only on a
quantitative but also on a qualitative level (World Travel & Tourism Council,2009).
Thus, Greece faces- more intensely than ever- the challenge of its adaptation to the new competitive and
constantly changing domestic and international tourist setting and ought to achieve it, through well coordinated and
focused strategies and policies. Actually, the most important internationally acknowledged –“non saturated” - strategy
is that of geographical tourism differentiation, with an emphasis on not particularly popular or even unknown
destinations and of course on the accompanying challenges and opportunities stemming from it , such as development
from the outset or the reintroduction of a particularly attractive and of different make-up tourism product.
Nevertheless, a lot of significant areas in Greece, in terms of the polarized governmental developmental
policies implemented in Greece during the previous decades (Christofakis,2001; Kolokontes et al., 2009:58) and due to
their distinctive geographical position and their climate conditions, remained in the shadow of the developmental pillars
of other neighboring fields (e.g. fields of tourism, energy, education ,etc.), facing gradually economic decay, social
isolation and abandonment, maintaining however quite a few of their natural resources and production factors unspoilt
(Polyzos et al.,2005).
Therefore, particularly nowadays, being in the middle of the economic recession, those areas look urgently for
their developmental identity and prospect which, on the basis of their rich natural reserves combined with their
geographical position, head towards alternative or even supplementary opportunities for a more viable sustainable
development, mainly through alternative forms of tourism (Kolokontes et al., 2009; Blanas et al., 2014). Their main
pursuit should be the mental and emotional connection of these areas with specific tourist-customer groups, who are
characterized by certain qualitative features, experiences, desires and expectations. In essence, all of their strategies and
policies should address the ways, the required procedures and the means for attracting these groups, given that such a
connection prospect will contribute considerably to local employment, to upgrading social structures, to social
extroversion, to infrastructure improvement and to local and regional development in general (Leventi et al.,2006;
Koffas,2009).

3.1 Attracting Tourists-Customers to non Prominent Tourist Destinations as a Strategic Process.
The whole process of effectively attracting Tourists-Customers to non Prominent Tourist Destinations is based
on a series of stages [ the stage concerning the value of a customer (customer value) and that of loyalty-commitment to
a location -area (customer loyalty)were previously examined] which in certain points differ from the stages of the
process followed for conventional tourist destinations. In Particular (Figure 2):
Customer search. The purchase of the tourism product isn’t characterized by spontaneity. On the contrary,
planning and a long period of premeditation about its purchase precede, which is accompanied on the one hand by
certain traits approaching human behavior (e.g. motivation, cognition and learning) and on the other by an estimated
presence of material elements which secure a perceived return of the investment. (Tangible Return of Investment)
(Moutinho, 1986; Teare, 1994).
Taking into account the previously mentioned references, reasonable causes for concern are raised, which require
the development of processes, that based on needs research and the provision of information, will be able to affect
towards a positive direction the final decision making concerning the choice of the place and the type of vacation.
Customer attraction. With respect to the process of attracting tourists to unpopular or even unknown Greek tourist
destinations, of particular support can be the so-called independent elements which by nature constitute
“attractiveness” motives (Kotler et al., 1993;Igoumenakis,1998), like the surrounding natural beauty and wild nature
(e.g. gorges, lakes, falls, National Parks, caves, mountain retreats, water habitats, etc.), the wonderful Mediterranean
climate, distant and nearby forest recreation , climbing, various ski centers, thermal spas, local cultural elements
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available (e.g. small local museums, unknown archaeological sites, churches and monasteries, squares), the traditional
architectural aesthetics ,local festivals and traditional celebrations, organized camping complexes and campsites , the
unique in beauty and usually isolated beaches, local venues of musical entertainment, the unique local products,
absolute rest and tranquility, culture and the attitude of the inhabitants of these destinations in general, along with their
warm and hospitable mood, the development of close relationships with the local community, etc.

Figure 2: An Effective Process of Attracting and Managing Customers in non Prominent
Tourist Destinations.
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It is obvious that, through the planned utilization and promotion of these elements by the local, regional and
national bodies responsible for applying Tourism Policy, but from common people as well, attracting tourists becomes
feasible without the need for disposing considerable means and resources.
Customer satisfaction. It refers to –on the part of the customer-,perceived difference between the expectations
stemming from their experience before travelling and the final perceived realization of their travelling experience and is
defined as the extent to which they believe that an experience as a whole triggers positive feelings, when their
expectations are met completely by this experience or even negative feelings (dissatisfaction) when the final realization
deviates from their initial expectations (Reisinger and Turner, 2003).
Customer satisfaction is directly related to the quality of the provided goods and services; in other words it means
“value for money”, which is the customer’s ability to enjoy the best goods and services possible, compared to the
expenditure he/she must go through. This satisfaction is usually expressed through the service of experiences, namely
through the subjective, personal reactions and emotions, which are felt by the tourists-customers through this enjoyment
(Otto and Ritchie, 1996; Chen and Chen, 2010:29).
In contrast to the subjectivity concerning the quality of the provided goods and services, its calculation is
completely objective and necessary, given that it affects the tourists’-customers’ behavioral intentions (Otto and
Ritchie, 1996; Petrick, 2004). It has however been observed that there is a great difficulty in measuring the quality of
the provided goods and services (Callan, 1989; Otto and Ritchie, 1996). Therefore, tourism services companies are in
the process of developing systems for its measurement (Silvestro et al.,1992), systems which will even be able to take
into account and adapt easily to the various prevailing conditions and occasions (Lehtinen and Lehtinen, 1991). Besides,
the bodies and organizations involved in tourism activity are well aware of the cost for the provision of a quality
product or service and its effect on profitability, on competition, on the domestic and international recognition and
expansion of theirs.
- Customer trust. Trust is defined as somebody’s will to be based on a tourist destination or the belief that tourism
activities in this place will be reliable (Huang et al., 2006). The development of trust is considered to be an important
outcome of the investment in a dual emotional relationship between the customers and their destination, while possibly
increased percentages of it are often mentioned as important factors for defining success and improving the relationship
with the destination (Huang et al., 2006)
The direct and unbreakable relationship, communication and trust among all the bodies of the tourist
destination involved and especially the provider of the biggest part of the tourism product (namely the hotel unit) allows
first of all, the possibility of an adequate and precise response to a requirement or service which inspires trust and selfconfidence, while also enabling the constant adaptation of this product to the customer’s individual needs and wishes.
Secondly, the properly trained and motivated staff is able to affect positively and reinforce the tourist-customer’s trust
in the destination, leading him/her to choosing it again .It can also contribute to shaping a positive image in the family
and friend environment by word of mouth (Teare, 1994; Zeithalm and Bitner, 2000; Alexandris et al., 2002).
- Customer retention. The overall formed perceived value between the provided product and the not planned,
yet welcome ,services and gained experiences of the tourist-customer and of their final cost, contributes to a more
positive intention and prospect of repurchase of the product in question(Lovelock, 2000;Zeithalm and Bitner,
2000),whereas the level of satisfaction from each individual feature of the particular place along with his/her overall
degree of satisfaction from their vacation there, could lay the foundations for future recurrent visits. Yet, the intensity
and frequency of the tourist-customer’s recollection of that particular place has been acknowledged as the most
important factor for a long –term relationship and preference. Such recollection is achieved through the essentially
unique, enthusiastic, and pleasurable and finally unforgettable experiences gained on the particular destination (Kozak,
2001).
- Customer acquisition. The Mass Media and a series of other factors such as, psychological, financial and
entertaining ones and recommendations from the customer’s intimate people, along with previous relevant experiences,
lead to the formulation of a positive predisposition and finally choice of the tourist destination. On the other hand,
reliability and awareness-raising on the part of the specific destination’s inhabitants, their contact with the tourists, the
warm and hospitable mood ,as well as the sense of mutual respect and mutual benefit suffice as an effective strategy for
the acquisition of increasingly more new customers (Kozak, 2001; Leventi et al.,2006).

3.2 Main Factors and Developed Strategies and Policies for the Attraction and Management of
Tourists in non Prominent Tourist Destinations.
As Porter (1996) characteristically states, the best way for any kind of tourism organization to achieve a viable
and if possible long-term competitive advantage is to re-schedule and adapt its various strategies to the contemporary
demands of domestic and international tourism and afterwards to support them with a series of dominant innovative
activities, including structural and functional schemata, the incorporated local development policies with the
contribution of the regional and central governments , of the domestic and international co-operations, the decisions for
staffing and training , the creation of new employment positions, local extroversion, etc.(Figure 3).
As far as smaller and less known tourist destinations are concerned, the alignment of the strategic processes
and activities of these areas, regarding the service towards the tourist-customers, based not only on the corresponding
international models and experience, but also with the promotion of the local attitude and feeling of hospitality, which
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will be able to provide a unique nuance and a strong comparative advantage, is of paramount value. At the same time,
the possession, by the involved local and regional bodies and production factors, of comprehensive knowledge of the
visitors’ opinions (market knowledge) concerning the place of destination, constitutes an indispensable factor for
sustainable development, for the successful operation and the viability of a destination (Avlonitis and Gounaris,1999;
Gounaris and Avlonitis, 2001).
Recently a series of studies has been carried out, which focus on how relatively unknown tourist destinations
with small hotel units could face a continuously changing and particularly competitive tourist setting. It has been
observed that the key to overcoming competition in the particular case is both the application of specialized to such
areas tourism marketing, and the quality service, which the bodies concerned and their production factors ought to
provide (Dickson et al., 2006).
The role of tourism marketing revolves around awareness –rising, which concerns the nature of the tourism
product, the formulation of the destination’s image and the expression of proper messages, so that it attracts an even
greater number of tourists (Ryan, 1991). Local Authority and local enterprises often hold an asymmetric opinion on
tourism marketing, attributing to it only the techniques for price promotion, which acts supportively to the goal of
attracting additional customers.
Nevertheless, tourism marketing isn’t simply a means for promoting a tourist area (and its tourism product as
a result) during the effort to attract more and more people, irrespectively of the quality of their experiences and their
decision-making ability, but it can also become the means via which the various messages can be sent to those people,
indicating the possibility for an unsuitable potential choice (Moutinho, 1986; Ryan, 1991). Thus, the necessity for
outlining a series of moral and ethical outlooks- dilemmas in tourism marketing and especially in the marketing of the
tourism product (e.g. managerial frauds, destruction of the natural environment, distortion of authentic experience, etc.)
is often observed (Middleton, 1988; Go and Haywood, 1990) and they need to be taken into serious consideration, if
development, expansion and long-term retention of the tourism product in these areas is aimed at (Wheeler, 1995),
given that potential violation could possibly cause serious long-term effects both on an individual and a local level
(Davis, 1992).
Quality customer service on the other hand, is an extremely important managerial issue, mainly for chief
executives, who –in order to be able to perform effectively –need to possess a series of increased quantitative (e.g.
postgraduate studies, participation in international conferences and fora, specialized professional experience and
training) and qualitative features (management skills, an open mind, a leading position, physical power, vision, etc.).
This is because it has been proven that the quality of service affects directly the Figure 3: Main Factors and
Developed Strategies for Attracting Tourists to non Prominent Tourist Destinations.
Bipolar Relationship between Local Community
and Tourists

Bipolar
Relationship
Infrastructure and Tourists

-Enhancement of the tourist destination’s image
-Protection of the local natural environment
-No distortion of the authentic experience
-Previous ,even if short ,experience and various opinions
need to be incessantly integrated into the overall
knowledge for local development, which in turn ought to
be accessible to each local tourist destination
-Constant expansion and improvement of destination’s
local features, able to contribute to long-term customer
satisfaction
-Ongoing assessment, evaluation and re- evaluation of
the competitors’ position and ability to foresee the future
repercussions on the local community’s competitive
prospect
-Ongoing tradition and cultural production reinforcement
through the local community’s active participation
-Frequent realization of mainly local cultural activities,
able to fill creatively the tourists-visitors’ spare time and
become a significant and fixed over –time pole of
attraction
-Maintenance of the usual acceptability, kind approach
and hospitality on the inhabitants’ part
Bipolar Relationship between Regional – Local
Authority and State

between

- Development of process for easy detection of the hotel
unit and easy access to it
-Special emphasis on the creation of an excellent first
impression-image about the hotel unit
-Regular and analysis of the quality and the choices of
provided goods and services, as well as of their prices
compared to those of the competitors
-Decrease or abolishment of all the material and
immaterial goods which don’t produce added value
-Constant monitoring and safeguarding that the
organizational and functional systems of the local hotels
are adapted to the specific customers’ needs requirements
, or even challenges
-Constant upgrade of the unit’s technological systems for
the provision of totally guaranteed services
-Staff training and further training and introduction of
appropriate performance motives
-Ongoing research of the customers’ motives, responses
and expectations
-Regular discovery and evaluation of the experiences
offered by the hotel unit

Bipolar Relationship between
Regional–Local Authority

- Development of processes for absorbing European and
national financial resources for tourism development of

Tourism

Community

and

- Will for co-operation for the development of processes
beyond the strict boundaries of the given tourist
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not particularly known or even unknown local tourist
destinations
-Systematic and focused promotion of all the advantages
of the previously mentioned destinations on a domestic
and international level
-Supporting the development of domestic and
international co-operations among these destinations, on
every level in which tourism is involved aiming at the
creation of scale economies
-Creation of strong tourism centers as a drive for growth
and development of other smaller scale tourist
destinations
-Foundation of Educational Institutions on the
Prefectural and Regional level dealing with the subject of
tourism
-Emphasis on priorities of local developmental character,
not serving political purposes
Source: Own Depiction

destination, aiming at the formulation of a customercentered organizational culture which will be able to
transform the management of the customer’s value into an
essential tool for the development of other destinations
within the same district
- Intensive efforts towards the well-organized promotion of
the tourist destination and its wider area along with the
participation of the Prefectural Authority in a number of
exhibitions in Greece and abroad ,enough to attract
flattering comments and lead to the destination’s
necessary extroversion
-Development of innovative projects for the internal
regeneration, restructuring and upgrade of these
destinations
-Increase in creative value through innovation, new ideas
and business- oriented thinking

Organizations’ profits, since it is positively related to loyalty and customer retention (Baker and Crompton, 2000;
Zeithaml and Bitner, 2000).
As far as small hotel units in these areas are concerned, the alignment of their goal with the aspect referring to
tourist-customer service is absolutely necessary since almost always , as it has at least been proven in terms both of
experience and research, a relative concern as to the effective management of the most difficult in practice mission is
observed.
Yet, through the formulation and prescription of a vigorous culture of customer service which will be
consistently and coherently aligned with the mission of these units, a strong message will be sent which will guide each
employee towards meeting both the organization’s and his/her own commitments to excellent customer service (Wright
and Snell, 1998; Gratton and Truss, 2003; Aspridis and Kyriakou, 2012).First of all , awareness of the customers’ needs
and expectations, which can be achieved either through experience or through access to relevant detailed information, is
considered to be totally necessary. Besides, empathy, namely special care and individualized interest in the customer as
well as safeguarding all its dimensions, are strong indicators of the customers’ intentions and behavior (Leventi et al.,
2006).
Reliability and response for offering a direct solution and immediate service to the customer’s needs, wishes,
demands and complaints too, constitute significant behavioral dimensions so that , hotel managers need to co-operate
closely with the staff in order to build relationships of trust with their customers. On the other side, those in charge
need to emphasize on recruitment processes, on the staff’s recurrent training, on the improvement of the employee’s
communication skills, mainly those who work “in front of house”, and who interact more frequently and more directly
with the customers. (Leventi et al., 2006).
Given that the field of tourism involves high intensity work, the workforce’s contribution is of vital importance
and special attention ought to be paid to issues concerning those employed, since the human factor is a very important
asset with a constantly expanding scope of duties. Well trained, skilled and experienced staff , could contribute greatly
to the enhancement of the provided tourism services and therefore the introduction and development of a permanent and
at the same time effective system for offering tourism education and training is considered to be important.
As far as the aim and the description of a working position is concerned, employees often find out that there is
a discontinuity between what chief executives think of as important and occasionally reward, and what the
organization’s mission statements talks about(Dickson et al., 2006; Belias and Koustelios, 2014). If an organization
mentions specific points in its statement of mission, but doesn’t ensure that its policies, practices and systems support
and promote the achievement of this mission, the chances of success drop significantly (Eddleston et al., 2002). The
final outcome is usually an unclear message that weakens or even distorts the employees’ focus on the provision of
excellent service to the tourists-customers. Therefore, there should be a reward giving process and in particular through
a well organized department /office which will be acknowledged both by senior management and the employees
themselves (Belias and Koustelios, 2014).

4. Summary-Conclusions
In Greece of severe economic recession it is often observed that, the current structure of tourism infrastructure
, of the bodies applying tourism policies and of the resources available , fall far behind the demanding and competitive
international tourist setting , which makes a generalized structural and functional reformulation of the existing
managerial bodies and production units imperative, mainly on local levels and in less popular destinations, having as a
result the production of a more and more intense asymmetrical relationship between “tourism development–tourist
expectation”. Given the inability of local and regional tourism bodies to propose alternative, competitive forms of
tourism action, complete and long-term speculation, the present paper’s main objective is the mental and emotional
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connection of these areas to certain tourist-customer groups, having as a final goal to increase the frequency and the
duration of these individuals’- groups’ visits. Tourism product ought to possess a series of unique, mainly immaterial
features and offer special and unique experiences and be able to evolve over time into a totally different product These
prospect can be provided only by less prominent or even at present unknown tourist destinations, as far as the will for
the development of tourism on a local level is present in the near future ,based on a moral promotional prospect which
can be invented without damaging the unique colors, natural beauty, the local cultural tradition and hospitality of the
local inhabitants . Only then will the tourist-customer gain consciousness, visit a particular area and return to it and soon
enough identify with it emotionally.
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Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να προωθηθεί σαν
Τουριστικός Προορισμός Ταινιών;
Σοφία Γκαρανέ

ΜΒΑ - UOM student, Email: garane_sofia@yahoo.gr

Περίληψη

Το film tourism είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο παγκοσμίως και οι ταινίες τείνουν να αποτελέσουν μία πιο αξιόπιστη
πηγή πληροφόρησης στην απόφαση ενός τουρίστα να ταξιδέψει σε έναν προορισμό σε σχέση με άλλες πηγές (τουριστικά
έντυπα, διαφημίσεις). Ωστόσο είναι μία δυνατότητα την οποία η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκμεταλλευτεί ούτε έχει
συνειδητοποιηθεί ότι μέσω των ταινιών μπορεί να προσφερθεί μία ευρεία διαφήμιση της χώρας προβολής, χρήζοντάς τες
στην ουσία σε ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο marketing για την τουριστική βιομηχανία.
Η εργασία αυτή θα αναφερθεί στο σχεδιασμό και τις σωστές ενέργειες marketing που πρέπει να ακολουθήσει μία χώρα σε
όλες τις φάσεις της κινηματογραφικής παραγωγής ώστε να αξιοποιήσει τις ταινίες που γυρίζονται σε αυτήν προς όφελος
του τουρισμού της.
Επίσης, προτείνονται κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνει η Ελληνική πλευρά για να εισέλθει δυναμικά και σε αυτό το
κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού.

Λέξεις – Κλειδιά: Film Tourism, Τουριστικός Προορισμός, Marketing Τουριστικών Προορισμών, Κινηματογραφική
Παραγωγή
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Abstract: The idea of this study is to employ the Data Envelopment Analysis (DEA) to assess the relative efficiency
of European (EU) countries in order to compare their performances while dealing with the Shadow Economy (SE). The
results can be interpreted in terms of encouraging the interventions as regards to taxation and regulation when referring
to the indicators proposed in the model.
The features of the well-known SE are widely debated. The impact of the SE varies considerably from country
to country and there are a number of studies which have investigated the size of the SE in European countries
(Schneider and Colin, 2013), the influence of public institutions on the SE (Schneider and Enste, 2007; Schneider,
2010), the relationship between the SE and the measurements of governance and institutional credibility (Perry et al.,
2007; Hazans, 2011), etc.
The DEA has been extensively studied and applied in various areas for thirty years, since Charnes et al. (1978)
first proposed it. The DEA is a nonparametric method for measuring the efficiency of a set of decision making units
(DMUs) such as firms or public sector agencies. In this paper, each DMU can be identified as a country and the DEA
refers to the SE output obtained by performing a Structural Equation Model (SEM). Thus, the DEA efficiency scores
compare the relative performance to the considered sample of countries. In the present contribution, the SE needs
several assumptions related to its scale to make the results coherent with the DEA assumptions.
To the authors’ knowledge, studies in the literature have only focused on SEM and DEA approaches, but not
on the combination of the two or the different forms they can take, especially referring to the SE. The nonparametric
frontier can be used to interpret the taxation and regulation differentials in the countries considered.
Keywords: shadow economy; data envelopment analysis; structural equation model; public policy; European
countries.
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Abstract: This study explores the determinants of the Greek shadow economy, its interaction with the official
economy and its relationship with corruption. An interdisciplinary review of economic and political studies on the size
and determinants of the shadow economy, tax evasion, undeclared work and moreover, of their relation with corruption
in Greece is undertaken for the first time in order to reveal the extent and complexity of these phenomena. The size and
determinants of the shadow economy are estimated via a MIMIC approach and the findings indicate that the important
determinants are factors related with macroeconomic conditions (such as unemployment and GDP growth) and
institutional factors (such as tax morale and the rule of law). It is also indicated that shadow economy and corruption are
complementary and that the official and the shadow economy substitute each other over the business cycle. An adoption
of policy based on these findings would lead to successful transfer of a part of the shadow to the official economy,
boost government revenue and eventually, provide succor and relief from the economic depression that emerged from
the sovereign debt crisis.
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Innovation and Crisis: An OECD Patent Analysis
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Abstract
The economic crisis that started in 2008 has negatively affected the majority of countries. Nearly all OECD countries
have suffered a fall in GDP and trade flows and an increase in unemployment. The global economic crisis has also
limited entrepreneurship and underpinned innovation, while the recorded severe drop in demand may have negative
implications for long-term economic growth. The crisis has revealed weaknesses (and strengths) which pre-existed,
across countries, sectors and firms. Business innovation and R&D activities couldn’t stay untouched. International
figures show that Business enterprise R&D activities and expenditures as well as patent filings were hit by the crisis.
However, large firms have recovered quickly, as confirmed by their growth rates in R&D investments and sales of top
corporate R&D investors. Large medium-tech manufacturers have been hit strongly. Generally, more destruction could
be seen than creation.
In this context the paper examines the effects of the international crisis on the production of innovation for the whole
OECD area, based on patent records and their use as indicators of innovation performance and output for a period of 13
years. The results are presented for the whole period of analysis and by comparing between the ‘before crisis’ and ‘after
crisis’ periods. Three points need to be further clarified: First, the analysis starts by the whole aggregated level and ends
up at the level of technology for each OECD country. Second, the paper results are presented at total, national, sectoral
and technological level. Third, indicators of technological advantage are calculated at total and sectoral level for each
OECD country. The paper results could be useful; as they show to what extent the economic crisis has affected the
production of innovation, how its effects are reflected in the world economy and the technological landscape and which
countries have been more hit by it.
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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.
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Abstract

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 εξωοικονομικούς
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.
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1 Ορισμός της διαφθοράς και επιπτώσεις της στην οικονομική ανάπτυξη
Σημαντικό μέγεθος της σκιώδους οικονομίας και βασική αιτία της διόγκωσης του δημόσιου χρέους σε επίπεδα
μη βιώσιμα, αποτελούν τα επίπεδα διαφθοράς της δημόσιας διοίκησης, ενώ άλλες αιτίες αποτελούν η
αναποτελεσματικότητα των εισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και οι συνεχείς διακανονισμοί που
οδηγούν σε διόγκωση των επισφαλών απαιτήσεων. (Μπιτζένης Α. Βλάχος Β., 2013) 2. Η διαφθορά σύμφωνα με τους,
Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., (2004) 3, και Τάτσο Ν. (2001) 4, είναι φαινόμενο γνωστό από πολύ παλιά εφόσον όποιος
κατέχει θέση που ασκεί δημόσια εξουσία, μπαίνει στον πειρασμό να την χρησιμοποιήσει προς όφελος του.
Μαύρη οικονομία εμφανίζεται ως διαφθορά σε διαγωνισμούς, ιδιωτικοποιήσεις, με την εμφάνιση
φωτογραφικών θέσεων, με φωτογραφικούς νόμους, όταν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, σε ευνοϊκές δικαστικές
αποφάσεις, σε προσλήψεις για ψηφοθηρία στις κρατικές επιχειρήσεις, όταν υπάρχουν δωροδοκίες και χρηματισμός
(Μπιτζένης Α., 2009) 5.
Αποτελεί ο έλεγχος της διαφθοράς δείκτη της καλής διακυβέρνησης κατά το Ινστιτούτο της Παγκόσμιας
Τράπεζας.
Η διαφθορά ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες, δηλητηριάζει την κοινωνική συμβίωση, το πολιτικό σύστημα,
τις ανθρώπινες σχέσεις και έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση νόμων και
κανονισμών για προσωπικό όφελος 6 και πλήττει τόσο τις δομές του κράτους δικαίου όσο και την υπόσταση και τη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ωφελούμενοι μπορεί να είναι το άτομο, η οικογένεια, οι φίλοι, κάποιο πολιτικό
κόμμα κλπ. Το ενδιαφέρον για την ανάλυση της, προέκυψε από την σημασία που δόθηκε σ’ αυτό το φαινόμενο από
διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (Διεθνής Διαφάνεια). Η διαφθορά παρουσιάζεται στο δημόσιο, στον
ιδιωτικό τομέα και στο διεθνές περιβάλλον. Στον ιδιωτικό τομέα μιλάμε για διαφθορά ιδιώτη-προς-ιδιώτη, στον
δημόσιο τομέα για διαφθορά ιδιώτη-προς-δημόσιο λειτουργό, αλλά και από δημόσιο λειτουργό-προς-δημόσιο
λειτουργό. Τέλος έχουμε διαφθορά στο διεθνές περιβάλλον που είναι μεταξύ είτε διεθνούς οργανισμού προς διεθνή
οργανισμό δηλαδή διαφθορά που εμφανίζεται μέσα στα όρια των διεθνών οργανισμών είτε μεταξύ διεθνούς
οργανισμού προς εγχώριο οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό) όπου σ’ αυτή την περίπτωση η εξάπλωσή της είναι
αποτέλεσμα του κατά πόσο ευάλωτοι ή επιρρεπείς είναι οι εσωτερικοί παράγοντες και ιδιαίτερα οι πολιτικοί και
δημόσιοι λειτουργοί της χώρας. Αναλυτικότερα στον ιδιωτικό τομέα η διαφθορά είναι η συναλλαγή ατόμων μεταξύ
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Δηλαδή οι υπάλληλοι της μιας επιχείρησης παρέχουν σε ανταγωνίστρια επιχείρηση
πληροφόρηση, εμπορικά και βιομηχανικά μυστικά εξοικονομώντας χρηματικά οφέλη και καλύτερες επαγγελματικές

Εμφανίζεται και ως μέρος του 2ου Κεφαλαίου της Διπλωματικής εργασίας με θέμα:
«Μια εμπειρική προσέγγιση για το ρόλο της παραοικονομίας και της διαφθοράς στην Ελλάδα: οι προοπτικές παραμονής της Ελλάδας
στην οικονομική και νομισματική ένωση», Θεσσαλονίκη (2013) σσ. 52-62.
Διαθέσιμο στο:
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15649/3/PassadisSpyridonMsc2013.pdf
Ημερομηνία πρόσβασης 15-4-2014
2
Βλ. Μπιτζένης Α. Βλαχος Β. (2013) Εuro2day, Ελληνικό αδιέξοδο: Το κλειδί της σκιώδους οικονομίας, Διαθέσιμο στο:
http://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1104893/ellhniko-adiexodo-to-kleidi-ths-skiodoys.html , Ιούνιος, 10, 2013
Ημερομηνία πρόσβασης 15-4-2014
3
Βλ. Βαβούρας Ι.Σ., Μανωλάς Γ.Α. (2004) «Η Παραοικονομία στην Ελλάδα και τον κόσμο : προσέγγιση των βασικών πτυχών του
προβλήματος», Εκδόσεις Παπαζήση σσ. 65-70
4
Βλ. Τάτσος Ν., Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (2001), «Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα»,
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
, σσ.240-245
5
Βλ. Μπιτζένης Α. Εφημερίδα Μακεδονία, H διαφθορά στην Ελλάδα ως κομμάτι της παραοικονομίας. Διαθέσιμο στο:
http://www.makthes.gr/news/opinions/47347/, Νοε, 21, 2009
Ημερομηνία πρόσβασης 15-4-2014
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Βλ. The World Bank (2012) Corruption Διαθέσιμο στο:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:23272490~pagePK:51123644~piPK:329829~the
SitePK:29708,00.html Ημερομηνία πρόσβασης 15-4-2014
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προοπτικές 7. «Λαμβάνει χώρα όταν ένας μάνατζερ ή ένας υπάλληλος εξασκεί μια ορισμένη δύναμη ή μια επιρροή
πάνω στην απόδοση μιας λειτουργίας, ενός στόχου ή ενός καθήκοντος μέσα σε μια ιδιωτική οργάνωση ή μια εταιρία.
Επειδή έχει μια διακριτική ευχέρεια, μπορεί να επιλέξει να ενεργήσει αντίθετα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της
θέσης ή της εργασίας του, και τοιουτοτρόπως άμεσα ή έμμεσα να βλάψει την επιχείρηση ή οργάνωση προς όφελος του
ιδίου ή ενός άλλου προσώπου, ή επιχείρησης ή οργάνωσης». Στον δημόσιο τομέα και στο διεθνές περιβάλλον η
διαφθορά είναι «η χρήση της κρατικής εξουσίας για «ιδιωτικό όφελος» και αναφέρεται στο «δημόσιο λειτουργό
(διορισμένος ή εκλεγμένος) που χρησιμοποιεί την εξουσία του αντιδεοντολογικά ή παράνομα για να προωθήσει τα δικά
του συμφέροντα». Στον δημόσιο τομέα συναντάται διαφθορά και μεταξύ διαφόρων κλάδων εξουσίας της κυβέρνησης
δηλαδή μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής καθώς και μεταξύ πολιτικών και διοικητικών-γραφειοκρατικών
θεσμών όπως μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, τοπικών αρχών και ημι-κρατικών οργανισμών (Ρέππας Π. Α., 2010) 8.
Κάθε δωροδοκία βέβαια είναι διαφθορά, όμως κάθε μορφή διαφθοράς δεν σχετίζεται απαραιτήτως με δωροδοκία.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η διαφθορά στον δημόσιο τομέα ορίζεται ως κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για
ιδιωτικό όφελος. Τύποι διαφθοράς είναι:
• η δωροδοκία και ο χρηματισμός δηλαδή η ανταμοιβή σε μετρητά ή άλλου είδους δώρων που προσφέρεται ή
δίνεται σε παράγοντα ή υπάλληλο για να προβεί σε στρεβλή-καταχρηστική κρίση ή φαύλη συμπεριφορά.
Είναι σύμφωνα με τον Μπιτζένη Α. (2003) η κακή χρήση της δημόσιας εξουσίας για ιδιωτικά οφέλη. Η
πολιτική δωροδοκία δηλαδή οι πράξεις των ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων για να προάγουν τον προσωπικό
τους συμφέρον αντί του δημοσίου συμφέροντος είναι συχνά συγκεχυμένη με το οργανωμένο οικονομικό
έγκλημα που είναι παράνομες πράξεις όπως η διακίνηση και το ξέπλυμα χρημάτων. Κύριες μορφές
δωροδοκίας είναι η κλοπή δημόσιων εγγράφων – διαγωνισμών, διαρροές εγγράφων, δωροδοκίες για αλλοίωση
νόμων κ.α. 9
• καταχρήσεις των δημόσιων αγαθών και υπεξαίρεση χρημάτων δηλαδή παράνομη εκτροπή αγαθών για ιδία
χρήση.
• Απάτη δηλαδή εγκληματική εξαπάτηση ή ψεύτικη αντιπροσώπευση για την απόκτηση ενός άδικου
πλεονεκτήματος.
• Εκβιασμός δηλαδή απαιτητική ή αναγκαστική είσπραξη χρημάτων ή πραγμάτων αξίας, παράνομα, για να
παρασχεθεί μια υπηρεσία νόμιμη ή να αποφευχθεί μια ποινική ρήτρα.
• Ευνοιοκρατία, νεποτισμός που είναι η ευνοϊκή μεταχείριση που απολαμβάνουν συγγενείς ή στενοί φίλοι από
υψηλόβαθμα στελέχη (του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα). (Ρέππας Π. Α., 2010) 10. Είναι δηλαδή η
χαριστική ή προνομιακή συμπεριφορά σε συγγενείς και φίλους, κυρίως όταν η συμπεριφορά αυτή δεν έχει
αξιοκρατικό και δίκαιο έρεισμα (Σκιαδάς Δ., 2005) 11.
Δεν συνδέεται απαραίτητα η διαφθορά με δωροδοκία ή χρηματισμό. Συνδέεται άμεσα με την κρατική ισχύ και
μπορεί να είναι πολιτική (δηλαδή διαφθορά πολιτικών αρχηγών) ή γραφειοκρατική (δηλαδή διαφθορά της δημόσιας
διοίκησης κατά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες) ενώ η έκταση της εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο
το κράτος επιτελεί τις λειτουργίες του και δεν εξαρτάται από την έκταση των δραστηριοτήτων του. Η γραφειοκρατία,
η φορολογία, η διαφθορά, η διάρθρωση της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με την αστάθεια του νομικού συστήματος
αποδεικνύονται από τους Mπιτζένη A. κ. α. (2009) ως τα κύρια εμπόδια για τις επενδύσεις στην Ελλάδα 12.
Στον δημόσιο τομέα, η διαφθορά δημιουργεί αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας
εφόσον επηρεάζει πολλά μεγέθη που προσδιορίζουν το ΑΕΠ. Συγκεκριμένα:
• Προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στις επενδύσεις αφού η διαφθορά αυξάνει το κόστος και την αβεβαιότητα. Οι
συναλλαγές που κρύβουν διαφθορά δεν έχουν νομική κατοχύρωση, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι θα
τηρηθούν όσα συμφωνήθηκαν και εφόσον λειτουργεί ως επιβαλλόμενος «φόρος», επηρεάζονται αρνητικά οι
ξένες άμεσες επενδύσεις (Wei, 1997) 13.
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δικαιωμάτων (2013) «Διαφάνεια» Εθνικό σχέδιο κατά της διαφθοράς. σελ. 9 Διαθέσιμο στο:
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Επηρεάζει αρνητικά το κατά κεφαλή ΑΕΠ καθώς και τους ρυθμούς ανάπτυξης ως αποτέλεσμα μείωσης των
επενδύσεων.
• Αυξάνει τις δημόσιες επενδύσεις για το λόγω ότι, οι δημόσιες επενδύσεις δημιουργούν το κλίμα για διαφθορά,
στα άτομα που έχουν καίριες θέσεις ώστε να αποφασίζουν για τα επενδυτικά προγράμματα της χώρας (Tanzi
V. και H. Davoodi, 1997) 14.
• Η διαφθορά μειώνει τις δημόσιες δαπάνες για υγεία και παιδεία, επειδή οι τομείς αυτοί δεν είναι εύκολο να
επηρεαστούν από διαφθορά (Mauro (1997 15, 1998 16).
• Η διαφθορά έχει μικρή επίπτωση στο διεθνές εμπόριο (Wei, 2000) 17.
• Οι χώρες με υψηλή διαφθορά έχουν σε σχέση με άλλες χώρες πιο χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα,
περισσότερη φτώχεια και μεγαλύτερη ανισοκατανομή του εισοδήματος. Επίσης χειροτερεύουν οι κοινωνικοί
δείκτες και τα κρατικά έσοδα από φόρους μειώνονται (Gupta, Davoodi και Alonso-Terme, 1998) 18. Γενικά
αυξάνει τις εισοδηματικές ανισότητες και τη φτώχια εφόσον τα οφέλη από τη διαφθορά τα καρπώνονται
συνήθως οι υψηλές εισοδηματικές τάξεις και επιπλέον επηρεάζει αρνητικά πολλούς σημαντικούς παράγοντες
όπως την οικονομική ανάπτυξη, την προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος, το μέγεθος και την
αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών, τον σχηματισμό ανθρώπινου κεφαλαίου, την κατανομή των
περιουσιακών στοιχείων, την δυνατότητα πρόσβασης για εκπαίδευση (Τάτσος Ν. (2001) 19.
• Η διαφθορά επηρεάζει ακόμα τις αμυντικές δαπάνες. Συνδέεται με τις μεγάλες δαπάνες για την άμυνα, τόσο
ως ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ (Gupta, Mello and Sharan,
2000) 20.
• Η διαφθορά λειτουργεί ως αυθαίρετος φόρος και αποτελεί εμπόδιο για την εκάστοτε κυβέρνηση στο:
o να εφαρμόσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις προς όφελος της αγοράς,
o να προστατεύει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας,
o να επιβάλει την εφαρμογή των συμβάσεων (Tanzi, 2000) 21.
• Η διαφθορά εξαιτίας της παραοικονομίας επηρεάζει και την ανάπτυξη της χώρας. Έτσι η ύπαρξη παράνομων
οικονομικών δραστηριοτήτων συνεπάγεται διαφθορά και αυτή οδηγεί τις επιχειρήσεις στην παραοικονομία
(Andvig κ.α.,2000) 22.
Τέλος, η διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα δημιουργεί επιπλέον αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη
μιας χώρας εφόσον θέτει την οικονομική πολιτική εκτός στόχου με το να παρέχονται στις φορολογικές αρχές
παραποιημένα στοιχεία άρα να περιορίζονται τα έσοδα του κράτους, αλλά και δημιουργείται αβεβαιότητα για τους
επενδυτές.
Κάποιοι μελετητές (Lui, 1985 και Bardhan, 1997) 23 διακρίνουν και θετικές επιδράσεις στην οικονομική
ανάπτυξη μιας χώρας γιατί:
•
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Βλ. Tanzi V. and H. Davoodi (1997), “Corruption, Public Investment, and Growth”, IMF Working Paper Series WP/97/139.
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•
•
•
•
•

Μειώνει τις ακαμψίες που βάζουν οι κυβερνήσεις.
Κατανέμει επενδύσεις και χρόνο σε χρήστες περισσότερο αποδοτικούς.
Κρατά τους μισθούς σε χαμηλά επίπεδα
Ενισχύει το εμπόριο
Μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόμενες χώρες όπου υπάρχει στην καθημερινή ζωή του πολίτη μεγάλος αριθμός ελέγχων και
εξουσιοδοτήσεων από το κράτος, και τα κρατικά όργανα του έχουν αυξημένη εξουσία.

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς και σχέση της διαφθοράς με την
παραοικονομία
Όπως αναφέρουν οι Βαβούρα Ι. και Μανωλά Γ. (2006) 24 και Τάτσο Ν. (2001) 25 οι παράγοντες που
επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς διακρίνονται σε πολιτικούς, κοινωνικούς, θεσμικούς και οικονομικούς και είναι:
• Η διαφθορά σχετίζεται με το κατά κεφαλή ΑΕΠ. Έτσι στις πιο φτωχές εισοδηματικά χώρες, έχουμε μεγάλη
πολιτική και γραφειοκρατική διαφθορά, που περιορίζεται αλλά δεν εξαλείφεται, όταν έχουμε ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμό. Στις αναπτυγμένες χώρες σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες έχουμε περιορισμένες θεσμικά
«προσωπικές σχέσεις» μεταξύ κράτους και πολίτη και υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία άρα
λειτουργεί αποδοτικότερα η οικονομία.
• Το μέγεθος του κράτους. Στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει όπως αναφέραμε, στην καθημερινή ζωή του
πολίτη, μεγάλος αριθμός ελέγχων και εξουσιοδοτήσεων από το κράτος που δίνουν μεγάλη δύναμη στα
εξουσιοδοτημένα όργανα του κράτους.
• Ο συγκεντρωτικός ή αποκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήματος διοίκησης. Η καλή διοίκηση είναι
συνυφασμένη με την αποκέντρωση και η αύξηση στο βαθμό αποκέντρωσης βοηθά στην μείωση της
διαφθοράς. Ο βαθμός αποκέντρωσης και το επίπεδο διαφθοράς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες όπως
πολιτιστικούς παράγοντες, επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, κλπ.
• Ο κρατικός παρεμβατισμός δια μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων. Στις χώρες της μετάβασης και στις
αναπτυσσόμενες χώρες που υπάρχει μεγαλύτερη διαφθορά, οι λειτουργίες του κράτους επιτελούνται με
κανονιστικές ρυθμίσεις περισσότερο, παρά με δημόσιες δαπάνες και φορολογικά έσοδα.
• Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διακριτικής ευχέρειας που έχουν στη λήψη αποφάσεων οι κρατικοί
λειτουργοί, λόγω πολυνομίας, αντιφατικότητας και ασάφειας των διατάξεων ή δυνατότητας για υποκειμενική
εκτίμηση και τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης της
διαφθοράς. Γενικά το φορολογικό σύστημα και η οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών πρέπει να είναι
τέτοια ώστε οι φόροι να στηρίζονται σε σαφείς νόμους.
• Ο τρόπος πρόσληψης, το κύρος που έχει η εργασία καθώς και το επίπεδο αμοιβών στο δημόσιο τομέα
επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ ποιοτικών κριτηρίων επιλογής
προσωπικού και του επιπέδου διαφθοράς. Επίσης το υψηλό κύρος της εργασίας και οι υψηλές αμοιβές δεν
αφήνουν περιθώρια για διαφθορά λόγω του μεγάλου κόστους ευκαιρίας που υφίσταται για τους δημόσιους
λειτουργούς σε περίπτωση απώλειας της εργασίας τους. Η μείωση της διαφθοράς συνεπάγεται και
αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών.
• Η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα μηχανισμών ελέγχου στο δημόσιο τομέα τόσο για την πρόληψη, όσο και
τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς. Η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου είναι συνάρτηση
παραγόντων όπως η πολιτική τους ανεξαρτησία και ακεραιότητα, οι πόροι που είναι διατεθειμένο το κράτος
να χρησιμοποιήσει, η ουσιαστική τιμωρία των εξακριβωμένα ενόχων για διαφθορά.
• Το ύψος των ποινών που προβλέπονται σε περίπτωση αποκάλυψης διαφθοράς το οποίο πρέπει να είναι μεγάλο
και οι διαδικασίες να μην είναι χρονοβόρες.
• Το επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη χώρα έχει αρνητική επίδραση στο μέγεθος της
διαφθοράς.
Άλλοι παράγοντες, που όταν συντρέχουν, υποθάλπουν τη διαφθορά, κατά τον Ρακιντζή Λ. (2012) 26 είναι:
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Ημερομηνία πρόσβασης 15-4-2014
24
Βλ.
Βαβούρας
Ι.Σ.,
Μανωλάς
Γ.Α.
(2006)
«Εισαγωγή
στις
μακροοικονομικές
έννοιες»
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 297-298
25
Βλ. «Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ.257-269
26
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τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι αόριστες ή επάλληλες αρμοδιότητες και η ύπαρξη πολλαπλών ρυθμιστικών
κανόνων.
• η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται σε κάποιους αρμόδιους για να αποφασίζουν και που πιθανόν ασκείται
χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισμούς, συχνά με μόνη την επίκληση της πολιτικής βούλησης.
• η έλλειψη διαφάνειας, δηλαδή η απουσία ή μη εφαρμογή σαφών κανόνων, με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι
ΜΚΟ να μην έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κοινωνικό έλεγχο της
διοίκησης.
• η έλλειψη προληπτικού και η βραδύτητα του κατασταλτικού ελέγχου,
• η βραδύτητα γύρω από την απονομή της δικαιοσύνης και η ανεπάρκεια των δικαστηρίων να επιβάλουν το
νόμο.
Από όλα αυτά προκύπτει η στενή σχέση της διαφθοράς με την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία. Το
μέγεθος της παραοικονομίας εξαρτάται από τα κίνητρα των οικονομικών μονάδων να στραφούν προς αυτή και από τις
δυνατότητες που παρέχει το κράτος. Σημαντικό ρόλο λοιπόν παίζει ο βαθμός οργάνωσης των υπηρεσιών και η
διάρθρωση του συστήματος βεβαίωσης – είσπραξης φόρων. Η διαφθορά αποτελεί και πράξη αντίδρασης που
εμφανίζεται όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Η παραοικονομία εξαρτάται άρα άμεσα από το μέγεθος της
διαφθοράς.
•

3. Μέτρα αντιμετώπισης της διαφθοράς
Η Ελλάδα γενικά χαρακτηρίζεται από α) αστάθεια στο νομικό πλαίσιο με συχνές αλλαγές στους νόμους, β)
ανεπάρκεια στην εφαρμογή των νόμων, γ) διάκριση στην εφαρμογή των νόμων ή/και των κυρώσεων, δ) έλλειψη
διαφάνειας στην εφαρμογή των νόμων, ε) έλλειψη ύπαρξης κατάλληλων νόμων, στ) ύπαρξη «παραθύρων» στην
εφαρμογή των νόμων, ζ) γραφειοκρατία, η) έλλειψη σημαντικών κυρώσεων που να λειτουργούν αποτρεπτικά στην
οποιαδήποτε παράβαση και παρανομία, θ) έδαφος για δωροδοκίες και διαφθορά κατά την εφαρμογή των νόμων, ι)
έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών ή έλλειψη ύπαρξης αδιάβλητων ελεγκτικών μηχανισμών και κ) ύπαρξη γεγονότων
που δίνουν χώρο για δωροδοκία, διαφθορά και γραφειοκρατία (Μπιτζένης Α., 2009) 27.
Στον πίνακα που ακολουθεί 28 παρατηρούμε τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το έτος 2013 σε 177
χώρες σε μια κλίμακα από 0, που είναι οι άκρως διεφθαρμένες χώρες, έως 100 δηλαδή μη διεφθαρμένες χώρες. Ο
δείκτης αντίληψης της διαφθοράς (CPI - Corruption Perceptions Index) αποτελεί σύνθετο δείκτη που προκύπτει από
συνδυασμό ερευνών και για να συμπεριληφθεί μία χώρα στο δείκτη, πρέπει να έχουν γίνει σ’ αυτή τουλάχιστον τρείς
έρευνες. Παρατηρούμε ότι καμία χώρα δεν έχει δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς ίσο με 100, και τα δύο τρίτα των
χωρών βαθμολογούνται κάτω από το 50. Επομένως το πρόβλημα της διαφθοράς είναι ένα σοβαρό, παγκόσμιο
πρόβλημα. Στην Ελλάδα βλέπουμε ένα αρνητικό επίπεδο διαφθοράς μεταξύ 33 και 47 σε κλίμακα 0 ως 100.
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Τα μέτρα αντιμετώπισης της διαφθοράς μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες:
Μέτρα που έχουν σχέση με πολιτικές επιλογές, κυβερνητικές προτεραιότητες και απαιτούν πολιτική βούληση.
Τέτοια είναι:
o Η μη διάδοση φημών και η δημιουργία κλίματος διαφθοράς για πολιτικά οφέλη.
o Η ευαισθησία και αυστηρή τήρηση των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με οικονομικούς
παράγοντες και συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.
o Ο περιορισμός των δυνατοτήτων επηρεασμού της πολιτικής εξουσίας, από άτομα του εργασιακού και
πολιτικού περιβάλλοντος.
o Η συνέπεια στη στάση της Πολιτείας γύρω από φαινόμενα διαφθοράς.
Μέτρα που βοηθούν στη μείωση της ζήτησης διαφθοράς από τον ιδιωτικό τομέα και μέτρα για τη μείωση της
προσφοράς διαφθοράς από στελέχη του δημόσιου τομέα. Εδώ ανήκουν:
o Ο περιορισμός των κανονιστικών ρυθμίσεων για μείωση της ζήτησης υπηρεσιών που κρύβουν
πράξεις διαφθοράς και αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου.
o Η δημιουργία απλού, σαφούς και διαφανούς θεσμικού πλαισίου ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια
παρερμηνειών και χρονικοί περιορισμοί στην απάντηση εκ μέρους των δημόσιων υπηρεσιών,
αποδοχής ή όχι αιτημάτων και διεκπεραίωσης υποθέσεων για να μειωθούν οι πιθανότητες ζήτησης ή
προσφοράς υπηρεσιών που κρύβουν συνδιαλλαγή.
Μέτρα γύρω από τους ελέγχους και τις ποινές. Τέτοια είναι:
o Έλεγχος σε διαχρονική βάση από ανεξάρτητο σώμα των υπαλλήλων και στενών συγγενών τους,
στους οποίους έχουν ανατεθεί ελεγκτικές αρμοδιότητες και γενικά αρμοδιότητες που έχουν σχέση με
οικονομικά συμφέροντα ιδιωτών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά.
o Ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις πρόσληψης κρατικών υπαλλήλων μετά τη λύση της
δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας από εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, αν οι τελευταίες ελέγχονταν ή
συνεργάζονταν με τις υπηρεσίες του δημοσίου όπου υπηρετούσαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.
o Λήψη μέτρων που να εξασφαλίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων και
αντιμετώπισης του φαινομένου των αναβολών που οδηγούν στην παραγραφή των αδικημάτων
(Τάτσος Ν., 2001) 29.
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Άλλα οικονομικά μέτρα που προτείνονται είναι σύμφωνα με την World Bank, (2000) η ενίσχυση της
μακροοικονομικής σταθερότητας, ο περιορισμός των κρατικών παρεμβάσεων στις διαδικασίες της παραγωγής και της
κατανάλωσης και η βελτίωση του φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό στη δημόσια
διοίκηση και την ενίσχυση της αξιοκρατίας στο δημόσιο καθώς και κάθε δυνατού μέτρου που μπορεί να συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης. Όλα τα μέτρα για να είναι αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου θα
πρέπει να συνδυαστούν με την μεταβολή της αντίληψης πολιτών, πολιτικών αρχών και κρατικών λειτουργών για το
ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και της κρατικής εξουσίας (Βαβούρας Ι. κ.α., 2010) 30.

4. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Μια από τις αιτίες της διόγκωσης του δημόσιου χρέους σε επίπεδα μη βιώσιμα, αποτελούν τα επίπεδα
διαφθοράς της δημόσιας διοίκησης που αποτελεί σημαντικό μέγεθος της σκιώδους οικονομίας.
• Η διαφθορά μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση των νόμων και των κανονισμών για προσωπικό όφελος και
πλήττει τόσο τις δομές του κράτους δικαίου όσο και την υπόσταση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
• Λειτουργεί ως αυθαίρετος φόρος, αυξάνει το κόστος και την αβεβαιότητα και προκαλεί αρνητικές επιδράσεις
στις επενδύσεις, επηρεάζει αρνητικά το κατά κεφαλή ΑΕΠ και τους ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνει τις δημόσιες
δαπάνες για υγεία και παιδεία, αυξάνει τις εισοδηματικές ανισότητες και τη φτώχια.
• Για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αντιμετώπισης της διαφθοράς σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να
συνδυαστούν με την μεταβολή της αντίληψης πολιτών, πολιτικών αρχών και κρατικών λειτουργών για το
ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και της κρατικής εξουσίας.
• Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι απλώς ζήτημα νομοθετικών προβλέψεων αλλά πολιτικής
κουλτούρας και βούλησης.
Η πάταξη της διαφθοράς θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα φέρει επενδύσεις που επηρεάζονται
αρνητικά εξαιτίας του μεγαλύτερου κόστους και της αβεβαιότητας που δημιουργείται από αυτή. Θα μπορεί η
κυβέρνηση να εφαρμόσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη διόρθωση των ατελειών της αγοράς, θα μειωθούν οι
εισοδηματικές ανισότητες και η φτώχια που επηρεάζουν αρνητικά πολλούς άλλους σημαντικούς παράγοντες όπως η
οικονομική ανάπτυξη, η προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος, το μέγεθος και η αποτελεσματικότητα των
κοινωνικών δαπανών, τον σχηματισμό ανθρώπινου κεφαλαίου, την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και τη
δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση άρα θα αυξηθεί και το αίσθημα της φορολογικής ηθικής των πολιτών. Ο
συνδυασμός όλων αυτών θα βοηθήσει στο να αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους.
Μία λύση είναι ο αυστηρός αποκλεισμός χωρίς εξαιρέσεις από τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις για τρία
ως πέντε χρόνια στις εταιρίες που δωροδοκούν ή λαμβάνουν δωροδοκία. Ακόμα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη
υποστήριξη σε όσους καταγγέλλουν δυσλειτουργίες σε εταιρίες – επιχειρήσεις ή υπηρεσίες. Άλλη λύση είναι όταν
υπάρχουν αποδεδειγμένα σκάνδαλα δωροδοκίας, η απόλυση των εμπλεκόμενων στις δημόσιες υπηρεσίες ή η στέρηση
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για δημόσιους υπαλλήλους και πολιτικούς 31. Ακόμα η δημόσια αιδώς μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διαφθορά. Επειδή συχνά οι πλούσιοι μπορούν να εξαγοράσουν την αθωότητα
τους, η επιβολή φυλάκισης μη εξαγοράσιμης έστω και για διάστημα τριών μηνών μπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο. Η
θέσπιση μιας ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής, χωρίς μονιμότητα, με καλές αμοιβές, χρονικά περιορισμένη θητεία και
ασφυκτικό έλεγχο των οικονομικών όσων υπηρετούν σε αυτήν με στόχο όχι τα έσοδα καθαυτά αλλά η επίτευξη
καθολικής σχεδόν συμμόρφωσης επιχειρήσεων και πολιτών με ένα φορολογικό πλαίσιο δίκαιο, απλό και
ισορροπημένο 32. Όλα τα μέτρα για να είναι αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου θα πρέπει να συνδυαστούν με την
μεταβολή της αντίληψης πολιτών, πολιτικών αρχών και κρατικών λειτουργών για το ποιος είναι ο ρόλος του κράτους
και της κρατικής εξουσίας.
•
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Διαφθορά στην Ελλάδα: Είναι η κρίση το αντίδοτο;
Δήμητρα Δάλιου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια το θέμα της διαφθοράς αναδεικνύεται ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ στη χώρα μας. Ιδιαίτερη
μνεία γίνεται για τη διαφθορά που λαμβάνει χώρα κυρίως στο δημόσιο βίο και τους κρατικούς λειτουργούς, αλλά και
μία σειρά αποκαλύψεων για περιστατικά διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας προς ιδίoν όφελος. Στόχος της εν λόγω
εργασίας είναι να διατυπωθούν ορισμένες σκέψεις ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης και την σύνδεσή τους με τη
διαφθορά προκειμένου να αποτελέσει αφετηρία για παραπέρα προβληματισμό και διερεύνηση του θέματος.

Ή έννοια της διαφθοράς
Το φαινόμενο της διαφθοράς έχει αναχθεί σε ένα μείζον θέμα τις τελευταίες δεκαετίες δεδομένου των πολλών
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ανάπτυξή του. Απόρροια των πολλαπλών μορφών
αλλά και επιπτώσεων του φαινομένου είναι και το πλήθος των ορισμών που απαντάμε στη βιβλιογραφία με πιο
δημοφιλή θα λέγαμε αυτόν που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και η Οργάνωση της Διεθνούς Διαφάνειας
δηλαδή η “κατάχρηση δημόσιας θέσης για ίδιον όφελος”. Στο Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000, σελ. 281),
περιγράφεται α) ως η ανέντιμη ή παράνομη συμπεριφορά των ανθρώπων στην εξουσία και β) ως η ενέργεια ή η δράση
που έχει ως αποτέλεσμα να μεταβεί κάποιος από ηθικό σε ανήθικο πρότυπο συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον ορισμό η
διαφθορά συμπεριλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: την ηθική, τη συμπεριφορά και την εξουσία. Ο Gould 1 (1991, σελ.
468) ορίζει ρητά τη διαφθορά ως ένα ηθικό πρόβλημα, δηλαδή, ότι πρόκειται για «ένα ανήθικο και αντιδεοντολογικό
φαινόμενο που περιέχει ένα σύνολο ηθικών εκτροπών από τα ηθικά πρότυπα της κοινωνίας, προκαλώντας απώλεια του
σεβασμού και της εμπιστοσύνης σε μία δεόντως συσταθείσα αρχή».
Ο Lascoumes (2003, σ.20) υποστηρίζει πως η διαφθορά «είναι προϊόν της κρατικής οικονομίας που παράγει
παραοικονομία». Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για ένα δια-θεσμικό φαινόμενο που παρατηρείται σε κάθε κοινωνική
δραστηριότητα. Εκτός από τη διαφθορά των φυσικών προσώπων παρατηρείται και αυτή των οργανισμών (π.χ.
κόμματα), καθώς και άλλων πολιτικών θεσμών. Σύμφωνα με την Rose-Ackerman (2006, σελ. xvi) η διαφθορά δεν
χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία ως πρόβλημα. «Πρόκειται περισσότερο για ένα σύμπτωμα στις σχέσεις της κοινωνίας
που λειτουργούν με τρόπους που υπονομεύουν το δίκαιο και τη νομιμότητα του κράτους με αποτέλεσμα την σπατάλη αλλά
και την κακή στόχευση των δημοσίων δαπανών». Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα η διαφθορά οικοδομείται πάνω
σε θεσμικά και κοινωνικά φαινόμενα που συνάδουν με τις παραδόσεις και τους θεσμούς που επικρατούν σε κάθε
περιοχή 2. «Έτσι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαφθορά στις σχέσεις του με άλλους παράγοντες πέραν
του αστικού κράτους», (π.χ. εξαγορά συνδικαλιστών, ΜΚΟ, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, κ.α.).
Ο Νίκος Κοτζιάς προλογίζοντας το βιβλίο του Lascoume, Pierr, θεωρεί τη διαφθορά ως «ένα έγκλημα που δεν
έχει τη δομή της μαφίας» μα εγείρει ζητήματα για τη συνοχή της κοινωνίας. Η διαφθορά διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή
την εξουσία. Ορισμένες πολιτικές πρακτικές χρηματοδότησης που είναι νόμιμες σε μια χώρα μπορούν να είναι
παράνομες σε άλλη. Σε μερικές χώρες, οι κυβερνητικοί ανώτεροι υπάλληλοι έχουν τόσο ευρείες δυνάμεις, που τα όρια
μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου είναι αρκετά δύσκολο να ορισθούν. Σε κάθε περίπτωση η διαφθορά
παραγκωνίζει την προώθηση του δημοσίου συμφέροντος και την παραγωγή των δημοσίων πολιτικών.

Επιπτώσεις & Μέτρηση της Διαφθοράς
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η Διαφθορά 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. Η κακοδιοίκηση 3, η χαμηλή παραγωγικότητα, η υψηλή
φορολογία, η φοροδιαφυγή, ο τρόπος κατανομής των κρατικών κονδυλίων, οι επιπτώσεις στις επενδύσεις, η απώλεια
της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και τους κρατικούς λειτουργούς, οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στη δικαιοσύνη, είναι μόνο λίγα από τα πεδία που επηρεάζονται από την κατάχρηση εξουσίας 4.

1

Gould, David J. 1991. ”Administrative Corruption: Incidence, Causes and Re-medial Strategies”.
In A. Farazmand (ed.). Handbook of Comparative and Devel-opment Public Administration . Marcel Dekker Inc., New York.
2
Lascoume, Pierre. Διαφθορά, Καστανιώτης, Αθήνα, 2003.Σειρά Αναστοχασμός. Σελ.22.
3
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ως κακοδιοίκηση «την περίπτωση κακής διοίκησης
που σημειώνεται, όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες ή τις αρχές που το δεσμεύουν».
4
Empirical research has shown that corruption affects a variety of economic indicators, such as government expenditures, total
investment, capital flows and foreign direct investment, international trade, foreign aid and GDP per capita (see Lambsdorff, 1999 for
an overview)
153

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ενωση δίνονται 120 δις. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ της ΕΕ
κάθε έτος, σε πράξεις δωροδοκίας. 5 Παράλληλα εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρουν πώς 1 τρις δολάρια
καταβάλλονται ετησίως για δωροδοκίες στο σύνολο του κόσμου, ενώ χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το κόστος της
διαφθοράς ισοδυναμεί με το 5% του ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο και με το 25% του ΑΕΠ των τρίτων χωρών δηλαδή
148 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.
Το φαινόμενο της διαφθοράς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας όχι μόνο στο πεδίο
των οικονομικών επιστημών αλλά και της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, του δικαίου κλπ. Κατά τον Andvig
(1991,σελ. 58) «πρόκειται για ένα σημείο συνάντησης για την έρευνα από τους διάφορους κλάδους των κοινωνικών
επιστημών και της ιστορίας». Οι έρευνες που έχουν γίνει έως τώρα είναι πολλές και διεπιστημονικές σε θεωρητικό αλλά
και εμπειρικό επίπεδο.
Η μέτρηση της διαφθοράς αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο που ευδοκιμεί
θα λέγαμε στην αδιαφάνεια και τη σκιώδη οικονομία, είναι παράνομη και συγκαλημένη με συνέπεια η προσπάθεια για
την πραγματική μέτρησή της να μην είναι ουσιαστικά εφικτή.
Πάνω από δύο δεκαετίες διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με το φαινόμενο, συλλέγουν στοιχεία μέσα
από πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς έρευνες τα δεδομένα των οποίων, προέρχονται από δείκτες που μετρούν την
αντίληψη των ερωτηθέντων (perceived corruption) και λιγότερο την πραγματική διάσταση του φαινομένου.
Η πιο δημοφιλής ίσως δευτερογενής έρευνα γίνεται από την Transparency International η οποία εξάγει
συμπεράσματα μέσα από βάσεις δεδομένων που προσφέρουν διάφορες πρωτογενείς έρευνες και διεξάγονται από
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο (Lambsdorff, 2000, 2001a, 2002, 2003, and 2004a) 6 7. Για να μπορέσει να καταρτίσει
τον Δείκτη, η Διεθνής Διαφάνεια συγκεντρώνει απόψεις και εκτιμήσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων,
αναλυτών και επιχειρηματιών μέσα από τις πρωτογενείς έρευνες που γίνονται από διεθνείς οργανισμούς 8 και
καταγράφει όπως προαναφέραμε την αντίληψη (και όχι τις πράξεις) διαφθοράς στο δημόσιο κατατάσσοντας τις χώρες
που συμμετέχουν 9.
Οι 13 πηγές που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αυτού του δείκτη είναι:
1
African Development Bank Governance Ratings 2012
2
Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2014
3
Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014
4
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings
5
Freedom House Nations in Transit 2013
6
Global Insight Country Risk Ratings
7
IMD World Competitiveness Yearbook 2013
8
Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2013
9
Political Risk Services International Country Risk Guide
10 Transparency International Bribe Payers Survey 2011
11 World Bank - Country Policy and Institutional Assessment 2012
12 World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2013
13 African Development Bank Governance Ratings 2012
Πίνακας 1.Corruption Perceptions Index 2013: Full Source Description
Πηγή: http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2013_CPISourceDescription_EN.pdf
Αντίστοιχες έρευνες διεξάγει και η Διαφάνεια Ελλάς 10 η οποία σε συνεργασία με την public issue καταγράφει
το φαινόμενο στην Ελλάδα από το 2007, εκτιμώντας τo σύνολο των πράξεων, καθώς και το ύψος αλλά και του τόπου
όπου λαμβάνει χώρα η διαφθορά στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον διαχρονική συνεισφορά στο πεδίο
προσφέρει και η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), η οποία συλλέγει στοιχεία για τη δωροδοκία
συμπεριλαμβανομένου και ενός συνόλου δεικτών διακυβέρνησης 11, καθώς και άλλοι οργανισμοί.

Προσεγγίσεις σχετικά με τις αιτίες της διαφθοράς
Όπως αναφέραμε παραπάνω, η πλατιά έννοια της διαφθοράς καλύπτεται μέσα από πολλούς ορισμούς που
εμπεριέχουν στοιχεία που παραπέμπουν σε ηθικά, κοινωνιολογικά, νομικά και πολιτικά ζητήματα. Συνεπώς και οι
5

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-humantrafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
6
Τhe complete series is available at www.icgg.org/corruption.index.html.
7
Μέχρι και το 2011 σύμφωνα με την Διεθνής Διαφάνεια τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί δεν μπορούσαν να συγκριθούν με αυτά
των προηγούμενων ετών λόγω κάποιων αλλαγών στη μεθοδολογία ή την ένταξη νέων χωρών κάθε χρόνο. Από το 2012 και μετά
σύμφωνα πάντα με την Διεθνής Διαφάνεια θα είναι εφικτή μια τέτοια σύγκριση.
8
http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-ellada/45/174321/diethnis-diafaneia-veltiosi-tis-eikonas-tis-elladas-gia-tidiafthora#sthash.9R905R5H.dpuf
9
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
10
http://www.transparency.gr/diafaneiatora/
11
www.worldbank.org/wbi/governance/wp-governance.html.
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αιτίες της διαφθοράς μπορούν να αναζητηθούν μέσα από αυτές τις οπτικές και να μας οδηγήσουν σε πολλαπλές πτυχές
του θέματος. Η διαφθορά καταρχήν αναφέρεται ως ένα ηθικό ζήτημα. Η ηθική έγκειται στη διάκριση μεταξύ καλού και
κακού και η πράξη της ορίζεται από τα σύγχρονα λεξικά ως «η γενική μελέτη του καλού και η γενική μελέτη της ορθής
πράξης» 12, καταδεικνύοντας πως δίχως τη διάκριση καλού και κακού η έννοια της ηθικής καταρρέει 13. Η ωφελιμιστική
προσέγγιση με κύριους εκπροσώπους της τους John Stuart Mill και τον Jeremy Bentham, βασίστηκε στο αξίωμα
«μεγαλύτερη ευδαιμονία για μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων». Έτσι σύμφωνα με τον κανόνα, όποια πράξη συμβάλλει
αποδεδειγμένα στην ευδαιμονία των ανθρώπων θεωρείται ηθικά σωστή. Από την άλλη η Καντιανή προσέγγιση,
υποστηρίζει ότι το ηθικό προέρχεται από έλλογη και συνειδητή επιλογή η οποία μπορεί να καθολικοποιηθεί 14.
Σύμφωνα με τον Πελεγρίνη 15, «το ηθικό σε αυτή την περίπτωση έχει αξία μόνο εάν δεν συμβαίνει εξαιτίας άλλων
παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση για τούτη την πράξη». Ο Osborn αναφέρει πώς οι άνθρωποι καταφεύγουν στη
διαφθορά παρακινούμενοι από πολλές καταστάσεις όπως: απληστία (για το χρήμα, εξουσία κ.α.) από αγάπη (για το
φίλο, το συγγενή κ.α.), από μίσος (για για την κυβέρνηση, το διευθυντή κ.α.), από φόβο (των συναδέλφων, του
συνδικάτου, των εγκληματιών).
Ο Ν. Κοτζιάς σελ. 11 στον πρόλογό του στο βιβλίο του Lascoume, Pierre αναφέρει πως «η διαφθορά είναι το
αποτέλεσμα των σαθρών κοινωνικών δομών τις οποίες αποδιαρθρώνει παραπέρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο». Ενώ
σύμφωνα με το Μανωλεδάκη 16 «ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την ύπαρξη και ανάπτυξη της διαφθοράς είναι η δύναμη της
«πρακτικής», που τείνει να την καθιερώσει ως αυτονόητη κατάσταση στη δημόσια ζωή» 17. Αλλά αίτια μπορούν να
αναζητηθούν στην αστάθεια που παρουσιάζουν τα πολιτικά καθεστώτα σε ορισμένες χώρες ή στην μετάβαση των
κρατών στη Δημοκρατία και την Ελεύθερη αγορά, στην κατάρρευση των κρατικών δομών, στη διαμάχη οργανωμένων
ένοπλων ομάδων, στους εμφύλιους πολέμους και τα εμπάργκο. Εστίες διαφθοράς συχνά αποτελούν το οργανωμένο
έγκλημα, τα δια-συνοριακά δίκτυα και οι πολιτικές ελίτ που αναδεικνύονται μέσα από εμπόλεμες καταστάσεις. Στις
γενεσιουργές αιτίες επίσης συγκαταλέγονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική θέση μιας χώρας, τις
προκαταλήψεις, την κουλτούρα ή ακόμα και τη φυλή που ζει σε αυτήν.

Αιτίες διαφθοράς
Σύμφωνα με τον P. J. O'Rourke οι καθοριστικοί παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της διαφθοράς
μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες 18:
 Πολιτικοί θεσμοί (με μεταβλητές όπως ο βαθμός των πολιτικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η
ελευθερία του τύπου, το εκλογικό σύστημα, η πολιτική σταθερότητα, ο αποκεντρωτισμός η φεντεραλισμός.
 Δικαστικό και γραφειοκρατικό σύστημα όπου εκεί συναντάμε μεταβλητές όπως (ποιότητα γραφειοκρατίας και
μισθοί δημ. Υπαλλήλων, αξιοκρατικές προσλήψεις, προαγωγές και επαγγελματική εκπαίδευση)
 Γεωγραφία με την ευρεία έννοια του όρου η οποία συμπεριλαμβάνει τόσο την ανθρώπινη όσο και τη φυσική
γεωγραφία και κουλτούρα (εθνογλωσσική ομοιογένεια, φύλο, θρησκεία, αποικιοκρατική κληρονομιά, το
φύλο, την απόσταση των χωρών από τον Ισημερινό και τις χώρες που βρίσκονται μακριά από άλλες με μεγάλη
εξαγωγική δραστηριότητα, χώρες με πρώτες ύλες.
 Τέλος μία άλλη σημαντική κατηγορία μεταβλητών είναι οι οικονομικοί & κοινωνικοί παράγοντες (όπου
συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι μεταβλητές του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το μερίδιο των εισαγωγών στο ΑΕΠ 19, ο
πληθωρισμός, η διασπορά του εισοδήματος, η οικονομική ελευθερία και ιδιαίτερα στο εμπόριο και η
ανταγωνιστικότητα, το μέγεθος των κυβερνήσεων 20, το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου).
Θα σταθούμε στην τελευταία κατηγορία δηλαδή σε αυτήν με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες
με σκοπό να εξετάσουμε τη μεταβολή τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, προκειμένου αφενός μεν να
διαπιστώσουμε εάν και σε πιο ποσοστό οι μεταβολές που προέκυψαν λόγω της κρίσης σε συγκεκριμένους δείκτες
επηρέασαν θετικά ή αρνητικά το δείκτη αντίληψης διαφθοράς και αφετέρου κατά πόσο επιβεβαιώνονται αντίστοιχες
εμπειρικές μελέτες που συνδέουν τη μεταβολή του Δείκτη Αντίληψης της διαφθοράς με τις αντίστοιχες μεταβλητές,
στις χώρες της κρίσης.

12

The Campridge Dictionary of Philosophy. 1955, p.244.
Κατά την αρχαιότητα ο Σωκράτης προσπάθησε με μέτρα καθολικά και αναλλοίωτα να ορίσει τις ηθικές έννοιες και να ρυθμίσει
την ηθική διαγωγή του ανθρώπου, ώστε να προσεγγίσει το ύψιστο αγαθό, την εὐδαιμονίαν.
14
Γούναρης Α.Κ. Ηθική των Επιχειρήσεων, Business Ethics, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2008, σελ. 191-210.
Διαθέσιμο στο: http://www.ethics.gr/content.php?id=39 (τελευταία επίσκεψη 29/6/13).
15
Πελεγρίνης, Θ. (1997). Ηθική Φιλοσοφία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
16
http://www.nomikaxronika.gr/article.aspx?issue=49 (τελευταία επίσκεψη 29/9/13).
17
Σύμφωνα με το συγγραφέα αυτό ξεκινάει με την παθητική αποδοχή του φαινομένου, εξελίσσεται ως εθισμός και καταλήγει ως
τρόπος επιβίωσης ή απόκτησης υλικών και μη αγαθών, καθώς και κοινωνικής επιβολής.
18
P. J. O'Rourke (1993) Determinants of Corruption: A Survey
19
Εννοώντας όσο μεγαλύτερα είναι τα εμπόδια και οι περιορισμοί στις εισαγωγές σε μία χώρα τόσο περισσότερες ευκαιρίες για
διαφθορά δημιουργούνται.
20
Υπάρχει διχογνωμία σε σχέση με το μέγεθος της κυβέρνησης καθώς κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πώς η μικρή αναλογία
δημοσίων υπαλλήλων ανά κάτοικο εγείρει κινήσεις τύπου «γρηγορόσημου» και κάποιοι άλλοι ότι το αντίθετο επίσης δημιουργεί
ευκαιρίες για διαφθορά.
13
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Οικονομικοί Δείκτες
1.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το εισόδημα αποτελεί μία από τις μεταβλητές που συνδέονται με την διαφθορά (Damania et al., 2004;
Persson et al., 2003; and van Rijckeghem and Weder, 1997; μεταξύ άλλων). Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες
καταδεικνύουν μία σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ του εισοδήματος και του επιπέδου της διαφθοράς. Σύμφωνα με
έκθεση της πορείας βιωσιμότητας της ΕΕ, από το 2000 εώς το 2012, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ
αυξήθηκε κατά 0,9 % ετησίως κατά μέσο όρο. Κατά την περίοδο 1995-2007, πριν δηλαδή την εκδήλωση της
οικονομικής κρίσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξανόταν συνεχώς στην ΕΕ με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,4%. Η
χρηματοπιστωτική κρίση εκδηλώθηκε εμφανώς το 2008 οπότε και συρρικνώθηκε το ΑΕΠ κατά 4,8 % το 2009 σε
σχέση με το 2008. Το 2012 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,6 % σε σχέση με το 2011.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών που πλήγηκαν από την οικονομική
κρίση με στοιχεία από την Eurostat, όπου επιβεβαιώνεται η έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής ότι το έτος 2008 υπήρξε
αυτό με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για όλες τις χώρες της κρίσης ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μία πτωτική
πορεία όπου το 2012 αποτελεί τη χρονιά με την μεγαλύτερη πτώση σχεδόν και για τις τέσσερις χώρες.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

European Union (28 countries)

21.600

22.400

23.600

25.000

25.000

23.500

24.400

25.100

25.600

25.700

ΙΣΠΑΝΙΑ

19.700

21.000

22.400

23.500

23.900

22.800

22.700

22.700

22.300

22.300

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

14.200

14.600

15.200

16.000

16.200

15.900

16.300

16.100

15.600

15.800

ΙΤΑΛΙΑ

24.000

24.500

25.300

26.200

26.300

25.200

25.700

26.000

25.700

25.600

16.800

17.400

18.700

20.000

20.800

20.700

19.900

18.700

17.400

ΕΛΛΑΔΑ

2.

Πίνακας 2. GDP per capita (euro) Πηγή: Eurostat

Ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός αποτελεί επίσης έναν από τους δείκτες που υποστηρίζεται ότι εγείρει φαινόμενα διαφθοράς
καθώς αυξάνει τα κόστη παρακολούθησης και επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις (Braun and Di Tella, 2004). Στην ΕΕ
των 28 το 2008 ο μέσος όρος του πληθωρισμού ήταν στο 3,7% ενώ το 2012 κατέβηκε στο 2,6% και το 2013 στο 1,5%.
Στον πίνακα 3 μπορούμε να διακρίνουμε ότι το 2009 η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν αρνητικό πληθωρισμό
με την Ιταλία στο 0,8% και την Ελλάδα στο 1,3%. Τα επόμενα χρόνια παρατηρούμε μία αύξηση του πληθωρισμού σε
όλες τις χώρες η οποία κορυφώνεται το 2011 και μετά το 2012 τείνει να μειώνεται. Η Ελλάδα το 2010 έφθασε στο
4,7% αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2004 και μετά.
2004

2005

d

European Union (28 countries)
ΙΣΠΑΝΙΑ

2,3

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

3.1

ΙΤΑΛΙΑ

2,5
2,3

ΕΛΛΑΔΑ

3,0

2006

d

2,3

2007

d

2,3

2008

d

2,4

2009

d

3,7

2010

d

1,0

2011

2012

2013

3,1

2,6

1,5

d

2,1

3,4
2,1

3,6
3

2,8
2,4

4,1
2,7

-0,2
-0,9

2
1,4

3,1
3,6

2,4
2,8

1,5
0,4

2,2

2,2

2

3,5

0,8

1,6

2,9

3,3

1,3

3,5

3,3

2,9

4,2

1,3

4,7

3,1

1

-0,9

Πίνακας 3. Annual average rate of change (%)
Πηγή:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=
yes&labeling=labels&plugin=1 last update 20/5/14
3.

Το μερίδιο εισαγωγών στο ΑΕΠ

Κατά πολλούς ερευνητές όπως οι: Herzfeld και Weiss, 2003; Fishman και Gatti, 2002; Treisman, 2000),
το μερίδιο εισαγωγών που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ αποτελεί μία ακόμη μεταβλητή με αρνητική σχέση με τη διαφθορά.
Όσο δηλαδή μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των εισαγωγών τόσο μικρότερο είναι το επίπεδο της διαφθοράς και το
αντίστροφο.
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ΙΣΠΑΝΙΑ

30

31

33

34

32

26

30

32

32

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

36

37

40

40

43

35

39

40

39

ΙΤΑΛΙΑ

24

26

28

29

29

24

29

30

29

ΕΛΛΑΔΑ

33

32

35

38

39

31

32

33

32

Πίνακας 4. Imports of goods and services (% of GDP)
Πηγή: http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS?page=1
Στον πίνακα 4 παρατηρούμε πώς τα ποσοστά των εισαγωγών παρουσιάζουν τη σημαντικότερη πτώση το 2009
σε όλες τις χώρες και στη συνέχεια υπάρχει σταδιακά μια μικρή αύξηση για όλες. Στην περίπτωση της Ελλάδας βέβαια
βλέπουμε την μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ 2008 και 2009 κατά οκτώ ποσοστιαίες και σταδιακή επαναφορά στα
επίπεδα του 2005.
Μεταφράζοντας τα παραπάνω σε νούμερα παρατηρούμε στον επόμενο πίνακα η Ελλάδα να δαπανά το 2013
περίπου 58 εκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές, τα λιγότερα δηλαδή ποσά και από το έτος 2004, όπου δαπάνησε περίπου
60 εκατομμύρια.
EU (28 countries)
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

2004
3684512.4
251800.0
54294.2
342271.4
60045.2

2006
4597962.1
321800.0
63685.2
424548.2
72163.9

2008
5144525.3
351497.0
73124.7
461333.0
90052.1p

2009
4239474.0
270339.0
59717.3
368946.8
71001.8p

2010
4925383.9
308708.0
67439.2
442752.1
70019.9p

2011
5431158.0
333707.0
68537.9
477654.0
69118.9p

2012
5569898.6
328342.0
64880.4
457200.9
62049.4p

2013
5487170.9
324399.0
65478.0
436087.9
57815.4p

Πίνακας 5 . Imports of goods and services
Πηγή:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30da1c97a7ab06d2413798f6b01fe4b0f
de6.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeNbh8Ke0?tab=table&plugin=1&pcode=tec00110&language=en
4.

Ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ το 2013 ήταν 10,8%, ενώ το 2010 ήταν
9,6% και το 2008, έτος με το λιγότερο ποσοστό ανεργίας, έφθανε το 7 % 21.
Είναι ολοφάνερο πώς όλες οι χώρες έχουν επηρεαστεί σοβαρά. H Ελλάδα και η Ισπανία έχουν τη μεγαλύτερη
ανεργία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορούμε να διακρίνουμε πώς η Ελλάδα έχει σχεδόν τετραπλασιάσει το ποσοστό
ανεργίας από το 2008, η Ισπανία η Ιταλία και η Πορτογαλία έχουν ξεπεράσει το διπλάσιο σε σχέση με το 2008.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

European Union
(28 countries)

9.3

9

8,2

7,2

7

9

9,6

9,6

10,4

10,8

ΙΣΠΑΝΙΑ

11

9,2

8,5

8,2

11,3

17,9

19,9

21,4

24,8

26,1

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

7,5

8,6

8,6

8,9

8,5

10,6

12

12,9

15,9

16,5

ΙΤΑΛΙΑ

7,9

7,7

6,8

6,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,7

12,2

ΕΛΛΑΔΑ

10,5

9,9

8,9

8,3

7,7

9,5

12,6

17,7

24,3

27,3

Πίνακας 6. Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %
Πηγή: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en Last update: 02-05-2014
5.

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαφθορά πλήττει κυρίως τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού, καθώς αυτά
εξαρτώνται περισσότερο σε σχέση με τους υπολοίπους, από τις βασικές δημόσιες παροχές και υπηρεσίες και έτσι είναι
πιο ευάλωτοι στις δωροδοκίες με αποτέλεσμα το μερίδιο του εισοδήματος που δαπανάται να είναι μεγαλύτερο από τα
φτωχά νοικοκυριά.
Ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ
(στον οποίο περιλαμβάνονται άτομα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χρηματικής ένδειας, ή υλικής στέρησης ή που
ζουν σε νοικοκυριά ανέργων) αυξήθηκε από 114 εκατομμύρια το 2009 σε 124 το 2012. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί

21

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_el.pdf
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ιδιαίτερα στις χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση λόγω της αύξησης των ατόμων που βιώνουν σοβαρή
υλική στέρηση και του ποσοστού των νοικοκυριών ανέργων 22.
Παρατηρώντας τον πίνακα με τα ποσοστά βλέπουμε ότι η Ελλάδα για μία ακόμη φορά έχει τη μεγαλύτερη
απόκλιση αφού από το 28,1% το 2008 ανέβηκε στο 34,6% το 2013 αυξάνοντας δραματικά τον αριθμό των φτωχών στη
χώρα μας. Την μικρότερη απόκλιση φαίνεται να έχει η Πορτογαλία ενώ σε Ισπανία και Ιταλία η φτώχεια αυξήθηκε
κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EU (28)

:

:

:

:

:

:

23.7

24.3

24.8e

EU (27)

:

25.7e

25.3e

24.4

23.7

23.2

23.7

24.3

24.7e

Euro area (18)

:

21.7

22.0

21.8

21.7

21.4

21.9

22.9

23.3

ΙΣΠΑΝΙΑ

25.0

24.3

24.0

23.3

24.5

24.5

26.7

27.7

28.2

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

27.5

26.1

25.0

25.0

26.0

24.9

25.3

24.4

25.3

ΙΤΑΛΙΑ

26.4

25.0

25.9

26.0

25.3

24.7

24.5

28.2

29.9

ΕΛΛΑΔΑ

30.9

29.4

29.3

28.3

28.1

27.6

27.7

31.0

34.6

Πίνακας 7. Φτώχεια & κοινωνικός αποκλεισμός (ποσοστό του πληθυσμού %)
Πηγή:Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en

Δείκτες ανταγωνιστικότητας
Δυσοίωνα είναι και τα αποτελέσματα της έκθεσης του Δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 23 24 25 του
παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ, όπου η Ελλάδα κατέλαβε την 96η θέση στη Διεθνή κατάταξη και την τελευταία στην
ΕΕ των 27 για την περίοδο 2012-2013. Από το 2001 μέχρι σήμερα η Ελλάδα καταγράφει σημαντικές απώλειες στην
ανταγωνιστικότητά της, πολύ πριν εμφανιστεί η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της.

Διάγραμμα 1. Η Κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2001 - 2013,
Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, © 2012 World Economic Forum.
Ειδικότερα για την επιχειρηματικότητα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που σκοπεύουν
να επενδύσουν στη χώρα μας μεταξύ των άλλων αναφέρεται και η διαφθορά σε ποσοστό 11, 6%.

22

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_el.pdf
http://www.sepe.gr/newsletter/Research2/research2.html
24
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013 Βιβλιογραφία
25
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf βιβλιογραφία σελίδα 197 για Ελλάδα
23
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Διάγραμμα 2. Οι πιο Προβληματικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα, Πηγή:
The Global Competitiveness Report 2012 - 2013, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2012 © 2012 World Economic Forum.
Απομονώνοντας τη διαφθορά ως προβληματικό παράγων στον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
βλέπουμε στον πίνακα 8 ότι από το 2006 εως σήμερα το ποσοστό αυξήθηκε από το 2007 εως το 2012 ενώ από το 2013
υπάρχει μία σημαντική μείωση.

Διαφθορά στην Ελλάδα

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

6,51

12

12

14

14

13

11,6

2013/14
6,9

Πίνακας 8. Η διαφθορά ως προβληματικός παράγων στον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας σε %.
Πηγή: WEF – The Global Competitiveness Report 2011-2012
http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/enhmerosh-ioynios-206.pdf
Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτο Ανάπτυξης Μάνατζμεντ IMD, κατά τη διάρκεια του 2013, η
Ελλάδα κατέλαβε την 54η θέση, στην έκθεση που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της παγκόσμιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook - WCY) του International Institute for Management
Development (IMD), μεταξύ των 60 χωρών που μελετώνται από το διεθνές ινστιτούτο, σημειώνοντας άνοδο κατά
τέσσερις (4) θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2012. Η άνοδος της Ελλάδας ήταν αναμενόμενη, εξ' αιτίας όπως
αναφέρεται, των προσπαθειών δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και της εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος, με άξονα τις αποκρατικοποιήσεις, τη μείωση του δημόσιου τομέα και τη βελτίωση της εικόνας της
χώρας στο εξωτερικό 26. Παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα η χώρα μας κατείχε
καλύτερες θέσεις στο παρελθόν.

Η χώρα μας βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως με κριτήριο το εξειδικευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό που διαθέτει, στη
10η θέση όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό, στη 19η με κριτήριο τις εξαγωγές, και στην 5η θέση για την ύπαρξη πολύ καλά
εκπαιδευμένων και αποτελεσματικών μηχανικών.
26

159

Πίνακας 9. παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας
Πηγή: http://www.imd.org/news/World-Competitiveness-2013.cfm
Στους πίνακες 10 και 11 μπορούμε επίσης να δούμε τους πρωτοπόρους και τους ουραγούς της Παγκόσμιας
κατάταξης.
Οι δέκα (10) χώρες που πρωτοπορούν το 2013 παγκοσμίως, είναι:
Κατάταξη 2013 Κατάταξη 2012 Χώρα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Ελβετία
Χονγκ Κονγκ
Σουηδία
Σιγκαπούρη
Νορβηγία
Καναδάς
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Γερμανία
Κατάρ

2
3
1
5
4
8
6
16
9
10

Πίνακας 10. Οι πρωτοπόροι της παγκόσμιας επετηρίδας ανταγωνιστικότητας
Αντίθετα οι δέκα (10) χώρες - ουραγοί στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας για το 2013, είναι:
Κατάταξη 2013 Κατάταξη 2012 Χώρα
51
52
53
54
55
56
57
58

Βραζιλία
Σλοβενία
Νότιος Αφρική
Ελλάδα
Ρουμανία
Ιορδανία
Βουλγαρία
Κροατία

46
51
50
58
53
49
54
57
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59
60

Αργεντινή
Βενεζουέλα

55
59

Πίνακας 11. Οι ουραγοί της παγκόσμιας επετηρίδας ανταγωνιστικότητας

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας
Ακόμη ένας δείκτης, που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην απουσία διαφθοράς, είναι ο Δείκτης
Οικονομικής Ελευθερίας 27. Ο δείκτης εξετάζει 10 συγκεκριμένες κατηγορίες: τα δικαιώματα σε ότι αφορά την ακίνητη
περιουσία, την απουσία διαφθοράς, την δημοσιονομική ελευθερία, τις κρατικές δαπάνες, την επιχειρηματική ελευθερία,
την εργατική ελευθερία, την νομισματική ελευθερία, την εμπορική ελευθερία, την επενδυτική ελευθερία και την
χρηματοοικονομική ελευθερία. Οι βαθμολογίες των κατηγοριών αυτών αθροίζονται και ο μέσος όρος τους αποτελεί
την γενική βαθμολόγηση της χώρας.
Με σκορ 55,7 σε σύνολο 177 χωρών η Ελλάδα κατατάσσεται στην 119η θέση στο διεθνή δείκτη του 2014 και
η
στην 40 ανάμεσα σε 43 της Ευρωπαϊκής περιφέρειας. Τα τελευταία 5 έτη παρατηρείται μία πτώση της τάξεως των 5
πόντων 28 και η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις «κυρίως μη ελεύθερες» οικονομικά περιοχές του κόσμου 29. Σύμφωνα με
την έκθεση για την Ελλάδα, καθώς η ελληνική οικονομία συνεχίζει να περνά μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής
και πολιτικής αναταραχής, είναι κρίσιμης σημασίας να υπάρξουν θαρραλέες και δεσμευτικές πολιτικές δράσεις
προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, να ενισχυθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας και να
αντιμετωπιστεί η συστημική διαφθορά.

Πηγή: 2014 Index of Economic Freedom http://www.heritage.org/index/country/greece
Δείκτης Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (EU Regional Competitiveness Index) 30
Ενδεικτικά της κατάστασης είναι και τα ευρήματα της μελέτης του Institute for the Protection and Security of
the Citizen του JRC και της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο EU Regional
Competitiveness Index 2013. Στους Θεσμούς, όπου περιλαμβάνεται το νομικό πλαίσιο, ο βαθμός γραφειοκρατίας, το
ρυθμιστικό πλαίσιο, η διαφθορά, η δίκαιη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η
πολιτική εξάρτηση/ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα και οι περιφέρειές της κατατάσσονται, σύμφωνα με
Ο δείκτης, που καταρτίζουν κάθε χρόνο από το 1995 το Heritage Foundation στην Ουάσινγκτον και η Wall Street Journal,
αξιολογεί τις χώρες σε τέσσερις ευρύτερους τομείς οικονομικής ελευθερίας και συγκεκριμένα: στην εφαρμογή της νομοθεσίας, την
αποτελεσματικότητα των κανονισμών, την περιορισμένη παρουσία του κράτους και το πόσο ανοικτές είναι οι αγορές. Με βάση το
άθροισμα των βαθμολογιών, κάθε μια από τις 177 χώρες που βαθμολογούνται στον δείκτη, αξιολογούνται ως «ελεύθερες» (τα σκορ
τους είναι ανώτερα του 80), «κυρίως ελεύθερες» (70-79,9), «μέτρια ελεύθερες» (60-69,9), «κυρίως μη ελεύθερες» (50-59,9) ή
«καταπιεσμένες» (βαθμολογία χαμηλότερη του 50).
28
http://www.heritage.org/index/country/greece
29
Σημειώνεται ότι η βαθμολογία σε ότι αφορά τα δικαιώματα της ακίνητης περιουσίας έχει μειωθεί κατά 10,0 βαθμούς, στην
απουσία διαφθοράς κατά 1,0 βαθμό, στην εμπορική ελευθερία κατά 0,3 βαθμούς και στην χρηματοοικονομική ελευθερία κατά 10,0
βαθμούς, ενώ αντιθέτως βελτίωση 0,9 βαθμών εμφανίζει στην δημοσιονομική ελευθερία, 8,5 βαθμών στις κρατικές δαπάνες, 0,8
βαθμών στην επιχειρηματική ελευθερία, 5,5 βαθμών στην εργατική ελευθερία, 0,8 βαθμών στην νομισματική ελευθερία και 5,0
βαθμών στην επενδυτική ελευθερία. Σύμφωνα με τους συντάκτες του Δείκτη, η συνεχιζόμενη έλλειψη οικονομικής ελευθερίας
εντείνει το περιβάλλον επιδεινούμενης ανταγωνιστικότητας και πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα. Οι μεγάλες δημοσιονομικές
αδυναμίες που αποκαλύπτονται και που ενισχύονται από την κρίση χρέους και την ανεργία, δεν έχουν διευθετηθεί επαρκώς, με την
χώρα να εισέρχεται στον πέμπτο συνεχόμενο χρόνο ύφεσης. Τα διψήφια ελλείμματα και οι μεγάλες αυξήσεις στον δανεισμό
συνέχισαν παρά τα πακέτα χρηματοδότησης από διάφορες χώρες του κόσμου που στόχο είχαν να μην πτωχεύσει η χώρα. Η ανεργία,
ιδιαίτερα στους νέους, συνεχίζει να αυξάνεται και οι προσαρμογές στις συνθήκες της αγοράς εμποδίζονται ή καθυστερούν λόγω των
συνδικάτων και άλλων συμφερόντων.
30
Οι 11 κίονες της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών είναι: Θεσμοί, Μακροοικονομική Σταθερότητα, Υποδομές, Υγεία,
Ποιότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατη Εκπαίδευση Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση,
Αποδοτικότητα Αγορών Εργασίας, Μέγεθος Αγοράς, Τεχνολογική Ευχέρεια, Επιτήδευση Επιχειρήσεων, Καινοτομία. Εξ αυτών,
σύμφωνα με την ανάλυση, ο πλέον σημαντικός και συνεπής, στατιστικά, κίων της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας είναι οι
Θεσμοί.
27
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στοιχεία του 2008 και 2009, στην τελευταία 27η θέση. Αυτό συνδέεται κυρίως με την χείριστη 27η θέση τους στη
διαφθορά σε επίπεδο χώρας και περιφερειών, τη συχνότητα της διαφθοράς και τις καταχρήσεις στον δημόσιο
προϋπολογισμό 31. Δείκτες Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor - GEM 32 33 34)
5. Θέση των χωρών στην ΕΕ (28)
Αφού εξετάσαμε πώς διακυμάνθηκαν οι δείκτες από το 2008-2013 μπορούμε να δούμε και τη θέση που
λαμβάνουν οι άνω χώρες στην κατάταξη του ΔΑΔ.
Για να κάνουμε αυτή τη σύγκριση και αφού όπως προαναφέραμε δεν είναι μεθοδολογικά σωστό να προβούμε
σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, θα εστιάσουμε στη θέση της Ελλάδας καθώς και σε άλλες χώρες που
πλήγηκαν εξαιτίας της κρίσης και συγκεκριμένα της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας ανάμεσα στις 28 της
ΕΕ και όχι στο σύνολο των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας. Έτσι θα δούμε
διαχρονικά τη θέση των χωρών αυτών στη ΕΕ και την μεταβολή που ενδεχομένως προέκυψε κατά τη διάρκεια της
κρίσης.
Καταρχήν βλέποντας τον Πίνακα 12 με τα σκόρ όλων των χωρών της ΕΕ από το 2004-2013 διαπιστώνουμε
ότι τα σκόρ που πετυχαίνουν δεν έχουν ιδιαίτερες αποκλίσεις καθώς η Ισπανία έχει ως μικρότερο σκορ το 6,1 τα έτη
2009, 2010 και μεγαλύτερο το 7,8 το 2005, η Πορτογαλία από 6,0 το 2010 έως 6,6 το 2006, η Ιταλία από 3,9 το 2010
εως 5,2 το 2007 και η Ελλάδα από 3,4 το 2011 έως 4,7 το 2008. Από το 2012 και μετά φαίνεται η αλλαγή στο τρόπο
βαθμολόγησης του σκορ που πλέον φτάνει το 100 και όχι το 10 που έφτανε εως το 2011.
ΧΩΡΑ

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Δανία

91

90

9,4

9,3

9,3

9,3

9,4

9,5

9,5

9,5

Φιλανδία

89

90

9,4

9,2

8,9

9

9,4

9,6

9,6

9,7

Σουηδία

89

88

9,3

9,2

9,2

9,3

9,3

9,2

9,2

9,2

Κάτω χώρες

83

84

8,9

8,8

8,9

8,9

9

8,7

8,6

8,7

Λουξεμβούργο

80

80

8,5

8,5

8,2

8,3

8,4

8,6

8,5

8,4

Γερμανία

78

79

8

7,9

8

7,9

7,8

8

8,2

8,2

Ην. Βασίλειο

76

74

7,8

7,6

7,7

7,7

8,4

8,6

8,6

8,6

Βέλγιο

75

75

7,5

7,1

7,1

7,3

7,1

7,3

7,4

7,5

Ιρλανδία

72

69

7,3

8

8

7,7

7,5

7,4

7,4

7,5

Γαλλία

71

71

7

6,8

6,9

6,9

7,3

7,4

7,5

7,1

Αυστρία

69

69

7,8

7,9

7,9

8,1

8,1

8,6

8,7

8,4

Εσθονία

68

64

6,4

6,5

6,6

6,6

6,5

6,7

6,4

6

Κύπρος

63

66

6,3

6,3

6,6

6,4

5,3

5,6

5,7

5,4

Πορτογαλία

62

63

6,1

6

5,8

6,1

6,5

6,6

6,5

6,3

Πολωνία

60

58

5,5

5,3

5

4,6

4,2

3,7

3,4

3,5

Ισπανία

59

65

6,2

6,1

6,1

6,5

6,7

6,8

7

7,1

31

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=60189147
http://www.iobe.gr/docs/research/RES_02_31012013REP_GR.pdf
Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής ερευνητικός οργανισμός.
Ιδρύθηκε με σκοπό να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και
να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής.
33
http://www.iobe.gr/docs/research/RES_02_31012013REP_GR.pdf
Το ΙΟΒΕ δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, η οποία αναφέρεται στην περίοδο 2012-2013. Η
Έκθεση αυτή απορρέει από τη συμμετοχή του ΙΟΒΕ στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Το GEM αποτελεί μία κοινοπραξία από ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται εμπειρικά
δεδομένα από ένα ευρύ σύνολο χωρών. Το ερευνητικό μοντέλο του GEM προσεγγίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας σε ένα
αρκετά ευρύ πλαίσιο, καθώς καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εντούτοις, η ανάλυση εστιάζεται
στον επιχειρηματία, δηλαδή στις δραστηριότητές του, τις ανάγκες που εκφράζει, τις πεποιθήσεις, τα χαρακτηριστικά του κτλ. η
συλλογή δεδομένων του GEM καλύπτει έναν ευρύτερο κύκλο ζωής της επιχειρηματικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα,
ενδιαφέρεται: α) για τα άτομα από το σημείο που δεσμεύουν πόρους για να αρχίσουν μια επιχείρηση, βρίσκονται δηλαδή στα αρχικά
στάδια εκδήλωσης της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, έχοντας προβεί απλώς σε κάποιες προκαταρτικές ενέργειες προετοιμασίας
της επένδυσής του, β) για τα άτομα που είναι που έχουν ξεκινήσει μόλις τη λειτουργία του εγχειρήματός τους και γ) για τα άτομα
που είναι ιδιοκτήτες / διοικούν μια καθιερωμένη επιχείρηση.
34
Eπίσημη ιστοσελίδα GEM http://www.gemconsortium.org/
32
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Τσέχικη Δημοκρατία

57

49

4,4

4,6

4,9

5,2

5,2

4,8

4,3

4,2

Σλοβενία

57

61

5,9

6,4

6,6

6,7

6,6

6,4

6,1

6

Μάλτα

56

57

5,6

5,6

5,2

5,8

5,8

6,4

6,6

6,8

Ουγγαρία

54

55

4,6

4,7

5,1

5,1

5,3

5,2

5

4,8

Λετοννία

53

49

4,2

4,3

4,5

5

4,8

4,7

4,2

4

Σλοβακία

47

46

4

4,3

4,5

5

4,9

4,7

4,3

4

Ιταλία

43

42

3,9

3,9

4,3

4,8

5,2

4,9

5

4,8

Ρουμανία

43

44

3,6

3,6

3,8

3,8

3,7

3,1

3

2,9

Βουλγαρία

41

41

3,3

3,6

3,8

3,6

4,1

4

4

4,1

Κροατία

48

46

4

4,1

4,1

4,4

4,1

3,4

3,4

3,5

Λιθουανία

57

54

4,8

5

4,9

4,6

4,8

4,8

4,8

4,6

Ελλάδα

40

36

3,4

3,5

3,8

4,7

4,6

4,4

4,3

4,3

Πίνακας 12. Σκορ της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ένωση
Στον επόμενο πίνακα αποτυπώνεται η θέση που λαμβάνουν οι χώρες της ΕΕ σύμφωνα με τον ΔΑΔ .

Χώρες

2012
Δανία
Φιλανδία
Σουηδία
Κάτω χώρες

Λουξεμβούργο
Γερμανία
Ην. Βασίλειο
Βέλγιο
Ιρλανδία
Γαλλία
Αυστρία
Εσθονία
Κύπρος
Πορτογαλία
Πολωνία
Ισπανία
Τσέχικη Δημοκρατία

Σλοβενία
Μάλτα
Ουγγαρία
Λετοννία

2013

2008
2011

2010

2009

1
1

1

1

1

2
2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

8

6

8

9

9

9

10

10

10

6

7

11

11

11

7

7

8

12

12

13

13

14

12

15

16

16

18

18

19

14

15

15

21

20

20

16

12

14

17

17

17

4

4

6

6

6

7

8

7

7

5

7

5

5

10

11

9

8

8

10

9

8

9

9

8

9

6

5

4

6

13

13

13

12

16

17

15

13

14

14

12

11

24

26

21

20

11

12

10

9

18

20

18

17

12

16

14

12

15

15

11

10

17

18

16

14

21

22

19

19

19
20

20

18

22
21

5

17

19
20

4

12

18
19

3

18

16
18

3

14

21
23

3

25

13
16

3

16

17
15

2

15

15
14

1

13

12
13

1

6

14
12

1

11

10
11

1

8

9
10

2

10

11
9

2

9

7
8

2

7

8
7

1

5

6
6

2004

4

5
5

2005

2

4
4

2006

3

3
3

2007
1

20
22

22

163

22

Σλοβακία
Ιταλία
Ρουμανία
Βουλγαρία
Κροατία
Λιθουανία
Ελλάδα

24
24

21
24

23

23

26
25

25

25

24

25
26

26

26

28

28

17

27

26

19

24
19

25
21

28
28

19

19

19

16

14

27

28

22

21

25

25

20

18

26

27

21

20

22

21

17

15

23

24

18

16

26
23

20

18

28

23
22

23

27

27
27

20
22

24
23

27

28

27

Πίνακας 13. Θέσεις χωρών της ΕΕ σύμφωνα με τον ΔΑΔ

Ξεκινώντας με ορόσημο το 2008, ως έτος που άρχισε η κρίση, παρατηρούμε ότι η Πορτογαλία παρέμεινε το
ίδιο χαμηλά στην 16η θέση στην ΕΕ το 2009 και 2010 και κέρδισε μία θέση το 2011 και 2012. Η Ισπανία το 2008
ξεκίνησε από τη θέση 14 και τα επόμενα 2 χρόνια (2009-2010) έχασε μία θέση ενώ το 2012 κατέβηκε στην 13η θέση. Η
Ιταλία ξεκίνησε από τη θέση 24 και μεταβλήθηκε κατά μία θέση τα επόμενα χρόνια λαμβάνοντας τη χαμηλότερη το
2013 (26η θέση). Τέλος η Ελλάδα η οποία είχε και τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, ξεκίνησε με αφετηρία τη θέση 23 και
το 2013 κατέβηκε στην 28η θέση. Αν θέλουμε να το δούμε σε διεθνές επίπεδο ενδεικτικά αυτό σημαίνει ότι το 2012 η
χώρα μας πέτυχε το ίδιο σκορ (36) με την Κολομβία, το Τζιμπουτί, την Ινδία, τη Μογγολία, τη Mολδοβία, το Μπενίν,
την Μογγολία και τη Σενεγάλη σύμφωνα πάντα με την διεθνής διαφάνεια. Καμία από τις 177 χώρες οι οποίες
συμπεριελήφθησαν
στην
μελέτη
αυτή
για
το
2013
δεν
πέτυχε
άριστη
βαθμολογία.
Η κατάταξη αυτή «σκιαγραφεί μια ανησυχητική εικόνα», εκτιμά η μη κυβερνητική οργάνωση. «Πάρα το γεγονός ότι μια
ομάδα χωρών επιτυγχάνει ένα καλό αποτέλεσμα, καμία δεν φθάνει την τελειότητα. Και περισσότερα από τα δύο τρίτα των
χωρών έχουν λιγότερο από 50» 35

Συμπεράσματα – Προσωπικές εκτιμήσεις
Συνοψίζοντας, κατά την περίοδο της κρίσης διαπιστώνουμε ότι συρρικνώθηκε σημαντικά το εισόδημα,
αυξήθηκε δραματικά η ανεργία, μειώθηκαν οι εισαγωγές, αυξήθηκε ο πληθωρισμός και εξαπλώθηκε η φτώχεια. Κατά
την ίδια περίοδο το Ελληνικό δημόσιο απέκτησε σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 36, ξεκίνησαν οι πολυπόθητες
διαρθρωτικές αλλαγές, έγιναν οι πρώτες απολύσεις στο δημόσιο, αυξήθηκαν οι υπηρεσίες που χειρίζονται το φαινόμενο
“έχουμε εισαγγελείς διαφθοράς, επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και πρόσφατα αποκτήσαμε εθνικό συντονιστή κατά
της Διαφθοράς ενώ παράλληλα εκπονήθηκε εθνικό σχέδιο κατά της διαφθοράς”.















ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(ΓΓΔΑΔ)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ)
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΣΤΠ)
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΔΕΛ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πίνακας 14. Άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαφθορά στο δημόσιο

Πόσο όμως άλλαξε τελικά η στάση μας απέναντι στη διαφθορά κατά την περίοδο της κρίσης? Η διαφθορά
απλά και σύμφωνα με την αντίληψη των ειδικών όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά θα λέγαμε ότι αντιθέτως αυξήθηκε.
Ενδεχομένως σύμφωνα με τα νούμερα που επικαλείται η Διεθνής Διαφάνεια, η Ελλάδα να βελτίωσε τη θέση
της το 2013 κατά 14 θέσεις, στον ΔΑΔ, σε σχέση με το 2012 σε διεθνές επίπεδο. Αν όμως κοιτάξει κάποιος καλύτερα
τα αποτελέσματα θα διαπιστώσει ότι η θέση της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν βελτιώθηκε αλλά
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα καθώς πέτυχε παρόμοιο σκόρ ( Ελλάδα 40) με: τη Σουαζιλάνδη (39), την Κίνα (40), την
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Τυνησία (41), τη Σενεγάλη (41), και εκτιμάται ότι ζημιώνει την ελληνική οικονομία περίπου 20 δις ευρώ, δηλαδή στο
8% του ΑΕΠ 37.
Επιπροσθέτως η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, βάσει των ευρημάτων του παγκόσμιου βαρόμετρου διαφθοράς,
διαπιστώνει για την Ελλάδα:
 Αύξηση της διαφθοράς τα τελευταία τρία χρόνια.
 Τα πολιτικά κόμματα παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση της λίστας με τους πιο διεφθαρμένους φορείς.
 Είναι διαδεδομένη η μικρο-διαφθορά.
 Η κυριότερη αιτία δωροδοκίας είναι η αποφυγή προβλημάτων με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 Αναποτελεσματικό το έργο των κυβερνήσεων ενάντια στη διαφθορά. Κατά την τελευταία τριετία οι πολίτες
(σε ποσοστό 59% για το 2007 και 66% για το 2010) θεωρούν το έργο των κυβερνήσεων για την
καταπολέμηση της διαφθοράς άκρως αναποτελεσματικό 38.
 Οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να δράσουν κατά της διαφθοράς.
Οι αριθμοί δείχνουν ότι η κατρακύλα των οικονομικών δεικτών δεν επηρέασαν θετικά, δεν απέφεραν
επιθυμητούς καρπούς στην χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση, σε όλα
τα επίπεδα και στην περίπτωσή μας στη διαφθορά.
Δεν είμαι σίγουρη ότι φταίει η απόσταση από τον Ισημερινό, το γραφειοκρατικό και πολιτικό μας σύστημα, η
απληστία μας, το ότι δεν είμαστε Προτεστάντες, η κουλτούρα μας ή οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης αλλά σύμφωνα
πάντα με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς, διαφαίνεται πώς είτε είναι μια πρακτική βαθιά ριζωμένη στο τόπο μας είτε
έτσι νομίζουμε, (οι εμπειρογνώμονες, αναλυτές κλπ.), δηλαδή έχουνε λάθος αντίληψη για την έκταση του φαινομένου.
Όσο υπάρχει πραγματική φτώχεια, οι ενθαρρυντικοί κατά τα άλλα αριθμοί που αρχίζουν να σχηματίζονται
στους πίνακες αποτελεσμάτων των μεγάλων οργανισμών, των δεικτών ανταγωνιστικότητας και στατιστικών υπηρεσιών
το 2013, δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την πραγματική διαφθορά 39 (καθώς οι στρατηγικές μείωσης της φτώχειας
αποτελούν ίσως την καλύτερη αφετηρία για την καταπολέμηση της) αλλά την αντίληψη των ολίγων (ερωτώμενων στις
έρευνες) για αυτήν.
Και αυτό που σίγουρα αντιλαμβάνομαι είναι πως δεν φταίνε οι οικονομικοί δείκτες, και ότι τελικά η κρίση δεν
είναι το αντίδοτο στη Διαφθορά. Ίσως η θεραπεία να επιτυγχάνεται μέσα από τους παραπάνω τρόπους ή αυξάνοντας το
εισόδημα των πολιτών και ελέγχοντας αποτελεσματικά αυτούς που κατέχουν καίριες θέσεις. Άλλωστε οι παραπάνω
δείκτες δεν αποτελούν απλά αιτίες για διαφθορά αλλά και αποτελέσματα της διαφθοράς. Υπάρχει δηλαδή μια
αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους. Δεν χρειαζόμαστε την κρίση για να λάβουμε μέτρα προληπτικού ελέγχου της
διαφθοράς, ούτε για να αντιμετωπίσουμε την πολιτική και γραφειοκρατική κατάχρηση εξουσίας, καθώς όπως αναφέρει
και ο γενικός γραμματέας διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.Γιώργιος Ι. Σούρλας: “Πρέπει να καταστεί σαφές
ότι όπου υπάρχει διαφθορά δεν υπάρχει πολιτική βούληση και όπου υπάρχει πολιτική βούληση δεν υπάρχει διαφθορά” 40 .
Επιπλέον ας μη ξεχνάμε ότι η διαφθορά σχετίζεται αφενός μεν με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μιας χώρας
και αφετέρου με την ηθική αντίληψη και υπόσταση μιας κοινωνίας.
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Abstract:
The aim of this study is to describe and analyse the Greek labour market framework during pre-crisis, in order to
create a better understanding of the current labour market situation in Greece. To begin with, the historical background since the birth of the Greek state - and labour law evolution is explored. It is argued that Greece’s law is based on the
French legal model, which might explain the regulatory tendencies of Greek labour market law. Two further
background characteristics (perhaps themselves a consequence of regulation) also affect Greece’s situation: its many
micro-sized family-run firms and its quite large public sector. Finally, it is realized that the Greek labour market has a
“dual” character, with a large and more protected government sector, and a less protected private sector.

1.Introduction
Labour markets, in the international context, have been going through dramatic changes over the post-war period.
European countries’ aim of building a social model try to achieve “fair working conditions as regards pay and hours”
can be traced back to the European Social Charter in 1961. During those years, employment security provisions were
launched in the majority of continental European countries. Many economists argue that the resulting labour market
rigidities are responsible for high unemployment in Europe (Saint Paul, 1996). In particular, they link unemployment to
factors such as employment protection legislation, wage-setting institutions, welfare schemes and labour taxes.

2. The First Steps of the Greek Labour Law
Greek labour laws have mainly followed the labour legislation of other major European countries during the
last century. Botero et al. (2004) examine the employment laws in 85 countries and conclude that “a country’s approach
to regulation is shaped by its legal tradition”. According to Botero et al.(2004), most countries in the world have
inherited their basic legal traditions from their colonizers. Admittedly, in the Greek case, the position is complicated;
Greece was occupied by Ottoman Empire and Turkey, until removed from that position in 1832, after the Greek war of
independence against Turkey with the assistance of France, Britain and Russia.
France, being the nearest Great Power then developed much influence – enough for Botero et al. (2004) to
characterize Greece as a country with a French legal origin. Dacoronia (2002) also claims the adoption of the French
legal model “when parts of the French commercial code of 1804 had been translated into Greek and were in use among
Greek merchants” since the first years of independence of the Modern Greek state. Nevertheless, we should note that
Dacoronia (2002) also states that apart from the French influence, civil laws were also influenced by German laws (with
the arrival of Bavarian King Otho in 1833) as well as by Byzantine laws, so that to take Greece’s regulatory tradition as
being an outgrowth of the Napoleonic Code is perhaps over-simple. Compared to EC Member States, which became
industrialized earlier, labour law in Greece developed rather belatedly (European Employment and Industrial Relations
Glossaries (EMIRE) - Labour Law). As reported by Federation of European Employers (FedEE web page), the first
comprehensive legal codifications during the modern era were enacted in France during the nineteenth century, with
Napoleonic Law and in the newly unified state of Germany in 1900 in the form of the German Civil Code.

3. Labour History
Building on this foundation, the process of labour regulation in Greece continued in the 20th century (EMIRE,
Labour Law), when the Venizelos government commenced a major political reformation of the country. The ratification
by the Greek parliament followed, as early as 1920, of the International Labour Conventions adopted during the first
International Labour Conference held by the ILO in Washington, DC in 1919.
A set of protective laws, particularly in two areas was enacted by the Venizelos government: the agricultural
sector and employment. This liberal government enacted provisions to promote “secure” jobs for civil servants, provide
for the control and improvement of working conditions concerning health and safety issues in the manufacturing sector,
as well as regulating children’s and women’s employment and labour dispute arrangements (Avdela, 1997).
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Legislation on individual labour focused on dismissals which have been regulated since the 1920s together
with a number of the most significant Greek laws (Act No. 2112 of March 11, 1920; Royal Decree of July 16, 1920;
Legislative Decree of April 21, 1926 & Law No. 4558 of 1930) (Schwenning, 1932). These are characterized by the
Greek law as “termination of employment contracts of indefinite duration from the employer”. This was the first time
that employers experienced state intervention in a common-law regulated field in Greece (Apostolakou 1997).
Avdela (1997) emphasises on the “Europeanization” of Greece in those years, when Venizelos was probably
seeking assistance in the enlargement of the weak Greek state. During his leadership (1910 - mid 1930s including some
intervals) Venizelos tried to harmonise European labour laws for the Greek state. However, the Greek employment map
received a shock when the country’s population increased by 20 % almost overnight as a result of the population
exchange between Greece and Turkey, propertyless, desperate people, willing to work for any wage; unsurprisingly, the
1920s coincide with the first wave of industrialisation in Greece (Pirounakis N., 1997). Although the period between the
wars saw the first legal provisions for collective agreements, the period of the Metaxas dictatorship (1935-41) did not
favour the development of collective labour law in the context of trade union freedom any more than the periods which
followed it, i.e. the German Occupation and the 1946-49 Civil War (EMIRE, Labour Law).

4. The Labour Market Over the Post-War
Between the 1950s and 1960s many Greeks migrated, nearly one million between 1945-1973 mainly to North
America, Europe and Australia (Cohen 1995), changing once again the employment map of the country. However, from
1958 to 1973 the Greek economy experienced high growth rates; in fact, the second highest in the OECD after Japan
(Pirounakis, 1997). The beginning of decline in the post-war Greek economy coincided with the two oil shocks, in 1973
and 1979. As reported by Katsanevas et al. (2004), unemployment was not an issue until the beginning of the 1970s,
when basically other European countries faced similar problems. At the end of 1974, after the seven year military
dictatorship which had suppressed union activity, wages increased dramatically in both the government and private
sectors while the unemployment rate was at a low of about 3 percent. However, during the 1980s and early 1990s, the
Greek labour market performed badly, thus Greece’s unemployment rate accelerated after those years and for the last 15
years has become one of the highest in Europe. While other countries faced similar problems, Greece seems to have
suffered more, perhaps due to heavier labour regulation. “Labour market flexibility” was generated as a new concept
which attracted much interest in the mid-80s (Burgess, 1992). This concept was created since unemployment had risen
especially in the European Community (EC), more than anywhere else, from 3 to 11 %, between 1973 and 1986
(Layard et al., 2005) and new ideas were developed to solve this problem. Blanchard and Wolfers (2000), for example,
claim that an explanation for the persistence of high unemployment can be based on labour market rigidities.
In fact, flexibility may have become more important since the early 1980s due to rapid technological change
and increased integration of the world’s economies. Although the United States has arguably been able to rely on its
flexible markets for the accommodation of this change, European countries suffered from anachronistic institutions that
slowed down this change (Pissarides, 2001). Under these circumstances, the OECD (Jobs Study 1994, Employment
Outlook 1999, 2004) encouraged European countries to increase flexibility in their labour markets by reducing
employment protection.
Even though other EU countries followed the OECD guidelines, “flexible” measures in the Greek labour
market have been delayed in application– for example, temporary employment (till 2001) agencies were not recognized
by law, but were permitted for job counselling only (Storrie, 2002). Gavroglou et al. (2001) report that flexible forms of
employment were later introduced to the Greek labour market, in an effort for the Greek state to keep up with the
tendencies that prevailed in the rest of Europe. Based on the EIRO study (1997) the delay in expanding employment
flexibility is due to (i) Greece’s effort to promote internal and functional flexibility with an emphasis on training and (ii)
significant increases in illegal flexibility in conjunction with an increase in the “informal” or “submerged” economy.
Reports on Greece by international organizations conclude that flexibility is still a vital issue for the Greek
labour market. To begin with, the OECD (Economic Survey, Greece, 2007) mentions that “much of the poor labour
market performance can be explained by relatively rigid labour market institutions”. Greece is considered the fourth
strictest in EPL out of the 26 OECD countries (Employment Outlook, 2004). Moreover, the IMF (2007) states that
broader labour market reforms are essential for regaining lost competitiveness and reducing the unemployment rate
(which still remains among the highest among OECD countries).

5. Significant Characteristics of the Private and Public Greek Labour Market
5a. Private Sector: Industry and Firm-size
It is essential to explore its relationship with the Greek businesses structure which is characterized by a
combination of micro-enterprises and self-employment. Small and micro-enterprises are relevant for my inquiry,
because this type of firm structure might itself be a response to strict labour regulation, since small firms can more
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easily avoid regulation – and family firms also. An overwhelming majority of 98 percent of businesses 1 have less than
ten employees (General Secretariat of Statistical Service of Greece (NSSG), 2002).
In fact, micro-enterprises account for 63 percent of total employment in Greece, while enterprises with more
than 50 persons employed account for only around 11 percent of total employment (Kikilias, 2005). Even the
manufacturing sector is dominated mainly by “small businesses”; mainly small and family-owned processing plants
with a low number of workers. Almost ninety-five percent of manufacturing plants employ less than 10 workers
(NSSG, 2002). More than 20 percent of the workforce in the manufacturing sector is employed in food products and
beverage processing firms, while another 20 percent is divided almost equally among clothing, furniture and other wood
manufacturing plants (our calculations were based on Labour Force Survey (NSSG-LFS, 2005).
Based on the above observations, the Greek labour market may be categorised into the two types:
(a) The “Athenian or central” labour market, which centralised wage agreements are based on union-employer
negotiations and affect the provincial labour markets
(b) The second category is the provincial labour markets which incorporate the rest of Greece.

5b: Employment in the public sector
Employment in the public sector is important for discussion of private sector employment, because wage
setting in the public sector arguably influences wages in the private sector. Unions in the public sector are powerful, set
their own national agreements, and may also influence private sector agreements (which are naturally determined in
Athens, where unions are strongest) as discussed above. The public sector in fact is by far the largest employer in
corporate Greece (Michail, 2003). According to the government budget report (2008) - coming from the Greek Ministry
of Economy and Finance, the number of employees in public administration is just more than a half million. However,
based on personal contact with a Greek officer of the Ministry of National Economy 2 we have to take into consideration
(a) more than two hundred thousand additional public servants, who are employees of the national services, the local
governments and the public entities and (b) more than two hundred thousand public servants under indetermined or
fixed-term contracts. All things considered, employment in public sector amounts to 20% of the country's total
employment 3.

6. Discussions-Conclusions
In this study we investigated the development of the Greek labour market framework. Greece has historically
followed the French legal system, which might explain the early development of the concept of “secure” employment
under Venizelos government. In other words, Greece has followed the European path of social and employment
protectionism. Overregulation continued with the Europeanization strategy of Greece which adopted EC Directives into
its national laws. Moreover, the plethora of presidential fiats and circular ministerial letters made the burden heavier.
We also realized that the Greek labour market has a “dual” character, with a large and more protected
government sector, and a less protected private sector. Organized labour groups naturally take advantage of the insideroutsider dichotomy. Unions in public sector and workers/unions in large scale firms use their voting power to influence
politicians against reforming the law. Thus, they enjoy better working conditions and higher wages compared to those
who work in "atypical" employment or in micro firms where unionism is not possible.
This private sector is dominated by tourism and retail/wholesale distribution, while the manufacturing industry
remaining underdeveloped. At the same time, collective agreements covering this sector are determined in the central
Athenian labour market, where trade union influence is also high. Wages set in this way are arguably too high for the
rest of the country. However, the private sector is formed mainly of micro-enterprises characterized by family
ownership. Such enterprises are quite difficult to regulate; for example, wages are difficult to monitor in family
enterprises, which gives the Greek labour market a form of flexibility.
Finally, it is worth noting that regulation on product markets is also applied: more than 150,000 Greeks are
self-employed in about seventy closed-shop professions such as pharmacists, engineers, lawyers and several others (The
Economist, 2010). These vested interest groups, based on The New York Times, 2010, are protected from competition
by a “byzantine tangle” of regulations and licensing requirements; that results in job barriers in the labour market, high
prices for consumers – but a reliable living for insiders.
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Abstract: This paper provides new evidence that sheds light on the effect of traditional and nontraditional
determinants of FDI inflows in the country of Mexico using data for the period 1995 – 2012. The OLS method which is
used in this research highlights the significant effect of inflation, exchange rate, freedom from corruption and trade
freedom on inward FDIs. But the insignificant effect of growth and infrastructure on the dependent variable shows us
that traditional determinants tend to be replaced by the nontraditional determinants of FDIs. Nevertheless, the growing
significance of the latest can influence policymakers to promote policies against corruption and in favor of trade
freedom.

Keywords: FDIs; Mexico; traditional determinants; non-traditional determinants GDP growth; inflation; exchange
rate; infrastructure; economic freedom; corruption; trade freedom

171

The effects of Foreign Direct Investments to the Telecom Sector in Developing
Countries: the case of South Africa, Brazil and Turkey
Yavuz Kalfa, MBA
Canadian Institute of Technology,
Tirana, Albania
Abstract: This research initially intends to highlight certain factors of sustainable Foreign Direct Investments (FDIs)
in a sample of developing countries. Further focus will be placed on the telecommunications industry and more
specifically on the determinants of FDIs to the examined sector. The current developments and distinctive
characteristics of the telecommunication sector in South Africa, Brazil and Turkey attract significant research and
investment interest. Therefore, the study aims to analyze the contribution of the sector being considered to the overall
FDIs and to the general economic level in the three selected countries.
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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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Abstract
The global financial crisis has led to a high level of unemployment in many countries, which emphasizes the importance of
understanding the effect of foreign direct investment (FDI) on employment. This study presents a mediation model that
includes three location factors—information and communication technology (ICT), educated labor, and economic and
political stability—to show the effects of foreign direct investment inward (FDII) and outward (FDIO) on employment in
industry and services sectors in 33 advanced countries (ACs) versus 116 developing countries (DCs) during the period
2000–2008. The study indicates that there are significant differences in the effect of FDI on employment shifts between
ACs and DCs. The results show that FDII and FDIO in ACs lead to employment shifts from industry to services, while only
FDII in DCs leads to employment shifts from services to industry. The study highlights the complex challenges faced by
labor markets in either ACs or DCs. In ACs, employment shifts from industry to services increase the mismatch between
educated workers and job requirements in services, leading to a surfeit of educated labor, which discourages FDI and even
has a negative effect on employment in services. In DCs, the main challenge lies in creating an environment that provides a
combination of economic and political stability, a supply of educated labor, and an advanced ICT infrastructure to
encourage FDI and creation of new jobs. The study emphasizes the importance of policy that encourages strategic assetseeking FDI, which could serve as an “engine” for developing and marketing innovative products to create new jobs for
educated workers.
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Οι εισροές ΞΑΕ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς ανάκαμψη εν μέσω της
παγκόσμιας κρίσης
Παναγιώτης Κοντάκος 1 και Αριστείδης Μπιτζένης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικοδόμηση μίας βιώσιμης και
διαφοροποιημένης οικονομίας, όπως προβλέπεται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Το απόθεμα των εισροών
ΞΑΕ έχει αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 42%, από τα US$1.1 δις το 2000 στα US$105 δις το 2013. Η ραγδαία αύξηση
των εισροών ΞΑΕ αντανακλά την εμπιστοσύνη στην οικονομία των ΗΑΕ και την επιτυχία των δραστηριοτήτων της για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Αντίστοιχα, οι ροές ΞΑΕ προς τα ΗΑΕ σημειώνουν ανάκαμψη μετά την
απότομη πτώση που παρατηρήθηκε 2009, παρουσιάζοντας αύξηση για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2013, και
τοποθετώντας τη χώρα ως το δεύτερο μεγαλύτερο αποδέκτη ΞΑΕ μετά την Τουρκία στην περιοχή της Δυτικής Ασίας.

Λέξεις κλειδιά: Ξένες άμεσες επενδύσεις, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανταγωνιστικότητα, παγκόσμια κρίση.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν ένα από τα έξι μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών
Χωρών του Κόλπου (ΣΣΚ), και ένα από τα τέσσερα μέλη του ΣΣΚ που συμμετέχουν στον Οργανισμό
πετρελαιοπαραγωγών εξαγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ). Οι έξι χώρες μέλη του ΣΣΚ είναι το Μπαχρέϊν, το Κουβέϊτ, το Ομάν,
το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα μέλη του ΣΣΚ του ΟΠΕΚ περιλαμβάνουν, εκτός
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέϊτ, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
περιλαμβάνουν επτά εμιράτα: το Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi), το Ντουμπάϊ (Dubai), τη Σχιάρτζα (Sharjah), το Αζμάν
(Ajman), το Ουμ αλ Καϊβέν (Umm al Qaiwain), τη Φουτζέϊρα (Fujairah) και το Ρας αλ Καϊμά (Ras al Khaimah).
Οι ΞΑΕ θεωρούνται ως ένας σημαντικός παράγοντας στις προσπάθειες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για
να οικοδομήσουν μία βιώσιμη και διαφοροποιημένη οικονομία. Η προσέλκυση εισροών ΞΑΕ έχει επιλεγεί ως ένας από
τους πυλώνες της ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης, σύμφωνα με τα Όραμα του 2021 των ΗΑΕ (2021 Vision,
διαθέσιμο στο σύνδεσμο www.vision2021.ae ) το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους, τα βήματα και στάδια προόδου
μέχρι το έτος 2021. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εισροές ΞΑΕ συμβάλουν, υπό κατάλληλες συνθήκες, στην αύξηση του
σχηματισμού κεφαλαίου, την απασχόληση και τις εξαγωγές των οικονομιών υποδοχής, καθώς και στη μεταφορά
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και στη διάχυση παραγωγικότητας κυρίως από τις πολυεθνικές προς τις τοπικές
επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες προϊόντων, διαδικασιών και διανομής, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαφοροποίηση
της οικονομίας των ΗΑΕ και τη μετατροπή της σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Οι εισροές ΞΑΕ δύνανται,
επομένως, να καταστούν κοινωνικά ωφέλιμες, ιδίως μακροπρόθεσμα, για την οικονομία των ΗΑΕ.
Σκοπό του άρθρου αποτελεί ακριβώς να παράσχει μία συνοπτική άποψη για την τρέχουσα δομή, τις τάσεις και
τα χαρακτηριστικά των εισροών ΞΑΕ στα ΗΑΕ και να αναλύσει τον αντίκτυπο της πρόσφατης παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης στην προσέλκυση ΞΑΕ.

2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ
Η κυβέρνηση των ΗΑΕ έχει καθιερώσει σχεδόν 40 ελεύθερες ζώνες, στις οποίες επιτρέπεται ξένη ιδιοκτησία
σε ποσοστό 100% ενώ δεν επιβάλλονται φόροι. Η υψηλότερη συγκέντρωση των ελεύθερων ζωνών είναι στο Ντουμπάϊ,
που περικλείει περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ελευθέρων ζωνών (23), ακολουθούμενη από το
Αμπού Ντάμπι (5), το Ρας αλ Καϊμά (4), τη Φουτζέϊρα (3), τη Σχιάρτζα (2) , το Αζμάν (1), και το Ουμ αλ Καϊβέν (1).
Έξω από τις ελεύθερες ζώνες, απαιτούνται τοπικοί χορηγοί προκειμένου να συσταθούν ξένες εταιρείες, με το μέγιστο
όριο της ξένης ιδιοκτησίας να περιορίζεται στο 49%.
Έχει πρόσφατα παρατηρηθεί ότι οι ελεύθερες ζώνες συμβάλουν στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης του
Άμπου Ντάμπι και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της. Αυτό ενίσχυσε τη δέσμευση της κυβέρνησης του Άμπου
Ντάμπι για την ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων και τη διαφοροποίηση. Αντίθετα, η αντίληψη για τη λειτουργία των
ελεύθερων ζωνών στο Ντουμπάϊ είναι λιγότερο ευνοϊκή (Wasseem, 2012). Η παραγωγή των βιομηχανιών κυρίως
υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού σε αυτές τις ελεύθερες ζώνες αποδίδει βαρύτητα στην υψηλής ελαστικότητας,
χαμηλής ειδίκευσης, φτηνή προσφορά εργασίας από τις γειτονικές χώρες της Ασίας. Αντί να καθοδηγείται από την
αύξηση της παραγωγικότητας, η αύξηση της παραγωγής συνδέεται με την αύξηση του συντελεστή εργασία.
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Το απόθεμα εισροών ΞΑΕ της χώρας έχει αυξηθεί από το US$1 δις το 2000 σε US$105 δις το 2013,
σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 42%, ποσοστό που ξεπέρασε κατά πολύ τους ρυθμούς αύξησης των
αντίστοιχων αποθεμάτων ΞΑΕ των χωρών σύγκρισης του ΣΣΚ (Πίνακας 1). Το σημείο απογείωσης για τις εισροές
ΞΑΕ των ΗΑΕ ήταν το 2003, όταν το απόθεμα ΞΑΕ ανήλθε σε US$7 δις - σε σύγκριση με ένα σταθερό επίπεδο των
US$2 δις κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Κατά την περίοδο 2004-2013, το απόθεμα εισροών ΞΑΕ των ΗΑΕ υπερέβαινε
το συνολικό απόθεμα του Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ (και, συνεπώς, υπολειπόταν μόνο αυτού της Σαουδικής
Αραβίας στο ΣΣΚ), αντανακλώντας την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των ΗΑΕ ως επενδυτικού
προορισμού όχι μόνο στο πλαίσιο του ΣΣΚ, αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Πίνακας 1. Απόθεμα ΞΑΕ στα ΗΑΕ και στη Δ. Ασία, 1990, 2000, 2013 (εκατ. US$)

Πηγή: UNCTAD, WIR 2014
Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εισροές ΞΑΕ προς τα ΗΑΕ αυξήθηκαν από τα US$1,2 δις το 2001, στο υψηλό των
US$14,2 δις το 2007, ενώ ακολούθησε ελαφρά μείωση σε US$13,7 δις το 2008 (Πίνακας 2 και Διάγραμμα 1). Οι
εισροές ΞΑΕ έχουν ωστόσο αυξηθεί σταδιακά κατά την περίοδο 2010-2013, αν και ακόμη δεν έχουν φτάσει στα
επίπεδα του 2007. Αντιστοίχως, μεταξύ του 2003 και του 2013, οι ετήσιες εισροές ΞΑΕ προς τα ΗΑΕ υπερέβησαν το
σύνολο των ειροών ΞΑΕ προς το Μπαχρέϊν, το Κουβέϊτ, το Ομάν και το Κατάρ.

Πίνακας 2. Εισροές ΞΑΕ στα ΗΑΕ και στη Δ. Ασία, 2008-2013 (εκατ. US$)

Πηγή:
UNCTAD, WIR 2014
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Διάγραμμα 1. Ετήσιες εισροές ΞΑΕ στα ΗΑΕ, 1995-2013 (εκατ. US$)

Πηγή: UNCTAD ( http://unctad.org )
Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των υπηρεσιών και των κατασκευών ήταν σημαντικοί αποδέκτες ΞΑΕ στα
ΗΑΕ. Σημαντικές χώρες προέλευσης για τις ΞΑΕ στα ΗΑΕ αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο, κάποιες άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει αφήσει τα σημάδια της στην
προσέλκυση ΞΑΕ στην οικονομία των ΗΑΕ. Οι εισροές ΞΑΕ μειώθηκαν κατά περίπου 70% μεταξύ του 2008 και του
2009, από τα US$ 13,7 δις σε US$ 4 δις αντιστοίχως. Ωστόσο, οι ειροές ΞΑΕ προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
έχουν ανακτηθεί μετά την απότομη πτώση του 2009, και αυθήθηκαν το 2013 για τέταρτη συνεχή χρονιά, τοποθετώντας
τη χώρα ως το δεύτερο μεγαλύτερο αποδέκτη ΞΑΕ μετά την Τουρκία στην περιοχή της Δυτικής Ασίας. Συγκεκριμένα,
κατά το έτος 2013, οι ειροές αυξήθηκαν ετησίως κατά 9% σε US$ 10,5 δις, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το επίπεδο
του 2007 (US$ 14,2 δις).
Η ανάκαμψη των ξένων άμεσων επενδύσεων συνέπεσε με την ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση
χρέους του 2009, και ήταν απόροια τόσο δραστηριοτήτων συνδεδεμένων με τον κλάδους του πετρελαίου (58% των
συνολικών εξαγωγών το 2013) όσο και με αυτούς του μή-πετρελαίου. Μεταξύ των τελευταίων, ο τομέας της
μεταποίησης επεκτάθηκε, με επικεφαλή τον τομέα των βαριών βιομηχανιών, όπως το αλουμίνιο και πετροχημικά, ενώ
ο τουρισμός και οι μεταφορές επωφελήθηκαν από την προσθήκη περισσότερων γραμμών και δυναμικότητας από τις
δύο τοπικές αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, ο τομέας της αγοράς ακινήτων βεκτιώθηκε, χάρη στην προθυμία των
τραπεζών να παρέχουν ρευστότητα και δάνεια σε έργα αξιοποίησης ακινήτων, η οποία έφερε νέα πνοή στο χώρο των
κατασκευών και της βιομηχανίας που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση και είχαν καθυστερήσει
περισσότερο να ανακάμψουν. Η βιομηχανία πήρε νέα ώθηση το Νοέμβριο του 2013, όταν το Ντουμπάϊ απέκτησε το
δικαίωμα να φιλοξενήσει την διεθνή έκθεση World Expo 2020.
Τα ΗΑΕ διαθέτουν υψηλό δυναμικό εισροών ΞΑΕ, που αντανακλάται στην υψηλή κατάταξη που κατέχουν
στο δείκτη δυνητικών εισροών ΞΑΕ της UNCTAD (UNCTAD’s Inward FDI Potential Index, Διάγραμμα 2). Τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοδοξούν να καταστούν ένα παγκόσμιο κέντρο επενδύσεων, το οποίο επικουρεί επίσης
την κυβέρνηση να εκπληρώσει το όραμά της για τη διαφοροποίηση της οικονομίας. Πολλές ξένες πολυεθνικές
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων μερικών εκ των κορυφαίων χρηματοοικονομικών και μή χρηματοοικονομικών
πολυεθνικών εταιρειών δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ. Πολλές από τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές και λοιπές
πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ είναι εταιρείες που συγκατελέγονται στη λίστα του
Fortune 500 (Wasseem, 2012).
Επιπλέον, αυτό που καθιστά τον επιχειρηματικό τομέα των ΗΑΕ ως ελκυστικό για ΞΑΕ αποτελεί το γεγονός
ότι η χώρα από πολλές απόψεις ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, καθώς και
το ότι το ΑΕΠ της οικονομίας των ΗΑΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 4-5% (Khaleej Times Online, 2015), ή κατά 3,5%
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γενικότερα, σύμφωνα με τον Economist (2015), η
αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να κυμανθεί στο 3,6% την περίοδο 2015 -2019, λόγω κυρίως της
εξασθένησης των τιμών του πετρελαίου, ενώ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς που δεν σχετίζονται άμεσα με
το πετρέλαιο θα ενταθεί, καθώς οι αρχές δίνουν προτεραιότητα στην περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση.
Επιπλεόν, σύμφωνα με τον δείκτη Ease of Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2015, η χώρα
βελτίωσε περεταίρω τη θέση της, και αποτελεί τον 22ο καλύτερο προορισμό για επενδύσεις μεταξύ των 189
οικονομιών που αξιολογούνται συνολικά από τον Οργανισμό, έναντι της 25ης θέσης που κατείχαν το 2014.
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Γενικότερα, οι ανεπτυγμένες οικονομίες παραμένουν οι κυριότερες χώρες υποδοχής ΞΑΕ, αλλά συνοδεύονται
πλέον από τις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες, όπως οι BRIC, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Δημοκρατία της
Κορέας και της Τουρκίας (UNCTAD, 2014).

Διάγραμμα 2. Οι ελκυστικότερες χώρες για προσέλκυση ΞΑΕ για την περίοδο 2014–2016

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η κυβέρνηση των ΗΑΕ αντιλαμβάνεται τη στρατηγική σημασία της εισροής ΞΑΕ στην οικοδόμηση μίας
βιώσιμης και διαφοροποιημένης οικονομίας και έχει επίγνωση των σημερινών εμποδίων στην προσέλκυση ΞΑΕ. Στο
πιο πρόσφατο και πιο-μελλοντικό όραμα για το Αμπού Ντάμπι του 2030, σε σύγκριση με το όραμα των ΗΑΕ για το
2021, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν να "χτίσουν μία βιώσιμη και διαφοροποιημένη, υψηλής
προστιθέμενης αξίας οικονομία, που να έχει ενσωματωθεί πλήρως στην παγκόσμια οικονομία και να παρέχει πιο
προσιτές και μεγαλύτερης αξίας ευκαιρίες για όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της”. Η οικοδόμηση μιας τέτοιας
βάσης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενθάρρυνση των μικρών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας και στη
στρατηγική προώθηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην οικονομία (Wasseem, 2012). Η σταδιακή ανάκαμψη που
παρατηρείται στην προσέλκυση ΞΑΕ στη χώρα κατά τα τέσσαρα τελευταία χρόνια φαίνεται να επιβραβεύει τις
προσπάθειες της κυβέρνησης.
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Περίληψη

Η διαδικασία της Μπολόνια διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και ειδικά στην ίδρυση του ελληνικού συστήματος
διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει
την τάση μεταστροφής που παρατηρείται στο σύστημα αυτό σε σύστημα πιστοποίησης με σκοπό τη
λογοδοσία, τη σύνδεση του με τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και να αναδείξει την επίδραση που
άσκησε προς αυτή τη κατεύθυνση η συμβουλευτική έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική πολιτική
στην Ελλάδα που δημοσιοποιήθηκε το 2011.

Λέξεις Κλειδιά: Ανώτατη Εκπαίδευση, Διασφάλιση Ποιότητας, Πιστοποίηση, Ευρωπαϊκά Κριτήρια και
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, ΟΟΣΑ, ΑΔΙΠ

Εισαγωγή
Η Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί ένα σχετικά καινοφανές πεδίο στην Ευρώπη με
τις ρίζες της να εντοπίζονται στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ως βασικοί της σκοποί θεωρούνται η βελτίωση των
παρεχόμενων από τα ιδρύματα υπηρεσιών ή/και η λογοδοσία των ιδρυμάτων απέναντι στους εκάστοτε
ενδιαφερόμενους για την ανώτατη εκπαίδευση, όπως οι κυβερνήσεις, τα νοικοκυριά και οι φοιτητές (Sachs 1994, σ.
24). Ο σκοπός της βελτίωσης υλοποιείται καλύτερα μέσα από περιγραφικά συστήματα επιθεώρησης-ελέγχου (auditreview) ενώ αυτός της λογοδοσίας εξυπηρετείται πιο ικανοποιητικά από συστήματα πιστοποίησης (accreditation) της
ποιότητας (Woodhouse 1999, σ. 30-34). Σήμερα τα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης έχουν πολλαπλή
αποστολή και αποδέκτες. Αφενός συνδέονται με την εσωτερική λειτουργία και αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης
στο εθνικό επίπεδο αφετέρου διαμορφώνουν την εικόνα των εθνικών συστημάτων και των ιδρυμάτων στο εξωτερικό
και τους πίνακες κατάταξης (Randall 2008).
Στην Ελλάδα το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση προέκυψε με τον νόμο
3374/2005 ως άμεση απόρροια της Διαδικασίας της Μπολόνια και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα στην
υπουργική διάσκεψη του Βερολίνου το 2003 και σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Κατευθυντήριες
Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) (Asderaki
2009). Ωστόσο με τον νόμο 4009/2011 η στοχοθεσία και η κατεύθυνση του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας
στην Ελλάδα φαίνεται να αλλάζει.
Στην εισήγηση αυτή επιδιώκεται να καταδειχθεί η μεταστροφή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στην
Ελλάδα σε σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση της λογοδοσίας (Ντούλιας 2014) καθώς και
να αναδειχθεί η επίδραση που άσκησε προς αυτή τη κατεύθυνση η συμβουλευτική έκθεση του ΟΟΣΑ για την
εκπαίδευση στην Ελλάδα το 2011 (Education Policy Advice for Greece, OECD 2011, σ. 85).

Η διασφάλιση και η πιστοποίηση της ποιότητας - Θεωρητικό πλαίσιο
Στην Ευρώπη η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση κάνει την εμφάνισή της στα μέσα της
δεκαετίας του 1980, οπότε και ιδρύονται αρχές διασφάλισης ή πιστοποίησης της ποιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Γαλλία και την Ολλανδία (Asderaki 2009:106). Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια αυτή. Ενδεικτικά, ο
Woodhouse (1999:30) ισχυρίζεται ότι «η φράση “διασφάλιση της ποιότητας” αναφέρεται στις πολιτικές, τις στάσεις,
τις δράσεις και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα διατηρείται και ενισχύεται»,
ενώ ο Harvey στο αναλυτικό του γλωσσάριο για την ποιότητα (2004-12) τονίζει ότι:

179

«Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση είναι η διαδικασία της εγκαθίδρυσης της εμπιστοσύνης
των ενδιαφερόμενων ως προς το ότι η παροχή (εισροές, διαδικασίες, εκροές) ικανοποιεί τις προσδοκίες τους και
πληρεί το όριο των ελάχιστων τους απαιτήσεων.»
Διαφαίνεται ήδη από τους παραπάνω ορισμούς ότι η διασφάλιση της ποιότητας μπορεί να εξυπηρετήσει
διαφορετικούς σκοπούς 1 , με τους δύο βασικότερους να θεωρούνται η λογοδοσία (accountability) και η βελτίωση
(improvement) (Sachs, 1994). Αυτοί οι δύο τόσο αλληλοσυμπληρούμενοι αλλά και αντικρουόμενοι σκοποί
διαμορφώνουν δύο διακριτά και ανταγωνιστικά μεταξύ τους μοντέλα διασφάλισης της ποιότητας, ένα στραμμένο προς
τη λογοδοσία και τους διαφόρους ενδιαφερόμενους της ανώτατης εκπαίδευσης και ένα με ροπή προς τη βελτίωση των
παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών (ibid).
Όπως αναφέρει ο Sachs (1994:24), το μοντέλο της λογοδοσίας είναι τεχνοκρατικό στο προσανατολισμό του.
Πολλές φορές η λογοδοσία συνδέεται με νομικές και οικονομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις (Harman 2011:38). Η
ποιότητα, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη θεωρείται συνώνυμο της «επίδοσης», ενώ οι συνήγοροι της απαιτούν την
εκπόνηση και επιβολή μέσων για τη μέτρηση των εισροών και των εκροών των φοιτητών ή την παραγωγή των
δημοσιεύσεων και της έρευνας σε σχέση με την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δαπανών και πόρων. Έτσι συχνά, η
χρηματοδότηση ή κάποια επιπλέον ενίσχυση των ιδρυμάτων συνδέεται με δείκτες επίδοσης (performance based
indicators). Αυτή η οπτική για την ποιότητα δίνει έμφαση στη χρήση ποσοτικών μέσων, όπως ο αριθμός των
αποφοίτων, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, η «ποσότητα» της έρευνας που διεξάγεται και άλλα, ως δείκτες
επίδοσης (Sachs 1994:24). Ως αποτέλεσμα, στη σύγχρονη συζήτηση, παρόλο που οι δείκτες επίδοσης σχετίζονται όλο
και περισσότερο με την έννοια της «αριστείας» ενισχύουν μια μηχανιστική έννοια του όρου, που αφορά κυρίως
ποσοτικούς και όχι ποιοτικούς δείκτες. Πολλές χώρες, όπως η Αυστραλία, η Φιλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία, η
Νορβηγία, έχουν εισάγει στα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας ανάλογες πρακτικές δίνοντας ωστόσο έμφαση σε
διαφορετικές πτυχές και έννοιες της «επίδοσης» (CHEPS 2011).
Βασική πτυχή της λογοδοσίας είναι η απαίτηση να «δίνεται αναφορά» ως προς το τι κάνει ένα ίδρυμα σε σχέση με
τους στόχους που έχουν τεθεί ή σε σχέση με τις προσδοκίες που κάποιοι εκτός ιδρύματος μπορεί να έχουν για το
«προϊόν», τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες του ιδρύματος. Για το λόγο αυτό η λογοδοσία είναι συχνά, εάν όχι πάντα,
συνδεδεμένη με τη δημόσια πληροφόρηση, τη διαφάνεια και με κριτικές που αφορούν την καταλληλότητα, την
ορθότητα ή το επίπεδο της ικανοποίησης που επιτεύχθηκε (Middlehurst & Woodhouse, 1995:260). Η δημόσια
πληροφόρηση για τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων εξυπηρετεί επίσης και την ενημέρωση και
βοήθεια των μελλοντικών φοιτητών ώστε να επιλέξουν σε ποιο Ίδρυμα θα φοιτήσουν (ibid:264). Γενικότερα η
λογοδοσία εντάσσεται στα πλαίσια μια ευρύτερης προσέγγισης που θέλει την ποιότητα να σχετίζεται με το κόστος
λειτουργίας των ιδρυμάτων, την αποδοτικότητά τους, τον ανταγωνισμό ανάμεσά τους και τη χρήση δεικτών επίδοσης
για τη μέτρησή της ποιότητας (ποιότητα ως αξία σε σχέση με το κόστος 2 – value for money) (Harvey & Green 1993:22,
23).
Αυτή η πληροφόρηση στις μέρες μας προσφέρεται επίσης, μέσα από κατηγοριοποιήσεις (rankings) που
προβάλλονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την προσέλκυση εγχώριων και
διεθνών φοιτητών. Οι πρακτικές αυτές ενισχύουν την αντίληψη της ανώτατης εκπαίδευσης ως υπηρεσίας και μάλιστα
μιας υπηρεσίας, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου αποτελεί δυναμικό εξαγωγικό τομέα για πολλές
χώρες (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) [WTO 2010]. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, το
πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους του και προσελκύει επιπλέον χρηματοδότηση σε σχέση με
άλλα ιδρύματα λειτουργώντας σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.
Στον αντίποδα, το μετασχηματιστικό και αναπτυξιακό μοντέλο της βελτίωσης βασίζεται στην «αξιολόγηση
από ομότιμους» και ασχολείται με την ενίσχυση των οπτικών και των ενδιαφερόντων εσωτερικά του πανεπιστημίου.
Για το λόγο αυτό προτιμάται από εκείνους που εργάζονται εντός του αφού καλλιεργεί μια «κουλτούρα ποιότητας». Το
μοντέλο αυτό έχει μελλοντικό προσανατολισμό, επιδιώκοντας τη βελτίωση των σύγχρονων πρακτικών του (σε
αντίθεση με το μοντέλο λογοδοσίας που προβαίνει σε αξιολογικές κριτικές του παρελθόντος), δίνει εξουσία στους
συμμετέχοντες εντός του ιδρύματος ώστε να επηρεάσουν οι ίδιοι το μετασχηματισμό του, και έχει ως κεντρική έννοια
τη βελτίωση, η οποία πηγάζει από εσωτερικά κίνητρα του ίδιου του οργανισμού για βελτίωση (Sachs 1994:24). Στο
μοντέλο βελτίωσης, οι δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας εμπλέκουν το πανεπιστήμιο σε μια αυτό-μαθησιακή
1 Ο Frazer (1997:350, 352), ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε με αποστολή ερωτηματολογίου σε 38 ευρωπαϊκές χώρες,
διέκρινε επτά σκοπούς-αιτίες για την εξυπηρέτηση των οποίων εγκαθιδρύονται συστήματα διασφάλισης της ποιότητας στα εθνικά
κράτη:
•
Η λογοδοσία
•
Η βελτίωση, τόσο στη διαχείριση όσο και στις παροχές των πανεπιστημίων
•
Η αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών (μη κρατικών) ιδρυμάτων
•
Η αύξηση του αριθμού των φοιτητών και η συνεχιζόμενη ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση
•
Η αυξανόμενη ποικιλομορφία στην ανώτατη εκπαίδευση
•
Οι περιορισμοί στις κρατικές δαπάνες και η πολιτική και δημόσια απαίτηση για αποδείξεις στα πλαίσια της «αξίας σε
σχέση με το κόστος»
•
Η αυξανόμενη διεθνής κινητικότητα των φοιτητών και των αποφοίτων, που οδηγεί στην ανάγκη για συγκρίσεις κοινών
προτύπων των επιτευγμάτων τους
2
Οι Harvey και Green, στο άρθρο τους «Defining Quality» (1993:11) διέκριναν πέντε ξεχωριστές, αλλά και αλληλοσυνδεόμενες,
προσεγγίσεις για την ποιότητα: ως «εξαιρετική» (exceptional), ως τελειότητα (perfection), ως «καταλληλότητα για τον σκοπό»
(fitness for purpose), ως «αξία σε σχέση με το κόστος» (value for money) και ως «μετασχηματιστική» (transformative).
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διαδικασία (self-learning process). Οι διαδικασίες στοχεύουν στη προώθηση της μελλοντικής επίδοσης (διαμορφωτική
αξιολόγηση) και όχι σε κριτικές της επίδοσης του παρελθόντος (τελική αξιολόγηση) [Thune, 1996:22].
Όσον αφορά στις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις γενικές προσεγγίσεις,
σύμφωνα με την τυπολογία του Woodhouse (Woodhouse, 1999, OECD, 2008:11,12): τον έλεγχο-επιθεώρηση 3 (auditreview), την αποτίμηση (assessment) και την πιστοποίηση (accreditation). Κριτήριο για τη διαφοροποίηση τους
αποτελούν πρωτίστως τα διαφορετικά αποτελέσματα-εκροές της κάθε μεθόδου.
Σύμφωνα με τον Woodhouse η επιθεώρηση (audit-review), είναι ένας έλεγχος των ρητών ή σιωπηρών
ισχυρισμών ενός οργανισμού για τον εαυτό του. Κάθε Ίδρυμα διακρίνεται για τους ρητούς ή άρρητους σκοπούς του και
η επιθεώρηση ουσιαστικά ελέγχει το αν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης υλοποιούν τους στόχους που τα ίδια έχουν
θέσει. Το ερώτημα που ουσιαστικά τίθεται στα ιδρύματα μέσα απ’ τη διαδικασία της επιθεώρησης είναι το εξής: «Είναι
οι διαδικασίες σου αποτελεσματικές (στο να επιτύχεις τους στόχους σου);» Το αποτέλεσμα είναι μια περιγραφή του
κατά πόσο οι ισχυρισμοί των ιδρυμάτων για την υλοποίηση των σκοπών τους είναι ορθοί. Πρόκειται δηλαδή για ένα
περιγραφικό αποτέλεσμα χωρίς βαθμολόγηση (Woodhouse, 1999:30,31).
Η αποτίμηση (assessment) είναι μια αξιολόγηση που καταλήγει σε ένα βαθμό είτε αριθμητικό (π.χ. κλίμακα 14) είτε με χρήση γραμμάτων της αλφαβήτου (π.χ. από το A έως το F) είτε περιγραφικό (πχ άριστα, καλά,
ικανοποιητικά, μη ικανοποιητικά). Στη κλίμακα βαθμολόγησης μπορεί και να υπάρχει ένα όριο επιτυχίας/αποτυχίας
(pass/fail). Η ερώτηση που τίθεται εδώ είναι «πόσο καλά είναι τα αποτελέσματά σου;» (ibid:32).
Η πιστοποίηση (accreditation) αξιολογεί αν ένα Ίδρυμα (ή τμήμα ή πρόγραμμα σπουδών) πληρεί ένα
συγκεκριμένο όριο απαιτήσεων και εάν διαθέτει τις προϋποθέσεις για να του αποδοθεί ένα συγκεκριμένο καθεστώς
καταλληλότητας. Η απόκτηση ή μη της πιστοποίησης μπορεί να έχει επιπτώσεις για ίδιο το Ίδρυμα, όπως π.χ. η
χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας του ή η πρόσβαση του σε δημόσιους πόρους. Η ερώτηση που τίθεται εδώ είναι:
«είσαι αρκετά καλός για να εγκριθείς;». Το αποτέλεσμα είναι μια απόφαση του στυλ «ναι/όχι» ή «επιτυχία/αποτυχία»,
αλλά δεν αποκλείεται και η χρήση διαβάθμισης, συνήθως σε μια λογική μετάβασης προς ή απομάκρυνσης από το όριο
της επιτυχίας. Επομένως και η αποτίμηση και η πιστοποίηση μπορούν να καταλήγουν ως αποτέλεσμα σε
διαβαθμισμένη κλίμακα (ibid:32,33). Είναι εμφανές ότι η πιστοποίηση συνδέεται άμεσα με την επιβίωση ενός
ιδρύματος ή ενός προγράμματος σπουδών.
Πολλές φορές τα όρια ανάμεσα στην επιθεώρηση, την αποτίμηση και την πιστοποίηση δεν είναι τόσο διακριτά
ενώ όπως ισχυρίζεται και ο Woodhouse (ibid:34), οποιαδήποτε προσπάθεια για να ορίσουμε επακριβώς τις τρεις αυτές
μεθόδους-προσεγγίσεις διασφάλισης της ποιότητας υπονομεύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι
περισσότεροι από αυτούς τους όρους (επιθεώρηση, έλεγχος, αποτίμηση, πιστοποίηση) χρησιμοποιούνται γενικά για να
αναφερθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης.
Ο ΟΟΣΑ (OECD, 2008:14) προκρίνει τους μηχανισμούς πιστοποίησης αφού υποστηρίζει ότι εμφανίζονται να
υπηρετούν καλύτερα το σκοπό της λογοδοσίας εξαιτίας του εξωτερικού ελέγχου που προωθούν, των διαβαθμισμένων
κρίσεων που παράγουν και της δυνατότητας που παρέχουν να τεθεί ένας βαθμός επιτυχίας (pass mark) που να
αντικατοπτρίζει τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να επιτευχθούν. Από τη άλλη, τα περισσότερο ποιοτικά
αποτελέσματα των διαδικασιών επιθεώρησης, η έμφασή τους περισσότερο στις διαδικασίες και στον εσωτερικό έλεγχο
παρά στα αποτελέσματα καθιστά αυτή τη προσέγγιση περισσότερο συμβατή με σκοπούς που σχετίζονται με τη
βελτίωση. Οι μηχανισμοί αποτίμησης βρίσκονται ανάμεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις, αφήνοντας περιθώρια τόσο για
την εξυπηρέτηση του σκοπού της λογοδοσίας όσο και για την υλοποίηση του σκοπού της βελτίωσης (πίνακας 1).
Δραστηριότητα
Πιστοποίηση
(Accreditation)
Αποτίμηση
(Assessment)
Επιθεώρηση
(Audit)

Σκοπός
Λογοδοσία
Λογοδοσία/
Βελτίωση
Βελτίωση

Ερώτηση
Είσαι αρκετά καλός για να
εγκριθείς;
Πόσο
καλά
είναι
τα
αποτελέσματά σου;
Επιτυγχάνεις τους δικούς σου
στόχους;
Είναι οι διαδικασίες σου
αποτελεσματικές;

Έμφαση
Περιεκτικά
(αποστολή,
πόροι, διαδικασίες)
Αποτελέσματα
Διαδικασίες

Αποτελέσματα
Ναι/Όχι
Επιτυχία/Αποτυχία
Βαθμός (συμπεριλαμβανομένου
Επιτυχία/Αποτυχία)
Περιγραφή,
ποιοτικά

και

Το «Μοντέλο των Τεσσάρων Σταδίων» για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ευρώπη
Το μοντέλο που απαντάται πιο συχνά σε πληθώρα κειμένων για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση στην Ευρώπη, τόσο σε θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Counsil of the EU, 1998:57) όσο και σε
ανακοινωθέντα της διαδικασίας της Μπολόνια (Berlin Communique, 2003:3) είναι το λεγόμενο «Μοντέλο των
Ο όρος έλεγχος (audit) προτιμάται από τον όρο επιθεώρηση (review) στη βιβλιογραφία. Ωστόσο εμείς θα προτιμήσουμε τη χρήση
του όρου επιθεώρηση καθώς στην ελληνική γλώσσα στη λέξη αυτή αποδίδεται λιγότερο αρνητικά φορτισμένο περιεχόμενο σε σχέση
με τη λέξη «έλεγχος».
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Τεσσάρων Σταδίων» (Four-Stage Model). Αυτό σκιαγραφεί τη μορφή των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας
στις χώρες-μέλη της διαδικασίας της Μπολόνια, τα οποία περιλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία ανεξαρτήτων
αρχών διασφάλισης της ποιότητας που συμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Φορέων Διασφάλισης της Ποιότητας
(ENQA). Η πιο διαδεδομένη μορφή αυτού του μοντέλου αποτιμάται στα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες
Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης» - ESGs (European
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) και είναι η εξής (ENQA,
2009:9):
• Αυτοαξιολόγηση ή αντίστοιχη μέθοδος από το υποκείμενο της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας
• Εξωτερική αξιολόγηση από ομάδα ειδικών συμπεριλαμβανομένου ενός ή περισσοτέρων φοιτητών και
επισκέψεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της αρχής διασφάλισης της ποιότητας
• Δημοσίευση έκθεσης αξιολόγησης που να συμπεριλαμβάνει αποφάσεις, συστάσεις ή άλλης μορφής επίσημα
αποτελέσματα
• Μια επακόλουθη διαδικασία για επανεξέταση των δράσεων υπό το πρίσμα των συστάσεων που περιέχονται
στην έκθεση

Η διασφάλιση της ποιότητας στην Ευρώπη – Η διαδικασία της Μπολόνια
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ιδρύονται αρχές διασφάλισης ή πιστοποίησης της ποιότητας στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στη Γαλλία και την Ολλανδία. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχες αρχές και συστήματα
αξιολόγησης ιδρύονται κατά την επόμενη δεκαετία, ενώ οι μεσογειακές χώρες απέκτησαν τέτοιους φορείς μόλις τη
δεκαετία του 2000 (Asderaki, 2009:106). Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορέων Διασφάλισης της
Ποιότητας (ENQA 2003) στην Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 2000-10 υπάρχει ένα πολυποίκιλο τοπίο
διασφάλισης της ποιότητας, στο οποίο συνυπάρχουν διάφοροι τύποι και μέθοδοι αποτίμησης της ποιότητας, όπως η
αξιολόγηση (evaluation), η πιστοποίηση (accreditation), η επιθεώρηση (audit) και η αξιολόγηση μέσω δεικτών
(benchmarking), που επικεντρώνονται είτε στο επιστημονικό πεδίο (subject), το πρόγραμμα, το Ίδρυμα ή το θέμα.
Η μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη αλλά και στην εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης της
ποιότητας δόθηκε με τη διαδικασία της Μπολόνια (πίνακας 2). Η διασφάλιση της ποιότητας τίθεται ως 5ος άξονας της
Διακήρυξης της Μπολόνια (Bologna Declaration, 1999), στην Πράγα αποφασίζεται η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου
αναφοράς και η διάδοση καλών πρακτικών, ενώ στο Βερολίνο το 2003 (Berlin Communique, 2003) τίθεται ως στόχος
μέχρι το 2005 κάθε χώρα-μέλος να έχει ιδρύσει το δικό της σύστημα διασφάλισης της ποιότητας βασισμένο στο
«μοντέλο των τεσσάρων σταδίων». Ακόμη οι υπουργοί ζητούν από την ομάδα Ε4 (ENQA, EUA, EURASHE, ESU 4) να
αναπτύξουν τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ESGs). Τα πρότυπα αυτά θα αποτελέσουν στο εξής τον οδικό χάρτη για κάθε σύστημα
διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη και θα εγκριθούν από τους υπουργούς αρμόδιους για την ανώτατη
εκπαίδευση το 2005 στο Μπέργκεν (Bergen Communique, 2005). Δύο χρόνια αργότερα, στο Λονδίνο (London
Communique, 2007) εγκρίνεται η ίδρυση του Μητρώου των Ευρωπαϊκών Φορέων Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση 5 – EQAR (European Quality Assurance Registry), ενώ στη διάσκεψη των υπουργών στις
Leuven/Louvain la Neuve (Leuven-Louvain la Neuve Communique, 2009) ζητείται από την ομάδα Ε4 η αξιολόγηση
του EQAR. Ακόμη γίνεται σύνδεση των ESGs με τις «κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στη
δια-συνοριακή ανώτατη εκπαίδευση» του ΟΟΣΑ και της ΟΥΝΕΣΚΟ (Guidelines for Quality Provision in CrossBoarder Higher Education) (UNESCO, 2005).
Τέλος, στο Βουκουρέστι το 2012 (Bucharest Communique, 2012), οι υπουργοί ζητούν από την ομάδα Ε4 την
αναθεώρηση 6 των ESGs με σκοπό τη βελτίωση της σαφήνειας, της εφαρμογής, της χρηστικότητας και του εύρους τους.
Η ομάδα Ε4 εκπόνησε την πρόταση της το Φεβρουάριο του 2014 (E4 Group, 2014) και η έγκριση των αναθεωρημένων
ESGs αναμένεται να δοθεί από τους υπουργούς στη διάσκεψη στο Ερεβάν της Αρμενίας το 2015.
Διασφάλιση της Ποιότητας
Μπολόνια 1999
Πράγα 2001
Βερολίνο 2003
Μπέργκεν 2005

Η διασφάλιση της ποιότητας ως 5ος άξονας της διαδικασίας
Αναφορές για ανάγκη συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινού πλαισίου αναφοράς για τη ποιότητα και
διάχυση καλών πρακτικών
Στόχος ως το 2005: εισαγωγή στις χώρες μέλη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας βασισμένου στο μοντέλο
των 4 σταδίων
Ζητείται από την ομάδα Ε4 (EUA, ESU, EURASHE, ENQA) η εκπόνηση των ESGs
Υιοθέτηση των ESGs
Ζητείται από την ομάδα E4 μελέτη για την ίδρυση του ΕQAR

ΕNQA = European Association for Quality Assurance in Higher Education
EUA = European University Association
EURASHE =European Association of Institutions of Higher Education
ESU = European Students’ Union
5
Mε την ίδρυση του EQAR δημιουργείται μια ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών αξιολόγησης, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες
αρχές που ορίζουν τα ESGs, που είναι αποδεκτά από όλες τις χώρες του ΕΧΑΕ (Ασδεράκη, 2008)
6
Ήδη από το 2011 είχε δημοσιοποιηθεί έκθεση από την ομάδα E4 στην οποία τονίζεται η ανάγκη για βελτίωσή των ESGs, όχι όμως
για πλήρη αναθεώρηση τoυς (ENQA, 2011)
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Λονδίνο 2007
Leuven/Louvain la Neuve
2009
Βουκουρέστι 2012
Ερεβάν 2015

Εγκρίνεται η ίδρυση του EQAR
Ζητείται από την ομάδα Ε4 η αξιολόγηση του EQAR
Ζητείται από την ομάδα E4 η αναθεώρηση των ESGs
Υιοθετούνται τα αναθεωρημένα ESGs και η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα Κοινά
Προγράμματα Σπουδών

Πίνακας 2
Η διασφάλιση της ποιότητας στις υπουργικές συνόδους της Διαδικασίας της Μπολόνια

Η καταγραφή της προόδου κάθε κράτους/μέλους (από το Βερολίνο ως το Μπέργκεν, 20032005)
Στο Βερολίνο το 2003 κάθε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να
ιδρύσει το δικό του σύστημα διασφάλισης της ποιότητας βασισμένο στο μοντέλο των τεσσάρων σταδίων μέχρι τη
διάσκεψη στο Μπέργκεν το 2005. Κατά το διάστημα 2003-2005 πραγματοποιήθηκε καταγραφή της προόδου
(stocktaking) κάθε κράτους, μεταξύ άλλων, ως προς τη συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση. Τα κριτήρια που
τέθηκαν για τη διασφάλιση της ποιότητας ήταν: 1) το στάδιο ανάπτυξης του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας,
2) τα στοιχεία-κλειδιά του συστήματος αξιολόγησης, 3) το επίπεδο συμμετοχής των φοιτητών και 4) το επίπεδο της
διεθνούς συμμετοχής, συνεργασίας και δικτύωσης. Τα τέσσερα αυτά κριτήρια αξιολογήθηκαν με κάρτες βαθμολογίας
της επίδοσης κάθε κράτους (scorecard) με χρώματα, ανάλογα με τα χρώματα του συστήματος κυκλοφορίας: πράσινο
(5) για εξαιρετική επίδοση, ανοιχτό πράσινο (4) για πολύ καλή επίδοση, κίτρινο (3) για καλή επίδοση, πορτοκαλί (2)
που αντιστοιχεί σε κάποια πρόοδο και κόκκινο (1) για λίγη έως και καθόλου πρόοδο (Asderaki 2009:108). Η γραφική
αυτή αναπαράσταση με τις κάρτες βαθμολογίας άσκησε πίεση στις χώρες που είχαν καθυστερήσει να προωθήσουν τις
συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να επιδιώξουν να βελτιώσουν την εικόνα τους
παίρνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα (ibid:108).
Η όλη διαδικασία βασίστηκε σε μια νέα μέθοδο προώθησης και υλοποίησης στόχων και έμμεσης δέσμευσης
των κρατών μελών. Πρόκειται για την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ), η οποία πρωτοεμφανίζεται σε κείμενο
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Μαρτίου 2000 και προωθείται για την υλοποίηση
στρατηγικών στόχων σε ευαίσθητους «εθνικούς» τομείς πολιτικής, όπως κατ’ εξοχήν θεωρείται ο τομέας της παιδείας.
Η ΑΜΣ προσέφερε ένα «παράθυρο ευκαιρίας» (window of opportunity) στους υπουργούς και τις κυβερνήσεις,
έτσι ώστε να υπεκφύγουν από τις εγχώριες αντιδράσεις και να προχωρήσουν στη λήψη των μέτρων. Είναι συνηθισμένο
φαινόμενο, σε αυτό το «παιχνίδι» διπλού επιπέδου (ευρωπαϊκό και εθνικό), οι εθνικοί πολιτικοί να χρησιμοποιούν τους
μηχανισμούς πειθούς της «μετατόπισης της ευθύνης» 7 (blame shifting) και των «δεμένων χεριών» (tying hands) για να
υπερκεράσουν τις εγχώριες αντιδράσεις (Reinhardt, 2002).
Η εφαρμογή της ΑΜΣ και του συστήματος της χρωματικής απεικόνισης της βαθμολογίας/προόδου των
κρατών είχε καταλυτική επίδραση σε πολλές νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές χώρες και έτσι πολλά εθνικά συστήματα
διασφάλισης ποιότητας ιδρύθηκαν τη περίοδο 2004-2005 (Ρουμανία, Κροατία, Τουρκία, Σερβία, Μαυροβούνιο)
(Asderaki, 2009:110). Στην Ελλάδα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, λίγο πριν τη συνάντηση των υπουργών στο
Μπέργκεν, το Μάιο του 2005, παρουσίασε το προσχέδιο του νόμου που αφορούσε: 1) την ανάπτυξη του εθνικού
συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, 2) την υποχρεωτική εφαρμογή του ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών μονάδων – European Credit Transfer and Accumulation System) και 3) την έκδοση του
Παραρτήματος Διπλώματος από όλα τα ιδρύματα. Το νομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως τον Αύγουστο του 2005 (Ν. 3374/2005) (ibid:109).

Η ίδρυση του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005)
Όπως τονίζεται στο Ν. 3374/2005 (αρ 1, παρ. 2) σκοπός του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας είναι η
βελτίωση της ποιότητας του έργου των ιδρυμάτων, ενώ το σύστημα «δεν αποβλέπει στη συγκριτική κατάταξη ή στη
βαθμολόγηση» τους (ΑΔΙΠ, 2007:1).
Τα όργανα διασφάλισης της ποιότητας είναι: α) σε Εθνικό επίπεδο η ανεξάρτητη «Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ – HQAA), β) σε επίπεδο ιδρύματος η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ), γ) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας (σχολής ή τμήματος) και για όσο διαρκεί η εσωτερική αξιολόγηση, η
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και δ) σε επίπεδο εξωτερικής αξιολόγησης η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής
Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (ΑΔΙΠ, 2007:3).
Η ΑΔΙΠ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα. Έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται
από τον υπουργό Παιδείας (Ν. 3374/2005, αρ. 10, παρ. 1). Στο 15μελές της συμβούλιο προβλέπεται η συμμετοχή
καθηγητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που προτείνονται από τις συνόδους των Πρυτάνεων και των Προέδρων

Στο μηχανισμό της «μετατόπισης της ευθύνης» οι εγχώριοι πολιτικοί «κατηγορούν» την Ευρώπη ως υπεύθυνη για τα μέτρα που
λαμβάνονται. Στο μηχανισμό των «δεμένων χεριών», ισχυρίζονται ότι ήταν «αναγκασμένοι» από την Ευρώπη να προχωρήσουν στη
λήψη των μέτρων.
7
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αντίστοιχα, εκπροσώπων των φοιτητών και των σπουδαστών 8, ερευνητών και κοινωνικών εταίρων (κοινός εκπρόσωπος
προτεινόμενος από τον ΣΕΒ και τη ΓΣΕΕ) (Ν. 3374/2004, αρ. 11, παρ. 1).
Η ΑΔΙΠ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που υποστηρίζει ολόκληρο το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας.
Με το υλικό που παράγει τυποποιεί τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και τα κριτήρια αυτών,
προσφέροντας έτσι την απαραίτητη τεχνογνωσία τόσο στα ιδρύματα, όσο και στους εξωτερικούς αξιολογητές. Υπό
αυτή την έννοια αποτελεί τη βάση του όλου συστήματος. Οι διαδικασίες αξιολόγησης εν τέλει καταλήγουν σε εκθέσεις
εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων, οι οποίες κατατίθενται στην ΑΔΙΠ. Αυτή έχει την υποχρέωση να τις
δημοσιοποιεί στον επίσημο ιστότοπο της (www.hqaa.gr), τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, καθώς επίσης και
να συντάσσει ετήσιες εκθέσεις για την ποιότητα ολόκληρου του συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
να τις καταθέτει στην αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Βουλής. Υπό αυτή την έννοια αποτελεί την κορυφή του όλου
συστήματος. Επομένως ο ρόλος της ΑΔΙΠ στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας είναι διττός, καθώς αυτή αποτελεί
τόσο τη βάση του όσο και τη κορυφή του.
Ως κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας ορίζονται (Ν. 3374/2005, αρ. 3, παρ. 1): α) η ποιότητα του διδακτικού
έργου, β) η ποιότητα του ερευνητικού έργου, γ) η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και δ) η ποιότητα των λοιπών
υπηρεσιών. Οι διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται είναι η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση (ΑΔΙΠ,
2007:5).
Η εσωτερική αξιολόγηση διακρίνεται σε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση και σε ανά 4ετία εσωτερική
αξιολόγηση του τμήματος (ή ιδρύματος), οι οποίες διενεργούνται από την ΟΜΕΑ, με τη δεύτερη να καταλήγει σε
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης η οποία διαβιβάζεται, μέσω της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος, στην ΑΔΙΠ (ΑΔΙΠ, 2007:7).
Η διαδικασία προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των Μελών Διδακτικού Προσωπικού, των φοιτητών αλλά και του
Διοικητικού και λοιπού προσωπικού και προβλέπει τη συμπλήρωση τυποποιημένων απογραφικών δελτίων 9 και
ερωτηματολογίων (ΑΔΙΠ, 2007β). Η αποδοχή της Εσωτερικής Αξιολόγησης από τα μέλη του προσωπικού είναι βασικό
βήμα για την αποδοχή της επακόλουθης Εξωτερικής Αξιολόγησης και, κατ’ επέκταση, όλου του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας (Van Vught & Westerheijden, 1994:366). Ακόμη, η Εσωτερική αξιολόγηση (ή
αύτοαξιολόγηση) τίθεται ως βάση του όλου συστήματος, κατά αντιστοιχία προς «το μοντέλο των τεσσάρων σταδίων»
(1ο κριτήριο του μοντέλου) (Ντούλιας, 2014:128).
Η εξωτερική αξιολόγηση ακολουθεί την εσωτερική και υλοποιείται επίσης ανά 4ετία. Περιλαμβάνει τη
συγκρότηση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης 10 (ΕΕΑ), την επίσκεψη της ΕΕΑ στο προς αξιολόγηση τμήμα, την
σύνταξη Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης και τη δημοσιοποίηση της στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ (www.hqaa.gr). Η
επίσκεψη στη Μονάδα διαρκεί συνήθως δύο με τρεις μέρες (HQA, 2012:7). Σε όλα τα μέλη της ΕΕΑ διαβιβάζεται από
την ΑΔΙΠ η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και ο Οδηγός Σπουδών της υπό αξιολόγησης Ακαδημαϊκής Μονάδας.
ενώ κατά την επίσκεψη της παρέχονται δείγματα γραπτών εξετάσεων, δείγματα φοιτητικών εργασιών και άλλα
έγγραφα. Η Επιτροπή μπορεί ακόμη να προκαλέσει συναντήσεις με συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού της Μονάδας
ή και με φοιτητές, και να επισκέπτεται όλους τους χώρους διδασκαλίας και έρευνας μετά από συνεννόηση με τους
υπευθύνους (ΑΔΙΠ, 2010:3). Εφόσον η ΕΕΑ επισκέπτεται τη μονάδα και μπορεί να πάρει συνέντευξη και από
φοιτητές, τότε υλοποιείται και το 2ο κριτήριο του «μοντέλου των τεσσάρων σταδίων» που είναι η Εξωτερική
αξιολόγηση (Ντούλιας, 2014:133)
Το Σχέδιο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται από την ΕΕΑ (κατά κανόνα στα αγγλικά) και
κοινοποιείται στην υπο αξιολόγηση Μονάδα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να υποβάλει στην ΕΕΑ παρατηρήσεις 11.
Οι παρατηρήσεις λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΑ, η οποία προβαίνει σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις κατά την
απόλυτη κρίση της. Η τελική Έκθεση διαβιβάζεται από την ΕΕΑ α) στην Ακαδημαϊκή Μονάδα, μέσω της ΜΟΔΙΠ του
Ιδρύματος, και β) στην ΑΔΙΠ, η οποία φροντίζει για τη μετάφραση και τη δημοσιοποίηση της (ΑΔΙΠ 2010, σ. 4). Η
Έκθεση περιλαμβάνει αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις, υποδείξεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου
να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου ή να αντιμετωπιστούν τυχόν
αδυναμίες (Ν. 3374/2005, αρ. 9, παρ. 1). Δεν προβλέπεται κάποια κατάταξη της Μονάδας ή κάποιο βαθμολογικό
αποτέλεσμα.
Η δημοσιοποίηση της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ ικανοποιεί το 3ο κριτήριο
του «μοντέλου των τεσσάρων σταδίων» (Ντούλιας, 2014:136). Όσον αφορά το 4ο κριτήριο (επακόλουθη διαδικασία) το
όλο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας βασίζεται σε περιοδικές, ανά 4 χρόνια, αξιολογήσεις .Οι επακόλουθες, μετά
από 4 χρόνια, εκθέσεις αξιολογούν το Ίδρυμα υπο το πρίσμα των συστάσεων των προηγούμενω εκθέσεων ώστε να
Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί κανένας εκπρόσωπος των φοιτητών ως μέλος της ΑΔΙΠ, καθώς η ΕΦΕΕ ουσιαστικά δεν υφίσταται.
Αυτός είναι και ο λόγος που η ΑΔΙΠ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτή ως πλήρες μέλος της ENQA.
9
Πρόκειται για το «Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος», το «Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού», το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος από τους Φοιτητές» και η «Επιτομή Στοιχείων του Αξιολογούμενου
Τμήματος».
10
Η ΕΕΑ προκύπτει από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και διατηρεί η ΑΔΙΠ. Αποτελείται από πέντε
μέλη (σε περίπτωση κωλύματος αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη) το ένα εκ των οποίων υποδεικνύεται από την προς
αξιολόγηση Μονάδα ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται ύστερα από κλήρωση (Ν. 3374/2005 αρ. 8, παρ. 3, Ν. 3848/2010 αρ. 38, περ. γ).
Ακόμη, σε αυτήν συμμετέχουν απαραιτήτων αλλοδαποί ή Έλληνες διδάσκοντες σε ιδρύματα του εξωτερικού (Ν. 3848/2010 αρ. 38,
περ. β) ενώ τα μέλη της δεν πρέπει να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση με το ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο
ανήκει η Ακαδημαϊκή Μονάδα που αξιολογείται, (Ν. 3374/2005, αρ. 8, παρ. 4).
11
Είναι σημαντική αυτή η διαπραγμάτευση που υπάρχει ανάμεσα στην ΕΕΑ και τη Μονάδα πριν τη δημοσίευση του τελικού
κειμένου. Η πρακτική αυτή απαντάται γενικά και σε άλλα συστήματα (Van Vught & Westerheijden, 1994:367)
8
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διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές ελήφθησαν υπόψη από το τμήμα/Ίδρυμα (ibid:140). Επομένως μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι το ελληνικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ανταποκρίνεται στα πρότυπα του «μοντέλου των
τεσσάρων σταδίων» που έθεσε η Διαδικασία της Μπολόνια.
Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στην Ελλάδα, όπως
διαμορφώθηκε το 2005, είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης (Έκθεση) και
στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος/Μονάδας (ibid:141). Σημαντικές ανατροπές σε αυτό το σημείο επιφέρει ο νόμος
4009/2011, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η μεταστροφή του συστήματος προς την πιστοποίηση και η σύνδεση με τη χρηματοδότηση
(Ν. 4009/2011)
Με το νόμο 4009/2011 το σύστημα διασφάλισης μετεξελίσεται σε σύστημα πιστοποίησης ενώ αλλάζει και ο
τρόπος χρηματοδότησης των ιδρυμάτων, με την εισαγωγή δεικτών ποιότητας.
Η ΑΔΙΠ μετονομάζεται σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»
(HQA) (Ν. 4009/2011, αρ. 64, παρ. 1) και έχει πλέον την αποστολή να πιστοποιεί την ποιότητα α) των εσωτερικών
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυμάτων και β) των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης
(Ν. 4009/2011, αρ. 66, παρ. 1). Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου συγκροτούνται Επιτροπές Πιστοποίησης (κατά
αναλογία με τις ΕΕΑ του προηγούμενου νόμου), οι οποίες επισκέπτονται τις προς πιστοποίηση μονάδες ή ιδρύματα,
συντάσσουν Εκθέσεις Πιστοποίησης και τις υποβάλλουν στο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ. Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ
δημοσιοποιεί απόφαση πιστοποίησης για κάθε Τμήμα/Ίδρυμα (Ν. 4009/2011 αρ. 70, παρ. 4).
Η απόφαση πιστοποίησης μπορεί να είναι θετική (με 8ετή διάρκεια ισχύος), θετική υπό όρους (με
χρονοδιάγραμμα για επανεξέταση της απόφασης) ή αρνητική. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο Υπουργός
Παιδείας μπορεί με απόφασή του να περιορίσει τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο
πρόγραμμα σπουδών ή το Ίδρυμα, ανάλογα με το αν πιστοποιείται πρόγραμμα σπουδών ή το εσωτερικό σύστημα
διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος. (Ν. 4009/2011, αρ. 71, παρ. 5). Τόσο οι Εκθέσεις Πιστοποίησης των
Επιτροπών Πιστοποίησης, όσο και οι αποφάσεις πιστοποίησης του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ, κοινοποιούνται στο Ίδρυμα
και στον υπουργό Παιδείας και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ. Το υπουργείο τηρεί μητρώο των
πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών και των ιδρυμάτων με πιστοποιημένο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της
ποιότητας (Ν. 4009/2011, αρ. 71, παρ. 6). Οι προβλέψεις αυτές θα μπορούσαν να καλύψουν –και ίσως προετοίμαζαντη μελλοντική παροχή προγραμμάτων σπουδών από ιδιωτικούς παρόχους μετά από μια πιθανή αναθεώρηση του Άρθρο
16 του Συντάγματος.
Η μεταστροφή του συστήματος προς την πιστοποίηση εξυπηρετεί περισσότερο τον σκοπό της λογοδοσίας παρά αυτόν
της βελτίωσης (OECD, 2008:14). Ακόμη, η σύνδεση της τελικής Έκθεσης με τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων
ενδέχεται να κλονίσει την εμπιστοσύνη της ακαδημαϊκής κοινότητας προς το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, να
δημιουργήσει κλίμα δυσπιστίας και να έχει σαν αποτέλεσμα μόνο την τυπική και όχι την ουσιαστική συμμόρφωση των
μελών των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις του συστήματος (Van Vught & Westerheijden, 1994:368).
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, συντάπτονται τετραετείς Συμφωνίες Προγραμματικού
Σχεδιασμού ανάμεσα στα ιδρύματα και την ΑΔΙΠ, η οποία εισηγείται το τελικό σχέδιο συμφωνίας προς το Υπουργείο
Παιδείας (Ν. 4009/2011, αρ. 62, παρ. 4). Στα πλαίσια αυτών των Συμφωνιών και με βάση αντικειμενικά κριτήρια και
δείκτες, τους οποίους εισηγείται η ΑΔΙΠ, κατανέμεται η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων (Ν. 4009/2011,αρ. 63, παρ. 3).
Πρόσθετη χρηματοδότηση κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, οι οποίοι είναι: α) η
εκπαιδευτική διαδικασία, β) η ερευνητική αριστεία και γ) η διεθνοποίηση τους (Ν. 4009/2011 αρ. 6, παρ. 2). Επομένως
η ΑΔΙΠ αναλαμβάνει διττό ρόλο, τόσο πιστοποιώντας όσο και συμμετέχοντας στη διαμόρφωση των κριτηρίων
χρηματοδότησης των ιδρυμάτων.
Οι τετραετείς συμφωνίες δεν αποτελούν κάτι καινούριο. Ήδη ο προηγούμενος νόμος-πλαίσιο (Ν. 2549/2007)
προέβλεπε τη σύνταξη κι εκτέλεση ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος από τα ιδρύματα, το οποίο έπαιρνε
έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας αφού λαμβανόταν υπόψη «η συμμόρφωση προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας
αξιολόγησης». Οι πρακτικές αυτές που είναι ευρέως διαδεδομένες στην Ευρώπη και ιδίως στις Σκανδιναβικές χώρες,
στην παραπάνω περίπτωση, αποτελούσαν το «καρότο» αλλά και το «μαστίγιο» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις
προβλέψεις για τη διασφάλιση της ποιότητας από τα ιδρύματα. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι ο νόμος περί διασφάλισης
της ποιότητας δεν είχε ιδιαίτερα καλή υποδοχή από κάποια πανεπιστημιακά ιδρύματα που αρνήθηκαν να τον
εφαρμόσουν. Αντίθετα, τα ΤΕΙ είδαν ένα νέο «παράθυρο ευκαιρίας» για την περαιτέρω αναβάθμισή τους. Η παραπάνω
διάταξη για τα αναπτυξιακά προγράμματα ουδέποτε εφαρμόστηκε ωστόσο η «πίεση» για την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων συνεχίστηκε μέσω του Ν. 3685/2008 για το θεσμικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών προραμμάτων σπουδών, ο
οποίος στο Άρθρο 1 παρ.2 προέβλεπε «απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος έγκρισης Π.Μ.Σ. προς το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τη συνυποβολή της έκθεσης αξιολόγησης του Τμήματος, σύμφωνα με
το Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄).
Παράλληλα, θεσμοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαιδευση με την επιβράβευση
παρακτικών ποιότητας στα ΑΕΙ μετά από εισήγηση της ΑΔΙΠ. Όλες οι παραπάνω εκτιμήσεις της ποιότητας, της
αριστείας και της διεθνοποίησης, προϋποθέτουν την εκπόνηση κριτηρίων και συγκρίσιμων δεικτών με αντίστοιχη
ενδυνάμωση των επιστημονικών και διοικητικών δομών της ΑΔΙΠ ώστε να έχει κεντρική θέση στη βελτίωση του
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συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό με αποτέλεσμα η ΑΔΙΠ να
επιτελεί το τιτάνιο έργο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης όλων Τμήματων των ΑΕΙ με ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό.

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων – Το σχέδιο «Αθηνά»
Με το νόμο 4076/2012 καθορίζεται το πλαίσιο για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις (ή και ιδρύσεις)
ιδρυμάτων, σχολών ή τμημάτων. Για όλες αυτές τις ενέργειες απαιτείται η γνώμη της ΑΔΙΠ προς το υπουργείο, η οποία
θα πρέπει να δοθεί μέσα σε 60 μέρες (Ν. 4076/2012, αρ. 1, παρ. 4).
Τον Οκτώβρη του 2013 διορίζεται νέος πρόεδρος 12 της ΑΔΙΠ (ΑΔΙΠ, 2013α:9), ο οποίος αναλαμβάνει την
αναδιάρθρωση του Πανεπιστημιακού Χάρτη στην Ελλάδα, με τη κατάργηση ή συγχώνευση Σχολών και Τμημάτων των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης δόθηκε η ονομασία σχέδιο
«Αθηνά»
Στις 30 Νοέμβρη η ΑΔΙΠ δημοσιοποιεί τις προτάσεις και τα τέσσερα κριτήριά της για την αναδιάρθρωση του
χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης: α) το φυσικό μέγεθος και η διάρθρωση των ΑΕΙ, β) η χωροταξική κατανομή, γ) το
γνωστικό αντικείμενο και δ) η ποιότητα/βιωσιμότητα των τμημάτων (ΑΔΙΠ, 2012β). Τον Ιανουάριο του 2013 το
υπουργείο δημοσιοποιεί το «σχέδιο Αθηνά» (ΥΠΑΙΘΠΑ, 2013) ενώ το Μάρτιο του ίδιου έτους η ΑΔΙΠ δημοσιοποιεί
τη γνωμοδότηση της επί του σχεδίου. Σε αυτήν υποστηρίζεται ότι «η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των προς
συγχώνευση τμημάτων αποτελεί απαραίτητη μεν αλλά καθόλου μοναδική παράμετρο για μια τέτοια παρέμβαση»
(ΑΔΙΠ 2013γ:1), ασκώντας κριτική στη μονομερή επιλογή αυτού του κριτηρίου ως μοναδικού. Σημειώνει δε ότι «τα
κριτήρια και τα συνοδά μέτρα που εισηγήθηκε η ΑΔΙΠ…..δε φαίνεται να υιοθετήθηκαν ή να εφαρμόστηκαν με
συνέπεια και καθολικότητα» και οτι «η προτεινόμενη από το Σχέδιο μείωση των ΑΕΙ της χώρας δεν είναι όσο θα
έπρεπε τολμηρή» (ΑΔΙΠ, 2013β:3).
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ενώ σε επίπεδο διακυρήξεων επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί η ΑΔΙΠ ως
θεματοφύλακας της ποιότητας του εν λόγω εγχειρήματος με καθοριστικό για την υλοποίηση του σχεδίου ρόλο, εν τέλει
στη πράξη τα κριτήρια και οι υποδείξεις της προς τη Πολιτεία μάλλον αγνοήθηκαν, ή τουλάχιστον δεν εφαρμόστηκαν
με συνέπεια και καθολικότητα (Ντούλιας, 2014:161).

Η συμβουλευτική έκθεση του ΟΟΣΑ για τη εκπαίδευση στην Ελλάδα (2011)
Ο ΟΟΣΑ εκδίδει το 2011 συμβουλευτική έκθεση για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Σε αυτή
προτίνει τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΑΔΙΠ ώστε αυτή να μετατραπεί σε έναν κεντρικό φορέα ελέγχου και
οργάνωσης του όλου συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Ανάμεσα στις νέες αρμοδιότητες που αποδίδονται στην
ΑΔΙΠ περιλαμβάνονται (OECD, 2011:85):
• Η ανάπτυξη και η πρόταση στη κυβέρνηση και στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μιας εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση ευθυγραμμισμένη με τους σκοπούς, τους στόχους και τις
προτεραιότητες της ΕΕ
• Η ανάληψη των ευθυνών που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας και τη λογοδοσία, ευθύνες
που μέχρι πρότινος είχαν ανατεθεί στην ΑΔΙΠ
• Η διαπραγμάτευση προγραμματικών συμφωνιών με τα ιδρύματα
• Η ανάπτυξη και η επίβλεψη της εφαρμογής νέων μοντέλων χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης και
της χρηματοδότησης με βάση την επίδοση
• Η ανάπτυξη και η διατήρηση ενός πληροφοριακού συστήματος για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση
και την αξιολόγηση τόσο σε επίπεδο ιδρυμάτων όσο και σε επίπεδο συστήματος
• Η εποπτεία της εφαρμογής του νέου νόμου-πλαισίου
• Η εποπτεία ενοποιήσεων και συγχωνεύσεων Τμημάτων και Ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα.
Διαπιστώνεται εύκολα η σύνδεση των παραπάνω προτάσεων του ΟΟΣΑ με τις διατάξεις των νόμων
4009/2011 και 4076/2012, ιδιαίτερα όσον αφορά το νέο ρόλο της ΑΔΙΠ σε σχέση με τη λογοδοσία, τις προγραμματικές
συμφωνίες, τη χρηματοδότηση με βάση την επίδοση και τις ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις των ιδρυμάτων/τμημάτων.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, στη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων
και γενικότερα στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις υποδείξεις αυτού του
διεθνή οργανισμού.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων με βάση δείκτες επίδοσης μάλιστα ο ΟΟΣΑ προτείνει την
εφαρμογή και διατήρηση τέτοιων μορφών χρηματοδότησης ακόμη και σε περιόδους σημαντικών περικοπών στο
προϋπολογισμό, όπως η περίοδος που διανύει η Ελλάδα (ibid:88). Ακόμη τα χαμηλά επίπεδα των μη-κρατικών
δαπανών για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της μη ανάληψης του κόστους των
σπουδών από τους ίδιους τους φοιτητές, θεωρούνται από τον οργανισμό ως ένα μείζον ζήτημα που περιορίζει την
Η ΑΔΙΠ μετά τη ψήφιση του νόμου 4009/2011 παραμένει ακέφαλη σχεδόν για έναν ολόκληρο χρόνο ύστερα από τη παραίτηση
του προηγούμενου Προέδρου της. Στη παραίτηση του ο πρώην Πρόεδρος επισήμανε ότι «οι αρμοδιότητες φορέων αξιολόγησης ή
και πιστοποίησης των ΑΕΙ, προκειμένου να ενισχύεται η αξιοπιστία τους, θα πρέπει να είναι όσο πιο διακριτές με τις αρμοδιότητες
χρηματοδότησης των» (ΑΔΙΠ 2012:9).
12
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αποδοτικότητα του συστήματος (ibid:63). Όλες αυτές οι προτάσεις δε θα πρέπει να μας προξενούν εντύπωση, καθώς ο
ΟΟΣΑ, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) θεωρούνται οι βασικοί προωθητές της νεοφιλελεύθερης αντζέντας σε
επίπεδο λόγου, πολιτικών και οργανωτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Moutsios, 2009:475) καθώς και
της εφαρμογής των πρακτικών της Νέας Δημόσιας Διαχείρισης.

Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα
Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα προέκυψε το 2005 (Ν.
3374/2005) ως επακόλουθο της διαδικασίας της Μπολόνια και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα στην υπουργική
σύνοδο στο Βερολίνο το 2003. Ακολουθεί τα πρότυπα και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
και συμμορφώνεται ως προς το «μοντέλο των τεσσάρων σταδίων», όπως αυτό διατυπώνεται στα ESGs. Θέτει ως σκοπό
τη βελτίωση των παρεχόμενων από τα ιδρύματα υπηρεσιών με περιγραφικές εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ως σκοπό
την υποστήριξη των ιδρυμάτων και δε συνδέονται με τη χρηματοδότησή τους. Ακόμη, η ΑΔΙΠ διαδραμματίζει
υποστηρικτικό ρόλο, ενισχύοντας και υποβοηθώντας τις προσπάθειες των ιδρυμάτων για να φέρουν εις πέρας τη
διαδικασία αξιολόγησής τους.
Με το 2011 (Ν. 4009/2011) το σύστημα μετατρέπεται σε σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας με σκοπό τη
λογοδοσία, ενώ συνδέεται και με τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων είτε μέσω αρνητικών αποφάσεων πιστοποίησης που
έχουν σαν αποτέλεσμα το περιορισμό της χρηματοδότησης τους είτε μέσω της χρηματοδότησης με δείκτες ποιότητας
τους οποίους καθορίζει η ΑΔΙΠ. Ακόμη η ΑΔΙΠ μετατρέπεται σε έναν υπερ-φορέα ελέγχου με ευρείες αρμοδιότητες
καθώς εν δυνάμει αποτελεί τη κεφαλή του συστήματος πιστοποίησης μετέχοντας παράλληλα και στη διαμόρφωση του
τρόπου χρηματοδότησης των ιδρυμάτων. Οι παραπάνω αλλαγές του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας είναι
εμφανές ότι επηρρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη συμβουλευτική έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική πολιτική
στην Ελλάδα που δημοσιεύθηκε το 2011, όπου και αναφέρονται λεπτομερώς οι υπερ-αρμοδιότητες της νέας και
μεταμορφωμένης ΑΔΙΠ.
Ο υπερ-φορέας ελέγχου που περιγράφει ο ΟΟΣΑ είναι αμφίβολο αν και κατά πόσο θα κατορθώσει να
ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί. Ήδη έχει φανεί ότι όσον αφορά στις συγχωνεύσεις
Τμημάτων και Ιδρυμάτων με το «Σχέδιο Αθηνά», ο ρόλος της ΑΔΙΠ ήταν σαφώς πιο περιορισμένος από όσο κύκλοι
του υπουργείου άφηναν να εννοηθεί ότι θα είναι. Φαίνεται ότι η Αρχή χρησιμοποιήθηκε για να προσφέρει κύρος,
επιστημοσύνη και νομιμοποίηση στη διαδικασία συγχωνεύσεων αλλά στην πράξη οι υποδείξεις της μάλλον είχαν
μικρότεροι βαρύτητα από τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών που έχαναν Τμήματα αλλά και από τα ίδια τα ΑΕΙ.
Για να κατορθώσει να φέρει εις πέρας το νέο ρόλο της θα πρέπει μεταξύ άλλων να υπερβεί τις πάγιες δυσλειτουργίες
της, που τονίζονται σε όλες τις ετήσεις εκθέσεις της προς την Ελληνική Βουλή, όπως η ακαμψία του τρόπου
χρηματοδότησης της μέσω του ΕΣΠΑ και η χρόνια υποστελέχωσή της.
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Ο νόμος 4009 /2011* και η συμβατότητα του με το σύνταγμα
Δήμητρα Σ. Κούντη
Περίληψη

Τα θέματα της ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα. Οι εξελίξεις και
μεταρρυθμίσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της
χώρας.
Το παρών άρθρο πραγματεύεται την τελευταία νομοθετική μεταρρύθμιση της ανώτατης παιδείας, το νόμο
4009/2011. Ειδικότερα αναλύονται, το πρώτον, οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κατάθεση του Προσχεδίου
νόμου, οι γνωμοδοτήσεις και τα άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας,
αλλά κυρίως τα ζητήματα
αντισυνταγματικότητας που εγέρθηκαν. Επισημαίνονται οι αλλαγές και οι τομές που εισάγει ο νέος νόμος, η
αναδιοργάνωση που επέρχεται στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, και καταγράφονται οι
αρμοδιότητες των νέων οργάνων.
Η κατάθεση του προσχεδίου νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση έδωσε την αφορμή για έναν ενδιαφέροντα
επιστημονικό διάλογο, ενώ ήγειρε σοβαρά συνταγματικά ζητήματα. Δέκα γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων, πολλές κατά
παράκληση του Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων και πολλά άρθρα στον ημερήσιο τύπο έδωσαν λαβή για
επιστημονικά σχόλια, προβληματισμούς και συζητήσεις.
Στις 30 Αυγούστου, ψηφίζεται με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή ο νόμος 4009 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», αποτελούμενος από
11 Κεφάλαια και 82 άρθρα.

Λέξεις κλειδιά: νέος νόμος, αντισυνταγματικότητα, τομές, αναδιάρθρωση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Υπουργείο Παιδείας, καταθέτει εν τω μέσω του θέρους (4-7-2011), το Προσχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση
της ανώτατης παιδείας
Η κατάθεση του Προσχεδίου Νόμου για την αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης δημιούργησε σωρεία
αντιδράσεων. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, η Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. και διάφοροι πανεπιστημιακοί φορείς τίθενται εναντίον του
νομοσχεδίου, δημιουργώντας μια μετωπική σύγκρουση με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο, μεταξύ άλλων, κατηγορούν
και για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου.
Το άρθρο των καθηγητών Κ.Αλιβιζάτου-Αντ.Μανιτάκη στον Ημερήσιο Τύπο 1 έδωσε το έναυσμα για
επιστημονικούς διαξιφισμούς μεταξύ διαπρεπών συνταγματολόγων, καθώς οι επιστημονικές θέσεις που διατυπώθηκαν
ήγειραν σοβαρές αντιρρήσεις.
Ειδικότερα, τα νομικά ζητήματα που ετέθησαν αφορούσαν προβλήματα αντισυνταγματικότητας πολλών άρθρων
του νέου νόμου, σε συσχετισμό κυρίως με τις βασικές αρχές που καθιερώνει το άρθρο 16 του Συντάγματος.
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.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Ειδικότερα, εγείρεται το πρώτον, αμφισβήτηση εάν τα Α.Ε.Ι. συνιστούν νομικά πρόσωπα ιδρυματικού ή
σωματειακού χαρακτήρα και συνακόλουθα εάν η οργάνωσή τους είναι θέμα κοινού ή συντακτικού νομοθέτη.
Η παρ. 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος, εκτός από το χαρακτηρισμό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, θεσπίζει και την αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., χαρακτηρίζοντάς την πλήρη. Η πλήρης
αυτοδιοίκηση είναι το ενδιάμεσο νομικό καθεστώς μεταξύ απλής αυτοδιοίκησης και αυτονομίας. 2 Ως εκ τούτου τα Α.Ε.Ι.
αυτοδιοικούνται, αλλά δε διαθέτουν αυτοτελή αρμοδιότητα θέσπισης του θεσμικού πλαισίου διοίκησης και οργάνωσής

* Ο Πλήρης τίτλος του Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 6 Σεπτεμβρίου 2011, αριθμός Φύλλου 195, τ.Α΄.
1
. Ν.Κ.Αλιβιζάτου, Αντ.Μανιτάκη, Πανεπιστήμια: Ας κατεβάσουμε λίγο τους τόνους, Εφημ. Καθημερινή, 17/7/2011.
2
. Α.Μάνεση,Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, εκδόσεις Σάκκουλα,
Θεσσαλονίκη, 1980, σελ.697 και επ.
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τους 3, αρμοδιότητα η οποία ανήκει στον κοινό νομοθέτη, κατά την ενάσκηση της οποίας ο τελευταίος δεν διαθέτει απόλυτη
ελευθερία επιλογής οργανωτικού μοντέλου για τα Α.Ε.Ι., αλλά δεσμεύεται από την διφυή υπόσταση 4 της συνταγματικώς
κατοχυρωμένης αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης 5. Τέλος, η νομολογία ερμηνεύοντας την παραπάνω συνταγματική
διάταξη δέχεται ότι « η αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως των Α.Ε.Ι. συνίσταται στην εξουσία των ιδρυμάτων αυτών να
αποφασίζουν με δικά τους, αποκλειστικά, όργανα (ατομικά ή συλλογικά), οριζόμενα μεν από τον κοινό νομοθέτη,
απαρτιζόμενα, όμως, οπωσδήποτε, από πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα ή μετέχουν κατά τις προαναφερόμενες
συνταγματικές διατάξεις, στην πραγμάτωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής τους» 6, και ότι «…δια της ανωτέρω
διατάξεως του Συντάγματος παρεχωρήθη εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πλήρης αυτοδιοίκησις, ως τοιαύτης
νοουμένης της εξουσίας να αποφασίζουν επί των ιδίων υποθέσεων δι΄ ιδίων οργάνων εις την οποίαν περιλαμβάνεται
προεχόντως η εξουσία της επιλογής δια των ιδίων οργάνων του διδακτικού-κυρίου και βοηθητικού και του διοικητικού
προσωπικού αυτών, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την οργάνωσιν και λειτουργίαν των
ιδρυμάτων τούτων». 7
Αναφορικά με την ιδρυματικού ή σωματειακού χαρακτήρα νομική υπόσταση των Α.Ε.Ι., υποστηρίζεται και
προκρίνεται ο μεικτός χαρακτήρας 8, καθόσον τα Α.Ε.Ι. όχι μόνον διαθέτουν περιουσία ταγμένη για την εξυπηρέτηση
ορισμένου σκοπού, την οποία στα πλαίσια της οικονομικής τους αυτοτέλειας διαχειρίζονται τα ίδια, δικαιούμενα κατά ρητή
επιταγή του Συντάγματος και κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, 9αλλά αποτελούν και ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν
«ιδανικό» 10 σκοπό στη βάση ιδιαίτερου εκπαιδευτικού δεσμού μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Εξάλλου πλήρης
αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να νοηθεί στοιχειωδώς παρά με την ανάδειξη των οργάνων που διοικούν τα Α.Ε.Ι. μόνον από
όσους τα απαρτίζουν 11, το δε δικαίωμα συμμετοχής των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας στα όργανα διοίκησης του
πανεπιστημίου, όπως αυτό γίνεται δεκτό τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία, απορρέει από τη θεμελιωμένη στο
άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος ακαδημαϊκή ελευθερία. 12

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι αλλαγές και οι τομές που εισάγει ο νέος νόμος μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:
• Ιδρύεται το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ένα δεκαπενταμελές όργανο, με οκτώ εσωτερικά μέλη, έξι εξωτερικά και
έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Είναι αρμόδιο για όλα τα διοικητικά θέματα, τα θέματα στρατηγικής και
ανάπτυξης του Ιδρύματος , ενώ η Σύγκλητος έχει μόνον ακαδημαϊκές αρμοδιότητες.
• Ο Πρύτανης επιλέγεται, για πενταετή θητεία, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης ενδιαφέροντος και μπορεί να μην
ανήκει στο Ίδρυμα. Το Συμβούλιο προκρίνει δύο ή τρεις υποψηφιότητες και οι καθηγητές του Ιδρύματος
ψηφίζουν για την ανάδειξη του ενός. Στην διαδικασία δεν συμμετέχουν οι άλλες κατηγορίες προσωπικού ούτε και
οι φοιτητές.
• Για τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.
Καταργείται το άσυλο με την μορφή που ίσχυε μέχρι σήμερα.
• Τα μέλη Δ.Ε.Π. εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτής καθηγητής και
επίκουρος, ενώ καθιερώνεται η ανά πενταετία αξιολόγησή τους και προβλέπονται επιβραβεύσεις για τις θετικές
και κυρώσεις για τις αρνητικές αξιολογήσεις.
• Ιδρύονται Σχολές Μεταπτυχιακών σπουδών και Σχολές δια βίου μάθησης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα
σύντομων σπουδών τριετούς διάρκειας.
• Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων συνδέεται με την αξιολόγησή τους. Προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση
βάσει δεικτών ποιότητας.
• Ιδρύεται Ν.Π.Ι.Δ για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κληροδοτημάτων των Α.Ε.Ι.

. ΣτΕ 1816/1983 «….Η κατά τα ανωτέρω θεσπισθείσα πλήρης αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ δεν συνεπάγεται την κανονιστική αυτονομία
τους….»
4
.Π.Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση, το συνταγματικό πλαίσιο της εξέλιξης των
πανεπιστημιακών, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,1997 σελ. 147
5
. Κ.Χρυσόγονου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, 2006. σελ. 343
6
.ΣτΕ 2786/1984
7
.ΣτΕ 1816/1983, Επίσης Κ.Χρυσόγονου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π. σελ. 347-348 και Π. Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή
ελευθερία…ό.π. σελ. 237-247
8
.Α.Μάνεση, Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ο.π. σελ 698-699.
9
. Π.Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο- Ατομικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, 2011,παρ.957.
10
. Ν.Παπαντωνίου, Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, 3η έκδοση, 1983, σελ. 160.
11
.Α.Μάνεση, Συνταγματική προστασία…ο.π. σελ.698
12
. ΑΕΔ 30/1985 «…Εκδήλωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι και η αξίωση του πανεπιστημιακού διδασκάλου να συμμετέχει στις
διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων των σχετικών με τη διοίκηση του πανεπιστημίου…».
3
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Μπορούν να συγχωνεύονται και να καταργούνται Α.Ε.Ι., εξαιτίας του μικρού ή μεγάλου αριθμού των φοιτητών ή
όταν η λειτουργία τους δεν δικαιολογείται επιστημονικά, ενώ μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα ελληνικών
Α.Ε.Ι. σε άλλες χώρες.
•
Προβλέπεται η λειτουργία επώνυμων εδρών για χορηγούς και ευεργέτες των πανεπιστημίων.
• Μπορούν να οργανώνονται μαθήματα στην αγγλική ή και σε άλλες γλώσσες, ενώ για την λήψη του πτυχίου η
διδασκαλία ξένης γλώσσας καθίσταται υποχρεωτική.
• Επιτρέπεται η εσωτερική, μεταξύ των τμημάτων, μετακίνηση των φοιτητών με την μεταφορά πιστωτικών
μονάδων, ενώ θεσπίζονται φοιτητικά δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου.
• Τίθεται χρονικό όριο τεσσάρων εξαμήνων, πέραν αυτών που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, για την
απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους φοιτητές.
Επιχειρείται μία συνολική αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, με τη
θεσμοθέτηση σε κάθε Α.Ε.Ι. ενός νέου οργάνου του Συμβουλίου, και την κατάργηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
Οι αρμοδιότητες των νέων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. συνοψίζονται στις ακόλουθες:
•

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Χαράσσει την στρατηγική σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, διαμορφώνει την φυσιογνωμία του
ιδρύματος και καθορίζει τις κατευθύνσεις ανάπτυξής του.
Ασκεί τη γενική εποπτεία, έχει τον έλεγχο λειτουργίας και είναι υπεύθυνο για την εξωστρέφεια του Ιδρύματος (
σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και
επιστημονικούς φορείς).
Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό, τον τελικό οικονομικό απολογισμό και το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων.
Επιλέγει τους υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Καθορίζει το ύψος των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

•
•

•
•
•

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, καθώς και την πολιτική διασφάλισης της
ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
Εγκρίνει τους κανονισμούς και τα προγράμματα όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος.
Διατυπώνει γνώμη προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό, την ίδρυση, κατάργηση,
συγχώνευση ή κατάτμηση Σχολών και την οργάνωση ή κατάργηση προγραμμάτων σπουδών.
Διατυπώνει γνώμη προς τον Πρύτανη για τον Οργανισμό και τον προγραμματικό σχεδιασμό.
Αποφασίζει για την έναρξη και την λήξη των εξαμήνων.

•

•
•
•
•

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
•

•
•
•
•
•

Προϊσταται του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του, την τήρηση του Οργανισμού
και του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Α.Ε.Ι.
Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών, εκδίδει πράξεις διορισμού και χορηγεί τις άδειες απουσίας του
προσωπικού.
Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος.
Εισηγείται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος σχέδιο του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Ε.Ι.
Είναι υπεύθυνος για την προστασία του ιδρύματος και την ασφάλεια του προσωπικού.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά και την προηγηθείσα ανάλυση του συνταγματικού πλαισίου, θέματα συμβατότητας
του νέου νόμου προς το Σύνταγμα, απορρέουν από τις κάτωθι διατάξεις:
Του άρθρου 8, το οποίο αναφέρεται στα Όργανα του ιδρύματος, και συγκεκριμένα στη συγκρότηση οργάνου με
την ονομασία «Συμβούλιο του Ιδρύματος», αποτελούμενο από δεκαπέντε ή εννέα μέλη αντίστοιχα. Εξ αυτών τα οκτώ ή
πέντε είναι μέλη του Ιδρύματος, από τα οποία επτά ή τέσσερα μέλη είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ενώ το ένα είναι
εκπρόσωπος των φοιτητών. Τα λοιπά έξι ή τέσσερα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται από τα
εσωτερικά με ψηφοφορία. Κώλυμα εκλογής θεσπίζεται για τους εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τους
συνταξιούχους καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι., και όσους είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, την τελευταία πενταετία,
με το ίδρυμα.
Οι παραπάνω διατάξεις ενοχοποιούνται για παραβίαση (α) της συνταγματικής αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης,
όπως αυτή αναλύθηκε εκτενώς, καθόσον συμμετέχουν στη διοίκηση του πανεπιστημίου πρόσωπα τα οποία δεν έχουν
ουδεμία σχέση με το ίδρυμα, και με περιορισμένη επίσης νομιμοποίηση, καθόσον εκλέγονται έμμεσα, και (β) της αρχής της
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ισότητας (άρθρο 4 παρ.1 Συντ.), καθώς αποκλείονται αναιτίως, οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι καθηγητές των ελληνικών
Α.Ε.Ι.
Οι παράγραφοι 15 και 16 του ιδίου άρθρου αναφέρονται στην εκλογή του Πρύτανη, η οποία γίνεται με διεθνή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Η διαδικασία εκλογής αναδεικνύει τον
καθοριστικό ρόλο του Συμβουλίου, με τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά και την
περιορισμένη εκπροσώπηση, καθόσον ψηφίζουν μόνον οι καθηγητές του ιδρύματος.
Οι, κατ΄εξουσιοδότηση, παρεχόμενες, αυξημένου κύρους και αποφασιστικής σημασίας, αρμοδιότητες του
Συμβουλίου, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 10 του ιδίου άρθρου, εγείρουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας,
εξαιτίας κυρίως της έλλειψης δημοκρατικής νομιμοποίησης των εξωτερικών μελών του.
Το Υπουργείο θεωρεί σκόπιμη την αλλαγή του τρόπου ανάδειξης της διοίκησης των ιδρυμάτων, καθώς το
υφιστάμενο σύστημα, όπως αναφέρει, είναι αγκιστρωμένο σε παρωχημένες δομές, δημιουργεί εξαρτήσεις και αδράνειες,
ευνοεί την εκπαιδευτική και ερευνητική εσωστρέφεια ενώ δεν αποτρέπει φαινόμενα κομματισμού και ευνοιοκρατίας. 13
Εξάλλου, επικαλούμενο απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 14, θεωρεί ότι η οργάνωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων είναι θέμα κοινού και όχι συντακτικού νομοθέτη, αρκεί ο νόμος να σέβεται τις συνταγματικές αρχές της δωρεάν
παιδείας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Οι αλλαγές που επιχειρούνται στην εσωτερική διάρθρωση των Α.Ε.Ι. και την αναδιοργάνωση Σχολής-Τμήματος
(άρθρα9-10), κατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη συνταγματική επιταγή της πλήρους αυτοδιοίκησης στο επίπεδο των
επιμέρους σχηματισμών του, 15καθώς ανατρέπεται η υπάρχουσα οργανωτική δομή των Σχολών και των Τμημάτων. Η Σχολή
δεν διακρίνεται σε Τμήματα αλλά σε Προγράμματα Σπουδών, με όργανα τους τον Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών
και τη Συνέλευση, ενώ καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο. Καταργείται επίσης και ο Τομέας και συνακόλουθα και τα
όργανα διοίκησής του (Γενική Συνέλευση, Διευθυντής), οι δε σχετικές αρμοδιότητες μεταφέρονται στη Συνέλευση του
Προγράμματος Σπουδών. Το Τμήμα παραμένει μόνο εκπαιδευτική μονάδα.
Οι παραπάνω διατάξεις αναθεωρήθηκαν με το Ν.4076/2012, ο οποίος επανέφερε το οργανωτικό σχήμα του
Ν.1268/82.
Το Υπουργείο θεωρεί, ότι η διάκριση διοικητικών και ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων στα όργανα της Σχολής και
του Τμήματος, όπως και στα αντίστοιχα του ιδρύματος, θα περιορίσει τις εξαρτήσεις της διοίκησης από αυτούς που
καλείται να διοικήσει, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και εν τέλει στην
μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση της συνταγματικής αποστολής των Α.Ε.Ι. 16
Τέλος, οι διατάξεις του ΣΤ΄ Κεφαλαίου, καθώς και οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 77, αναφέρονται στον
τρόπο εκλογής, εξέλιξης και αξιολόγησης των μελών Δ.Ε.Π. Προβλήματα συνταγματικότητας εγείρονται από την
απαγόρευση διορισμού μέλους Δ.Ε.Π., οποιασδήποτε βαθμίδας, στο ίδρυμα όπου ο υποψήφιος εκπόνησε τις σπουδές του ή
το διδακτορικό του κατά την τελευταία τριετία, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας( άρθρο 4 παρ.1 Συντ.), της
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1 Συντ.), καθώς και τις αρχές της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ.1 Συντ.) και της
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ.1 Συντ.). 17
Επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 21, οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση των καθηγητών και
αναπληρωτών καθηγητών, θεωρήθηκαν αόριστες, ερχόμενες σε αντίθεση προς το άρθρο 16 παρ. 1Συντ., ενώ η ανάθεση και
πειθαρχικών εξουσιών στις επιτροπές αξιολόγησης προσκρούει στο άρθρο 16 παρ.5 Συντ. Τέλος, η παρεχόμενη, στον
Οργανισμό του ιδρύματος, εξουσιοδότηση ρύθμισης των ειδικών προσόντων και των προϋποθέσεων επιλογής και εξέλιξης
των καθηγητών του Ιδρύματος, αντιτίθεται στο άρθρο 43 παρ.2 Συντ., καθόσον δεν αναφέρεται σε ειδικό, τεχνικό ή
λεπτομερειακό θέμα, ενώ «αποσυντίθεται», 18 όπως χαρακτηριστικά ελέχθη, η ίδια η έννοια του καθηγητή Α.Ε.Ι.,
διασπώμενη δυνητικά σε τόσες επιμέρους εκδοχές, όσα είναι και τα Α.Ε.Ι. της χώρας.
Το Υπουργείο θεωρεί ότι ο περιορισμός των βαθμίδων σε τρεις αποσκοπεί στην εναρμόνιση με τις διεθνείς
πρακτικές, οι περιορισμοί διορισμού, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίσουν στα Α.Ε.Ι. καθηγητές με πλούσια και διαφορετική
ακαδημαϊκή εμπειρία, ενώ με τη νέα σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων επιδιώκεται η διασφάλιση της αξιοκρατίας, της
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας κατά την εκλογή και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. Τέλος στόχος της αξιολόγησης των
καθηγητών, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εμπέδωση ενός ισχυρού καθημερινού πολιτισμού ποιότητας στη λειτουργία
των Α.Ε.Ι.

. Βλ. σχετικά. Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
14
. Σ.τ.Ε. 32/1990
15
. Κ.Χρυσόγονος, Γνωμοδότηση προς το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, Θεσσαλονίκη, 11.7.2011. Επίσης σχετική
γνωμοδότηση προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων του Χ. Ανθόπουλου.
16
. Βλ. σχετικά Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών και Διεθνοποίηση των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
17
. Βλ. σχετικά Γνωμοδότησεις Κ.Χρυσόγονου και Γ.Γεραπετρίτη-Σ.Βλαχόπουλου.
18
.Κ.Χρυσόγονου, Γνωμοδότηση προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων Α.Ε.Ι., 22.8.2011.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση, που προηγήθηκε, συμπεραίνεται, ότι η σωματειακή δομή του πανεπιστημίου, 19 θεμελιώνεται
τόσο στον αυτοδιοικούμενο χαρακτήρα, όσο και στην ακαδημαϊκή ελευθερία, ενώ η οικονομική του εξάρτηση από το
κράτος του προσδίδει και στοιχεία ιδρύματος. 20
Θεωρώντας επικρατέστερη την άποψη της συνύπαρξης σωματειακών και ιδρυματικών στοιχείων στη δομή των Α.Ε.Ι., και
λαμβάνοντας υπόψη την σταθερά θέση της νομολογίας, ότι η θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των
πανεπιστημίων ανήκει στην αρμοδιότητα του νόμου ή της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νομοθετούσας Διοίκησης, 21 ο
νομοθέτης θεσπίζοντας τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δεσμεύεται από τις συνταγματικές επιταγές
του άρθρου 16.
Επομένως το οργανωτικό σχήμα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων που τα συγκροτούν, το
ορίζει ελευθέρως ο κοινός νομοθέτης, κατ’ αναφορά όμως πάντα προς το συνταγματικό πλαίσιο που διέπει τα Α.Ε.Ι.
Από την ψήφιση του πρώτου νόμου-πλαισίου (1268/1982), αλλά και σε όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, το
οργανωτικό σχήμα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων που τα συγκροτούν δεν άλλαξε, παραμένοντας
όπως χαρακτηριστικά το αναφέρει η νομολογία «το πανεπιστήμιο των ομάδων». 22
Ο νόμος 4009/2011, θεωρεί, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική του έκθεση, ότι το πρότυπο του συγκεκριμένου νόμου έχει
εξαντλήσει τη δυναμική του και χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση, με στόχο τη συγκρότηση ισχυρών αυτοδιοικούμενων
ιδρυμάτων, ενώ παραλλήλως φιλοδοξεί να απαλλάξει τα Α.Ε.Ι. από τις υπάρχουσες παθογένειες και να ενισχύσει τις
ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές επιδόσεις του.
Η προηγηθείσα ανάλυση των συνταγματικών ρυθμίσεων και οι διαχρονικά σταθερές θέσεις της νομολογίας, καταδεικνύουν
συνταγματικές αδυναμίες και προβλήματα συμβατότητας του νέου νόμου, κυρίως με το άρθρο 16 του Συντάγματος, τα
οποία θα τύχουν δικαστικής εκτίμησης και ερμηνείας, καθώς υπάρχουν ήδη σχετικές προσφυγές.
Ειδικότερα:
Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, είναι ο θεσμός που δέχτηκε την μεγαλύτερη κριτική, εξαιτίας, κυρίως, της
συμμετοχής των εξωτερικών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη, (α) ότι στο Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκεντρώνονται οι πιο
κρίσιμες αρμοδιότητες για όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική λειτουργία
των ΑΕΙ, (β) τις συνταγματικές διατάξεις της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., όπως αυτές αναλύθηκαν (γ) τις σχετικές
αποφάσεις της νομολογίας, 23 αλλά και (δ) την απόφαση 32/2009 του Σ.τ.Ε, από την οποία αντλείται επί του αντιθέτου
σχετικό επιχείρημα, φαίνεται ότι η ρύθμιση αποκλίνει από τα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, ακόμα και με έναν ευρύ
αναπροσδιορισμό της. Σχετικοποιώντας δηλαδή, περαιτέρω την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., όπως αυτή
αρχικώς προσδιορίσθηκε στην απόφαση 2786/1984 και επεκτείνοντας τα όρια που η απόφαση 32/2009 θέτει για τη
συμμετοχή των εξωτερικών μελών και πέραν της πανεπιστημιακής κοινότητας ενδεχομένως να βρει νομικό έρεισμα και η
ρύθμιση για τη συμμετοχή των εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Δεν βρίσκει επίσης εξήγηση στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η διακριτική, υπέρ των συνταξιούχων
καθηγητών άλλου Α.Ε.Ι. και των εν ενεργεία καθηγητών της αλλοδαπής, μεταχείριση. Χωρίς να αμφισβητείται, ότι τα
πολυμελή συλλογικά και αντιπροσωπευτικά όργανα Διοίκησης των Α.Ε.Ι. λειτούργησαν πάντα αποτελεσματικά, η οπτική
του ζητήματος θα ήταν διαφορετική, αν το Συμβούλιο είχε μόνο γνωμοδοτικές-διαχειριστικές αρμοδιότητες ή εποπτικό
χαρακτήρα και μειοψηφούσαν τα εξωτερικά μέλη.
Το θέμα φαίνεται ότι θα κριθεί δικαστικά.
Στα θέματα εκλογής, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης των μελών Δ.Ε.Π., που ο νόμος παρέχει
εξουσιοδότηση ρύθμισης στον Οργανισμό του Ιδρύματος (άρθρο 5 παρ.2 στοιχ.ε-ζ) καθορίζονται μεταξύ άλλων « ε) τα
ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύματος, στ) η διαδικασία προκήρυξης
θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος, ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των
καθηγητών του ιδρύματος». Οι παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 17 παρ.1 και 3 όπου «οι πρόσθετες
προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή καθορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα, το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής , από τον Οργανισμό του ιδρύματος»,
δημιουργούν για πρώτη φορά, από τη θέσπιση με το νόμο πλαίσιο του ενιαίου φορέα διδασκόντων, ρήξη στα ενιαία ανά
καθηγητική βαθμίδα προσόντα. Οι συνέπειες της ρύθμισης είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, καθώς θα απαιτούνται ανά Α.Ε.Ι.
.Βλ. σχετικά Π. Παυλόπουλου, Η νομική φύση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Γνμδ, ΤοΣ 1990, σελ.445-453. Επίσης του
ιδίου, Η συνταγματική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 24 Ιουλίου 2011. Για την
σωματειακού χαρακτήρα υπόσταση των Α.Ε.Ι. βλ. Κ.Ρέμελη, Η χαμένη τιμή των Πανεπιστημίων, εφημερίδα Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, 24 Ιουλίου 2011. Αντίθετος ο Π.Δαγτόγλου ο οποίος αναφέρει « Κατά το Σύνταγμα το πανεπιστήμιο είναι κατά κύριο
λόγο ένα ίδρυμα που παρέχει ορισμένες υπηρεσίες(…) και όχι, μια ένωση προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και συμφέροντα»,
Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ. 683,
20
. Π.Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή ελευθερία, ο.π. σελ. 246
21
. Ενδεικτικά Σ.τ.Ε. 1812/83, 2808/84, 4076/90.
22
. Ενδεικτικά: 714/1989, 1853/1990 Ολομ., 1531/2002.
23
. Σ.τ.Ε 2786/84, 32/2009.
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διαφορετικά προσόντα για την ίδια βαθμίδα, γεγονός που θα επιτρέψει την δημιουργία καθηγητών πολλαπλών ταχυτήτων.
Πλήττεται επίσης η οργανική και λειτουργική αυτοτέλεια των μελών Δ.Ε.Π. 24 και ανατρέπεται το σύστημα ακαδημαϊκής
αξιολόγησής τους.
Τα προβλήματα αυτά ενδεχομένως να επιλύσει ή να αμβλύνει με θέσπιση, δεσμευτικών για όλους τους
Οργανισμούς των Α.Ε.Ι., διατάξεων, ο Πρότυπος Οργανισμός των Α.Ε.Ι., ο οποίος θα εκδοθεί με Προεδρικό Διάταγμα,
παρότι θα έχει προσωρινό χαρακτήρα.
Στις επιτροπές κρίσης για επιλογή ή εξέλιξη των καθηγητών ορίζεται, ότι τουλάχιστον τρία από τα επτά μέλη της
επιτροπής προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών, χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω επέκταση του αριθμού
τους(άρθρο 19).
Για πρώτη φορά ο νόμος 3549/2007 θέσπισε ως υποχρεωτική τη συμμετοχή στα ειδικά εκλεκτορικά σώματα και μελών
Δ.Ε.Π. από άλλα Α.Ε.Ι., ενώ ο νόμος 3848/2010 επεξέτεινε τη συμμετοχή και με μέλη Δ.Ε.Π. της αλλοδαπής. Το
Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄αριθμ.32/2009 απόφασή του έκρινε, όσον αφορά τουλάχιστον τις διατάξεις του Ν.
3549/200, ότι η συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτόρων κινείται εντός των συνταγματικών πλαισίων της πλήρους
αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., εφόσον, τα εξωτερικά μέλη τελούν εν μειοψηφία σε σχέση με τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος και ότι η επιλογή των εξωτερικών μελών Δ.Ε.Π. γίνεται με κλήρωση και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και με
απόφαση του οικείου τμήματος. Τέλος, η απόφαση επισημαίνει, ότι οι εξωτερικοί εκλέκτορες καθίστανται δια της
συμμετοχής τους στο ειδικό εκλεκτορικό σώμα, και για τον σκοπό για τον οποίο εξελέγησαν, μέλη του τμήματος που τα
εξέλεξε. Εστιάζοντας στην προεκτεθείσα νομολογία και λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα να πλειοψηφούν στις ειδικές
επιτροπές μέλη προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών, δημιουργείται έντονος προβληματισμός, εάν, οι
προτεινόμενες ρυθμίσεις, συνάδουν προς την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. Επισημαίνεται επίσης, η
διαφοροποίηση που επέρχεται, σε ό,τι αφορά το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης, το οποίο καθορίζεται με βάση
πλέον τις ανάγκες της Σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό
και ερευνητικό του έργο(άρθρο 18 παρ.3).
Είναι, επίσης, σοβαροί οι περιορισμοί που εισάγονται με το άρθρο 18 παρ.5 για όσους επέλεξαν να ολοκληρώσουν
τις σπουδές τους στο ίδιο ίδρυμα ή να λάβουν το διδακτορικό τους δίπλωμα σε αυτό, καθώς φαίνεται ότι δεν συνάδουν με
την αρχή της ισότητας (άρθρο4 παρ.1 Σ) και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ.1 Σ).
Αμφισβητούνται, επίσης, σοβαρά οι εξουσιοδοτήσεις, που παρέχει ο νόμος σε όργανα της Διοίκησης, πλην του Προέδρου
της Δημοκρατίας, για έκδοση διοικητικών πράξεων με κανονιστικό περιεχόμενο, όπως αυτή του άρθρου 77 παρ.3, καθόσον
η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης Καθηγητή δεν μπορεί, έστω και προσωρινά, να ρυθμίζεται από τη Σύγκλητο( άρθρο 43
παρ.2 εδαφ.β Σ.), τα δε θέματα εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π., δύσκολα μπορεί να θεωρηθούν ως ειδικότερου,
τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
Τέλος, αναφορικά με το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου, η κατάργησή του με το άρθρο 3 παρ.2,
χαρακτηρίστηκε ως θεσμικά και συνταγματικά άτοπη. Θεωρείται, παρότι δεν υφίσταται ρητή συνταγματική κατοχύρωση
του ασύλου, ότι η νομοθετική του ρύθμιση και η θετικοποίησή του με το άρθρο 2 του Ν.1268/82, το προστατεύουν
συνταγματικά, ως απόρροια της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. αλλά και της ίδιας της ακαδημαϊκής ελευθερίας. 25 Στην
ίδια κατεύθυνση και η άποψη ότι το πανεπιστημιακό άσυλο συνιστά συμπληρωματικό συνταγματικό έθιμο, το οποίο δεν
μπορεί να καταργήσει ο νόμος. 26Ο διαχρονικά καταχρηστικός τρόπος εφαρμογής και επίκλησης του πανεπιστημιακού
ασύλου, η ανεπαρκής προστασία του αλλά και η αδυναμία εκ μέρους των κρατικών οργάνων εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας, οδήγησε στην απόλυτη κατάργηση του θεσμού.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
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. Η μεταρρύθμιση της
ανώτατης παιδείας ήταν χρονικά και θεσμικά επιβεβλημένη.
Το πρότυπο διοίκησης που εισάγει ο νόμος 4009/2011, αν και καινοτόμο για τον ελληνικό χώρο, βασίζεται σε
διεθνώς δοκιμασμένα συστήματα. Η λογοδοσία, η διαφάνεια, η αξιολόγηση, η αριστεία, η διεπιστημονικότητα, η
συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανήκουν στα θετικά χαρακτηριστικά του νόμου.
Επιβάλλεται να αποσαφηνιστούν σύντομα οι συνταγματικές αμφισβητήσεις, να αποκατασταθεί η ισορροπία
ανάμεσα σε διοικητικά και ακαδημαϊκά όργανα, προκειμένου να λειτουργήσουν οι μεταβατικές διατάξεις, καθώς πολλοί

. Σ.τ.Ε. 2786/1984 Ολ. «…Είναι όμως υποχρεωμένος ο κοινός νομοθέτης να σεβαστεί την από το σύνταγμα απορρέουσα ιδιαίτερη
οργανική και λειτουργική θέση των καθηγητών, ως δημοσίων λειτουργών που απολαύουν συγκεκριμένων εγγυήσεων προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας…»
25
. Κ.Χρυσόγονου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ο.π. σελ. 346
26
. Α,Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ.368-9. Επίσης Γ. Κατρούγκαλου, Jura sunt vigilantibus
scripta. Το πανεπιστημιακό άσυλο και η αμφισβήτησή του, ΕφημΔΔ,Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, σελ.678 επ.
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Πρυτάνεις, επικαλούμενοι κυρίως τη θεωρία και τη νομολογία 27 προβαίνουν σε έλεγχο συνταγματικότητας του νόμου,
καταθέτοντας σχετικές προσφυγές στο Σ.τ.Ε.
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The Greek Entrepreneurship in the Years of Austerity and Crisis
Dr. Maria Markatou* 1 and Professor Yannis Stournaras 2
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Abstract
Entrepreneurship is very important for the dynamism of every economy, as new firms create jobs, foster competition
and contribute to national growth. Schumpeter defined entrepreneurship as ‘the assumption of risk and responsibility in
designing and implementing a business strategy or starting a business’. Gough stated that entrepreneurship ‘refers to a
person who undertakes and operates a new enterprise or venture, and assumes some accountability for the inherent
risks’. For policy practitioners, entrepreneurship has generally been viewed as the process of creating new wealth.
Whatever definition is used in order to define the concept of entrepreneurship, one thing is obvious: The entrepreneurial
process focuses on the discovery, creation and profitable exploitation of markets for goods and services. Thus, firms are
the cornerstone of entrepreneurship and a major issue for the local, regional and national economic development.
This paper aims at studying the issue of entrepreneurship, through information on new firm creation for the Greek case.
The analysis relies on government data of investment plans approved for funding through the law of investmentincentives and since 2004. Results show that a large part of investments are directed to the sector of energy
(photovoltaic establishments). Secondary entrepreneurial choices concern investments in tourism, industrial production
and logistics. On the contrary, very few investments in more technologically advanced activities are recorded, all of
them being related to services. The focus of the Greek entrepreneurship in the field of environment could be
characterized as positive, as it could be linked to other important sectors of the Greek economy (tourism). However, it
also raises a major issue as that kind of entrepreneurship doesn’t contribute to job creation. However, job creation is
implicit in entrepreneurship. Therefore, results ought to mark a law revision on the part of policy makers and this paper
could be the starting point for that.
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Modelling sustainable entrepreneurship in time of crisis: evidence from a
conjoint choice survey of Greek food companies
Theodore Tarnanidis
Jason Papathanassiou
Demetres Subeniotis
University of Macedonia
Abstract: This study presents the design and selected results of a comprehensive research on measuring the construct
of sustainability entrepreneurship by means of conjoint analysis. The analytical framework developed provides a
hierarchical structuring of the variables measuring the evolving construct under examination. The results are
demonstrated by means of two surveys complementing each other. Both surveys together are representing the opinions
of more than 140 Greek food companies.
Keywords: Sustainability-entrepreneurship, hierarchical-structuring, conjoint analysis, food industry
.
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Introduction
During the last years food companies have changed considerably their production and consumption systems
(Tansey and Worsey, 1995). Production is highly depended on high labour productivity and economies of scale.
Nowadays food companies are facing a rising concern for environmental and social issues regarding the whole food
system. It becomes clear that the optimization of the food system according to these principles and short term profits is
a sub‐optimization from a sustainable development point of view (Millstone and Lang, 2003). Economic, environmental
and social issues have to be taken into account to optimise the food production and consumption system in the long run
(Belz and Peattie, 2012).
Besides, sustainable entrepreneurship focuses on the alleviation of ecological, social and environmental
conditions (Van de Ven and Engleman, 2005; Belz and Binder, 2013). These rising concerns are an omnipresent
challenge to modern entrepreneurs. Therefore it is necessary to develop a methodology that will allow entrepreneurs to
identify attributes that could be used to assess sustainable entrepreneurship.
In this paper, we have applied the traditional conjoint analysis method and have determined the importance of
four important sustainability attributes that resulted from the findings of the extant literature (internal and external
social values, environmental and economic values).
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Literature Review
The common theme in the literature of sustainable entrepreneurship is that it embodies environmental,
economic and social dimensions (Kuckertz and Wagner, 2009; Cohen and Winn, 2007; Rigby et al., 2001). Numerous
papers dealing with “sustainable entrepreneurship” emphasize the need to assess it by the means of a set of indicators
that could be linked to an aggregate measure (Sydorovych and Mossink, 2008; Kuckertz and Wagner, 2009; Belz and
Binder, 2013).
In addition, a large number of indicators, each concentrates to a specific aspect make it difficult to assess the
overall utility (Pacini et al., 2003). Within each dimension one or more attributes are identified and then measured by
the means of indicators. Part-worths utilities for attribute levels were also estimated from the preferences on those four
sustainable entrepreneurship attributes. Thus, in order to fill in that gap in the literature it is essential to identify
meaningful levels of each attribute. This is achieved by using the multi-attribute utility (MAU) approach (Hajkowicz,
2006; Decker and Hermelbracht, 2006).

Methodology
To operationalize that process we followed the six stage structure of a typical conjoint analysis adapted from
Pol and Ryan (1996) and Hair et al. (2006). These are: establishing the attributes, defining attribute levels, deciding
which profiles to present to respondents, establishing the preferences, choosing a presentation method and selecting a
method for part-worths estimation. In addition to the six-stages of conjoint study, stakeholder’s preferences where
prioritized in a simple hierarchy.
The study population was Greek food companies. Data was collected from two surveys complementing each
other. The first survey aimed to test an adequate set of possible attributes that developed from a comprehensive content
analysis of a variety of secondary sources (see Appendix:Table 1). The study sample was 149 enterprises. Whereas in
the second survey we used the conjoint analysis method by presenting to individuals hypothetical scenarios (proposal
cards) with different combinations of attribute labels. The SPSS 22 ‘orthoplan’ procedure was used to generate the
scenarios (Field, 2005). At this stage data was collected from 56 enterprises.
The study was carried out in autumn 2014 as an internet-based online survey. The questionnaire and the
hypothetical scenarios were assessable via the website of the Survey Monkey enterprise. Entrepreneurs were directly
prompted to participate in the survey by phone or e-mail.

Data analysis and results
The simple hierarchy of sustainable entrepreneurship values is presented in figure 1.
Figure 1: Hierarchical framework

The small hexagons represent the different attributes of each sustainable entrepreneurial dimension. In addition
first number in the hexagons is the 1st choice, and the number in parentheses is the last choice. The first block (‘internal
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social value) on the left, for example, comprises nine different attributes, namely “determined to improve workforce
quality of life,” “foster training and development to our employees,” “committed to job creation,” “consolidation
between professional and personal life,” “equal opportunities,” “dynamic mechanisms of dialogue,” ”fulfill individuals
needs,” “committed to a social vision” as well as “improve safety and hygiene”. It clearly can be seen that the 9th
attribute ranks first and the eight attributes ranks last. The same analysis can be made with the other three blocks
(explanation of the attributes is outlined in Appendix: Table 1). The horizontal line connects the most and the least
plausible attribute levels.
The estimation of part-worths utilities for each attribute level and their relative importance are presented in
Tables 2 to 5. In doing so, we used the multi-attribute utility theory (Hair et al., 1998). The linear additive model of a
given profile is given by the sum of the separate part-worths of the attributes. The linear additive model of sustainable
entrepreneurship is the following:
U=β0 + β1 Internal social value+ β2 External social value+ β3 Environmental value+ β4 Economic value
Where: U= preference score for a profile, and β0 to β4 = are the coefficients of the model to be estimated.
Analyzing the conjoint analysis results, it can be seen that for the first dimension (internal social value)
respondents gave more importance the ‘safety and hygiene’ attribute compared to the other internal social value
attributes by assigning 23% as relative weight to that specific attribute out of 100%. This suggests that safety issues are
of great importance to successful business. Regarding the ‘external social value’ dimension the most important attribute
is the improvement of workforce quality of life (22%). The most important attribute for the ‘environmental value’
dimension is the low environmental impact (16%). In the last factor ‘economic value’ the most important attribute is the
profits that entrepreneurs earn from the selling of goods (26%).
Similar results were found in the hierarchical structuring analysis that resulted from the first survey.

Conclusion
The hierarchical framework combined by the use of conjoint analysis provided a ranking of the most important
sustainability entrepreneurship attributes in the sector of food. The specific ranking of the variety of attributes will help
managers to enhance their existing entrepreneurial processes. Also, the specific hierarchy of the entrepreneurial model
should be used to other product categories.
Finally, the proposed method enables managers to be guided by the multi-attribute nature of the specific
entrepreneurial values, by concentrating on those attributes which are the most important. In addition, the specific
process reduced the number of attributes to a simpler format.
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Appendix
TABLE 1: SUTAINABLE ENTREPRENEURSHIP DIMENSIONS & ATTRIBUTES
Internal social value dimension of SE
ATTRIBUTE LEVELS
ISV1: Are determined to improve workforce quality of life
HIGH
LOW
ISV2: We are committed to job creation (fellowships, creation job opportunities in the firm)
HIGH
MODERATE
ISV3: We foster training and development of our employees
HIGH
MODERATE
ISV4: We have human resources policies to facilitate consolidation between professional and
RELATIVELY
RELATIVELY SMALL
personal life
LARGE
ISV5: Equal opportunities exist on all employees
YES
NO
ISV6: We have dynamic mechanisms of dialog with employees
ENHANCED
MAINTAINED, NOT ENHANCED
ISV7: We are committed to fulfill individual needs
ENHANCED
NOT ENHANCED
ISV8: We are strongly committed to a social vision
YES
NO
ISV9: Are determined to improve the safety and hygiene issues of products to consumers
YES
NO
External social value dimension of SE
ESV1: We are clearly able to identify a social need
YES
NO
ESV2: We have a strong motivation to defend a social need
ENHANCED
NOT ENHANCES
ESV3: Are determined to be agents of social change
HIGH
MODERATE
ESV4: Are determined to improve the quality of life of the society
HIGH
LOW
ESV5: We are strongly committed to cultural norms
MODERATE
LOW
ESV6: We promote the betterment of human kind through the dedication towards continuous
ENHANCED
NOT ENHANCED
responsible innovations
ES7: Our production has impact on local economy
RELATIVELY
RELATIVELY SMALL
LARGE
ES8: We promote a balance of economic, social and environmental concerns
HIGH
LOW
ES9: We are able to create social value through goods/services
HIGH
LOW
Environmental value dimension of SE
EV1: We are able to minimize our environmental impact
YES
NO
EV2: We use goods in process and/or goods processed with low environmental impact
YES
NO
EV3: We contemplate energy savings in order to get high levels of efficiency
HIGH
MODERATE
EV4: We attached very high value to the production of alternative sources of energy
HIGH
LOW
EV5: We are aware of the relevance of planning investments to reduce the environmental impact
HIGH
LOW
EV6: We are aware of gas emission reductions and waste products recycling
YES
NO
EV7:We have a positive predisposition to use, to buy or to product ecological goods
HIGH
MODERATE
EV8: We appreciate using recyclable packing
YES
NO
EV9: Our goods and services are environmentally friendly
SAFE
INVOLVED POTENTIAL RISKS
EV10: Our products contain components that protect human health
SAFE
INVOLVED POTENTIAL RISKS
Economic values dimension of SE
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ECV1: We sell goods and services for a profit
ECV2: We seek financial wealth maximization
ECV3: Our products and or services satisfy national and international quality standards
ECV4: We are characterized to have the best relation price to quality
ECV5: We achieve social and environmental goals by making profits
ECV6: We seek prospects for long-run profits

YES
YES
YES
ENHANCED
ENHANCED
GOOD
PROSPECTS
HIGH
EASY TO
COMPLY

ECV7: We are strongly committed to respect consumer rights
ECV8: Are determined to comply with governmental regulations

TABLE 2: Estimated part-worths utilities and relative attribute importance Internal Social value
Attribute
Level
Source /Attribute
Minimum
Maximum
Mean
High
-2,202
1,541
0,008
ISV1improveworkforcequalitylife
Low
-1,541
2,202
-0,008
ISV2JobCreation
ISV3Wefostertrainingemployees
ISV4HumanResourcesPolicies

ISV5EqualOpportunitiesEmployees
ISV6DynamicNechaniDialog

High
Moderate
High
Moderate
Relative
Large
Relative
small
Yes
No
Enhanced
Not
Enhanced
Enhanced

ISV9_Safety_Hygiene

MODERATE
DIFFICULT TO COMPLY

Range of
PartWorths
0,16

Factor
Importance
5,856515

1,087
0,384

-1,559
-2,118
-7,336
-3,586
-5,099

2,118
1,559
3,586
7,336
3,170

0,192
-0,192
-0,172
0,172
-0,048

1,114
1,114
3,216
3,216
2,393

14,05564
0,344

12,59151

0,096
3,513909

-3,170
-2,287
-4,151
-2,428

5,099
4,151
2,287
3,491

0,048
-0,030
0,030
0,034

2,393
1,973
1,973
1,928

-3,491

2,428

-0,034

1,928

-1,541

0,530

-0,247

0,536

Not
Enhanced
Yes
No

-0,530
-1,923
-1,930

1,541
1,930
1,923

0,247
-0,250
0,250

0,536
1,377
1,377

0,50

18,30161

Yes

-2,339

1,889

-0,313

1,304

0,626

22,91362

ISV7Fulfil_Iindividual_Needs

ISV8_Strongly_Social_Vision

Std.
deviation
1,087

NO
NO
NO
NOT ENHANCED
NOT ENHANCED
PROBABILITIES ARE AGAINST

0,06

2,196193

0,068

2,489019

0,494

201

18,08199

No

-1,889

2,339

0,313

1,304
SUM 100

TABLE 3: External Social Value: Estimated part-worths utilities and relative attribute importance
Attribute Level
Source
ESV1_SocialNeeds
ESV2_DefendSocialNeeds
ESV3_SocialChange
ESV4_QualityLife
ESV5_CulturalNorms
ESV6_BettermentLife
ESV7_LocalEconomy

ESV8_BalanceESE
ESV9_SocialValueGoods

Minimum
Yes
No
Enhanced
Not enhanced
Enhanced
Not enhanced
High
Low
Moderate
Low
Enhanced
Not enhanced
Relatively
Large
Relatively
small
High
Low
High
Low

Maximum

Mean

Std. deviation

-1,747

1,099

0,208

0,808

-1,099
-2,495
-3,765
-2,605
-1,733

1,747
6,371
1,062
1,629
0,568

-0,208
0,248
-0,248
0,072
-0,072

0,808
2,636
1,355
1,534
0,582

-0,568
-0,614
-1,175
-1,175
-1,125
-0,918

1,733
1,175
0,614
1,125
1,175
0,963

0,323
-0,323
0,013
-0,013
0,201
-0,201

0,582
0,544
0,544
0,646
0,411
0,691

-0,963

0,918

0,106

0,691

-1,559
-1,180
-1,175

1,180
1,559
0,624

-0,106
0,146
-0,146

0,811
0,811
0,612

-0,624
0,000

1,175
0,000

0,346
0,000

0,612
0,000

Range of
PartWorths
0.416

Factor
Importance
13,95973

0.496

16,6443

0,144

4,832215

0,646

21,67785

0,026

0,872483

0,402

13,48993

0,212
7,114094

0,292

9,798658

0,346

11,61074
SUM 100
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Table 4: Estimated part-worths utilities and relative attribute importance for Environmental value

Source
Products with Low Env Imp
Env. Impact
Energy Savings ModerateAlternative Sources of Energy
Planning Investments
Gas Emission
Ecological Goods
Recyclable Packing
Goods Env Friendly

Protect Human Rights

Mean

Std.
deviation

Attribute Level

Minimum

Maximum

Yes
No
Yes
No
High
Moderate
High
Low
High
Low
Yes
No
High
Moderate
Yes
No
Safe
Involved Potential
Risks
Safe

-1,094
-1,776
-0,508
-1,188
-1,126
-0,732
-0,508
-1,030
-0,439
-0,352
-0,704
-1,336
-0,599
-0,976
-0,667
-1,356
-0,890

1,776
1,094
1,188
0,508
0,732
1,126
1,030
0,508
0,352
0,439
1,336
0,704
0,976
0,599
1,356
0,667
0,667

0,381
-0,381
0,180
-0,180
-0,118
0,118
0,017
-0,017
0,015
-0,015
-0,027
0,027
0,172
-0,172
0,074
-0,074
0,089

0,961
0,961
0,487
0,487
0,530
0,530
0,444
0,444
0,270
0,270
0,520
0,520
0,513
0,513
0,523
0,523
0,417

-0,667
-0,731

0,890
1,122

-0,089
0,055

0,417
0,562

Involve Potential Risks

-1,122

0,731

-0,055

0,562

Range of
PartWorths
0,762

Factor
Importance

0,360

15,89%

0,236

10,41%

0,044

1,94%

0,030

1,32%

0,054

2,38%

0,344

15,18%

0,148

6,53%

0,178

7,86%

0,110

4.85%

33,6%

SUM=100
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Table 5: Estimated part-worths utilities and relative attribute importance for Economic Values

Source
Sell goods for profit
Financial
Maximization
Follow standards
Price to quality
social goals
Long run profits
Consumer rights
Gov regulations

Attribute Level

Mean

Std.
deviation

Range of
PartWorths

Factor
Importance

Minimum

Maximum

Yes
No

-0,482
-1,475

1,475
0,482

0,469
-0,469

0,613
0,613

0,938

26,5873

Yes
No
Yes
No
Enhanced
Not enhanced
Enhanced
Not enhanced
Good prospects
Probabilities are against
High
Moderate
Easy to comply

-0,193
-0,941
-0,772
-1,112
-1,798
-0,805
-0,736
-1,112
-1,193
-0,482
-1,116
-0,480
-0,720

0,941
0,193
1,112
0,772
0,805
1,798
1,112
0,736
0,482
1,193
0,480
1,116
1,086

0,360
-0,360
0,192
-0,192
-0,101
0,101
0,093
-0,093
-0,224
0,224
-0,322
0,322
0,003

0,401
0,401
0,631
0,631
0,746
0,746
0,698
0,698
0,547
0,547
0,522
0,522
0,593

0,72

20,40816

0,384

10,88435

0,202

5,725624

0,186

5,272109

0,448

12,69841

0,644

18,25397

0,006

0,170068

Difficult to comply

-1,086

0,720

-0,003

0,593
SUM 100
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Measuring sustainable entrepreneurship in a time of crisis: evidence from
a structural equation model
Theodore Tarnanidis
Demetres Subeniotis
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University of Macedonia
Abstract: This research presents a model for measuring sustainable entrepreneurship values (SEV) in the food
industry. It presents an approach for capturing and incorporating the triple bottom line of economic, ecological and
social values. The literature overview has shown, research in SE is still in its infancy. Particularly, there is a lack of
research that sheds light on the elaboration of an aggregate measure that assesses entrepreneurial sustainability. A
model for measuring SE is developed in order to determine the degree of relationship between above elements. In doing
so, we collect data from more than 140 Greek food companies and we apply the method of structural equation modeling
to select economic, social, and environmental/ecological attributes that are perceived as important for sustainability by
different stakeholders.
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entrepreneurship.
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Introduction
In the past, entrepreneurships and entrepreneurs were interested to profit-driven ventures (Brazeal and Herbert,
1999; Belz and Peattie, 2012). In the modern era, entrepreneurs are seeking to identify the business opportunities that
create value addition to the customers. This is achieved by creating innovative product development processes that
reduce the product costs (Chrisman et al., 2005; Cohen and Winn, 2007). The literature on sustainable entrepreneurship
values (SEV) focuses on the alleviation of ecological, social and environmental conditions (Van de Ven and Engleman,
2004; Belz and Binder, 2013). Up to date the academic discourse on sustainable development within the mainstream
entrepreneurship literature has been sparse, and there are relatively few empirical studies.
Research on sustainability entrepreneurship, perhaps best represented in Belz and Binder (2013) work,
indicates that sustainability entrepreneurship is the process of recognising, developing and exploiting entrepreneurial
opportunities that create economic, ecological, and social value. More explicitly SE is the continuing commitment by
business to behave ethically and contribute to economic development (Parrish, 2010). This is achieved by improving the
quality of life of the workforce, their families, local communities, the society and the world at large as well as future
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generations (Knight, 2000). Based on the multiphase dimensions of sustainability entrepreneurship the attributes are
identified and then measured by the means of indicators (Sydorovych and Wossink, 2008).
In fact SEV inventory hasn’t yet been conceptualized as a whole construct and no scale has been found in the
current literature. Thus the main outcome of this research is to define sustainability entrepreneurship and explore the
main themes and dimensions in order to develop a valid model. As a result, there is a clear need for further research on
sustainability entrepreneurship and its measurement.

Literature Review
To date no research has provided a model of factors that can reliably explain the concept of sustainability
entrepreneurship. Moreover little research were found that directly explain the need to link social and environmental
issues that contribute to economic development (Tilley and Young, 2009).
A careful review of the literature showed that the concept of sustainability entrepreneurship involves a balance
of economic health, social equity and environmental resilience (Kuckertz and Wagner, 2009). Thus, SEV offers new
insights to policy makers, in the sense of creating additional potential both for society and environment (Cohen and
Winn, 2007). According to Kuckertz and Wagner (2009) the era of SEV lies at the nexus of innovation, sustainability
concerns and entrepreneurship. The extant literature provides numerous examples of entrepreneurs pursuing sustainable
business models as early as the 19th century (Anderson and Leal, 1997). Yet, due to its emergent character, to date most
contributions have naturally remained conceptual or have reported results of case study research (e.g., Schaltegger,
2002). Kuckertz and Wagner (2009) indicate that sustainability entrepreneurship will benefit from the development of
large-scale empirical research projects. Therefore this research will fill in this lacuna by trying to develop a
methodology that identifies the attributes that assess the measurement of the construct.

Methodology
To operationalize that process a mixed method approach is employed with the use of both qualitative (i.e. faceto-face interviews) and quantitative (i.e. survey instrument) techniques. The rationale of selecting a mixed method
strategy by combining the use of qualitative and quantitative techniques was to enrich the emerging data (Denzin, 2000;
Cho and Trend, 2006). Triangulation, which is the use of multiple combinations of processes to produce more robust
and interpretable results, will ensure the repeatability of the data being examined (Denzin, 2000; Cho and Trend, 2006).
It serves to give breadth to a more rigorous clarification by examining the same facts from different focal points
(Campbell and Fiske, 1959; Smith, 1975; Seale, 1999; Hammersley and Atkinson, 1995; Denzin, 1978, 2000, 2003).
Using this method can effectively show entrepreneurs intentions and can help to uncover all the deviant dimensions of
the measurement problem under examination in a manageable way (Jick, 1979).
The study population was Greek food companies. The on-line questionnaire included 36 closed questions
aimed to generate the potential factors of the SEV scale, by representing them with a meaningful item pool. The closed
questions provided a number of alternative statements which the respondents was instructed to choose from (DeVaus,
1991; DeVellis, 2003; Spector, 1992). Agreement response choices were made following the format of the five-point
Likert scale. Specifically the range was from 1=strongly disagree to 5=strongly agree (Devellis, 2003). Hence by the
use of the 5-point scale the validity and the degree of reliability of the construct under examination improved. The study
was carried out in autumn 2014 as an internet-based online survey. The questionnaire was assessable via the website of
the Survey Monkey enterprise. Entrepreneurs were directly prompted by phone or e-mail. As a result a large sample
comprising 149 completed questionnaires could be realized.

Data analysis and results
Both exploratory and confirmatory factor analysis was used as it better serve to identify factors that could not
be measured directly. Additionally it helps to identify the number of latent dimensions that account for the common
variance explained among the items (Reise et al., 2000). More specifically, principal component analysis (PCA), with a
varimax rotation was developed (DeVellis , 2003; Hair et al., 1998). According to Hair et al. (1998) principal
components are utilized when the objective is to summarize the variance explained in a minimum number of factors for
predicting a reliable model adequacy. The use of varimax rotation refers to ‘Orthogonal rotation’, which serves to
maximize the factor loadings, by creating a factor matrix. Likewise it serves to produce uncorrelated variables (Bauer,
2006).
The amount of variance explained by the extracted factors, and the item of factor correlation was calculated
(Devellis, 2003). The Cronbach alpha coefficients were computed, for the reliabilities of the factor identified, i.e. the
coefficient should be above 0.70 (DeVellis, 2003). Thus the technique of exploratory factor analysis helped to purify
and improve the psychometric properties by examining the validity and reliability of individual constructs (DeVellis,
2003; Reise et al., 2000) that were underpinned in the categorization of sustainable entrepreneurship. At the first stage
the data was analysed in SPSS 16, whereas in the confirmatory factor analysis stage, the data was analysed by means of
LISREL 8.8 (Joreskog and Sorbom, 2006). Similar the technique of Maximum Likelihood Estimation (MLE) was
utilized in order to assess the degree to which the data meets the expected structure (Hair et al., 2006).
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The study results yielded four factors that had absolute fit measures above the recommended levels (see
appendix Table 1 and Table 2). Items that loaded below 0.50 on a factor were removed. The remaining items were
submitted to reliability analysis and items-to-total correlations of more than 0.30 were retained (Hair et al., 1998).
Overall twenty-four items were deleted from the scale. As shown in table 1, confirmatory analysis of the remaining 12
items, yielded four factors accounted for a total of 0.63% of the variance. Factor loadings ranged from 0.68 to 0.91.
The first factor of sustainable entrepreneurship is ‘internal social values (α=0.78). This factor includes 3 items and
explains 32.7% of the variance. Items on that factor refer to the values that improve workforce quality of life, by giving
great concern to issues related with the training and development of the employees. The second factor, ‘external social
values’ (α=0.763), consists of 3-items accounting for 12.7% of the variance. This factor consists of values that promote
a balance of economic, social and environmental concerns.
The third factor named ‘environmental values’ (α=0.820), and explains 9.43% of the total variance. The three
items of this factor claims that entrepreneurs are aware of the relevance of planning investments to reduce the
environmental impact. The fourth factor ‘economic values (α=0.783), explains 8.18% of the variance. This factor
measures economic values based on multiple sources, i.e. financial wealth-maximization and long-run profits.

Discussion and conclusion
The analysis revealed that Greek food companies exhibit more emphasis on values that result from social,
environmental and economic domain. Thus entrepreneurs as policy makers should use this constructs to craft their
decision making processes. It should be noted that the four dimensions of the sustainable entrepreneurship values (SEV)
justifies the multi-dimensionality of the measurement construct. In addition the proposed method reduces the multiattribute nature of the entrepreneurship values to a simpler and format.
Future researchers should employ a second stage purification process of the SEV inventory with a new data, in
order to further assess the factor structure and reliability of the scale. Overall the results of this study are an initial
attempt on developing a measurement scale for the construct under investigation. Hence further research should be
carried out.
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Appendix
Table 1 CFA of Final Model of Sustainable Entrepreneurship Values
Factor
Measurement
loading
error
λi
t
Ei
t
Factor 1. Internal Social Value
ISV1: Are determined to improve workforce quality of life
0.70 17.91 0.24
8.32
ISV3: We foster training and development of our employees
0.80 15.43 0.23
9.98
ISV5: Equal opportunities exist on all employees
0.74 13.43 0.31
12.33
Factor 2. External Social Value
ESV12: Are determined to be agents of social change
0.71 12.33 0.31
10.12
ESV15: We promote the betterment of human kind through the dedication 0.75 10.81 0.30
11.14
towards continuous responsible innovation
ESV17: We promote a balance of economic, social and environmental
0.83 12.08 0.42
10.25
concerns
Factor 3. Environmental Value
ENV23: We are aware of the relevance of planning investments to reduce
0.83 19.71 0.29
11.46
the environmental impact
ENV24: We are aware of gas emission reductions and waste products
0.81 19.63 0.21
10.36
recycling
ENV26: We appreciate using recyclable packing
0.82 19.29 0.32
11.43
Factor 4. Economic Value
ECV30: We seek financial wealth maximization : We seek financial
0.91 10.31 0.11
3.99
wealth maximization
ECV34: We seek prospects for long-run profits
0.68 18.81 0.39
11.21
ECV33: We achieve social and environmental goals by making profits
0.76 15.44 0.37
11.13
Factors and Items
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R2

0.66
0.59
0.51
0.61
0.58
0.56

0.69
0.70
0.63
0.83
0.56
0.55

Table 2: SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP VALUES (SEV)
MODEL

Chi-square 151.13, df=93, P-value=0.00, RMSEA=0.050
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Abstract
There is considerable agreement worldwide about the importance of entrepreneurship for developing the economy
and creating employment. Therefore, there are many promotion programmes to support such practices. However, one of the
important points for these programmes to be successful is to determine which factors have the most impact on the intention
of entrepreneurship among potential business owners.
This study seeks to investigate the possible impact of the personality characteristics like self-efficacy, the need for
achievement and internal locus of control on entrepreneurial intention among Saudi students.
The sample consists of 358 students from Yanbu Industrial College and Yanbu University College. Data from the
sample was collected using a self-administrated questionnaire and was analyzed using statistical software (SPSS).
The result of analysis indicates that the majority of the students show a tendency toward self-employment. It also
suggests that self-efficacy and the need for achievement have a significant relationship with entrepreneurial intention.
However, it does not show a significant connection between the locus of control and entrepreneurial intention.
Furthermore, with regard to the background of respondents, the results show that academic level and work
experience influence entrepreneurship intention, but the stream of study and students' age do not have the same influence.
Finally, the implications for decision-makers and academic institutions are discussed.

Keywords: Entrepreneurship, self-efficacy, need for achievement, internal locus of control, Saudi Arabia, small
enterprises.

Introduction
Saudi Arabia is one of GCC countries which need to reduce their dependency on oil production by supporting
other forms of business and commercial activities (Rizvi, 2014). Entrepreneurship is one of these potential activities,
because it is considered a driving force for economic development and can alleviate youth unemployment (Almobaireek and
Manolova, 2012). Entrepreneurship is about creating and managing one's own business (Chen et al., 1998); therefore, it has
witnessed increased interest in the last few decades. This can be referred to the vital role that entrepreneurship has in the
development of nations' economic, business and social activities. Thereby, governments have launched different initiatives
to motivate entrepreneurial behaviour and to start new businesses. Alzalabani, A., Modi R.S. and Naseerul Haque M. (2013)
have confirmed the presence and practices of social entrepreneurship in Saudi Arabia.
Many studies have identified significant relationships between individual traits and entrepreneurial behaviours
(Liñán et al., 2005; Almobaireek and Manolova, 2012). In fact, Liñán et al. (2005: 10) find that “individual[s] with high
entrepreneurial intention find more advantages than disadvantages in being [an] entrepreneur” and Krichevskiy (2014) adds
that “entrepreneurs enjoy even larger monetary rewards when compared to wage workers along [the] consumption axis” (p.
49).
This paper aims to investigate the factors which influence the entrepreneurial intention among students. Focusing
on students is also essential, as they are considered a great pool for a future entrepreneurial career. This study also focuses
on Saudi Arabia, because there is a lack of studies for this topic. Thus, it is a contribution on entrepreneurship literature.

Saudi economy and initiatives to encourage entrepreneurship activities
There is no doubt that the Saudi economy faces some important challenges in the near future, including the
following: (1) the growing trend of economic globalization which leads to strong competition challenges to domestic
products and investment; (2) the need to diversify government revenues sources; (3) the development of natural resources
such as water, which is considered one of the priority requirements of development in Saudi Arabia; (4) the financing of
sources necessary for executing the infrastructure to meet future public utility needs due to high-population growth rates;
and (5) the management of the high population growth which will pose a further challenge for both the public and private
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sectors, like the further establishment of education and the creation of employment opportunities. In addition, Saudi Arabia,
among other GCC countries, suffers from a high level of unemployment (Rizvi, 2014).
Therefore, the government and the decision-makers have become aware of the significant roles that
entrepreneurship plays, including developing nations’ economics (Bajaba and Alzalabani, 2009), creating jobs and
providing income for low-income people. Therefore, various initiatives have been launched to encourage entrepreneurial
projects in recent years (Bajaba and Alzalabani, 2009). These initiatives, by both public and private sectors, include
technical and financial supports. ALbalawi (2012a) stated that one of the objectives of the 9th development plan is to
expand the sector of small and medium enterprises (SME), to increase its share in GDP, and to take the necessary measures
to sponsor and organize this sector. This view was materialized when the Alshora Council approved the establishment of the
General Organization for SME in 2012 (Albalwi, 2012b). Consequently, many initiatives and different programmes have
been introduced, either by the government or by the private sector, including social entrepreneurship. Alzalabani et al.
(2013) deduce that “there is a fair amount of presence and practices or [the] environment of social entrepreneurship in Saudi
Arabia” (p. 575). The authors discuss some of these forms of social entrepreneurship, like the Abdul Latif Jameel
Community Initiatives and the King Khalid Foundation. Among these initiatives and programs are the following:

The SME Loan Guarantee Program (KAFALA)
This is a collaboration between the Ministry of Finance (represented in the Saudi industrial development fund) and
Saudi banks to provide support for SMEs to obtain financing from banks. Under this program, the bank granting the
customer financing of a maximum of two million riyals against the Saudi Industrial Development Fund gives that bank a
guarantee of 80% of the value of funding in case of bankruptcy.
The program objectives include the following:
1)
Assist SMEs in obtaining Islamic financing, which is necessary to develop and expand their activities.
2)
Contribute to the upgrading of the competitive capacity of local enterprises, which will reflect positively on the
national economy.
3)
Support facilities funded to produce innovative products and services of high quality.
4)
Develop the sector of small and medium enterprises to achieve their important role, which contributes to the
national economy.
5)
Increase career opportunities for the training and employment of Saudi nationals.
6)
Expand and develop the work of small and medium enterprises in remote areas.
7)
Encourage financial institutions to deal with the sector of small and medium enterprises.
8)
Achieve optimal distribution of income among members of the society.
9)
Increase the volume of capital invested in the community and the size of total production.
10)
Achieve integration with large facilities.
11)
Increase the volume of non-traditional exports.
Among the guaranteed activities of the program are industrial activities, transportation, recreation and tourism,
services, commercial activities, education, construction, agriculture, and medical services. According to Alawni (2014), the
sector of construction and maintenance is ranked the first in demand in this program, followed by the industrial sector and
then the service sector.
The program has intensified its promotional campaigns to reach the economically less-developed regions. This
effort includes providing training and development to entrepreneurs. An interactive map has been put on the website of the
program, which is directing the owners of establishments to the branches of the banks participating in the program,
according to their geographical location, so that they can obtain the required information with minimal effort.
Participating banks have provided funding facilities valued at SR 7,184 million for the advantage of 4,082 small
and medium-sized enterprises since the establishment of the program in 2006. This was against 7,280 guarantee certificates
issued by the Saudi Industrial Development Fund, which were valued at SR 3.59 thousand million (Alawni, 2014; Hafiz,
2014 & Kafalah Supports the Role of SMEs, 2014). According to the head of the programme, this initiative created 17
thousand job opportunities, in addition to many other indirect job opportunities (SAMA Agreement Increased the Number,
2014).

Saudi Credit & Savings Bank
Saudi Credit Bank was established to provide interest-free loans to Saudi citizens with limited resources to help
them overcome their financial difficulties. This is against a mortgage that is enough to meet the loan guarantee.
The purpose of the program is to encourage and support professionals and technicians who are qualified Saudis and
enable them to engage in technical works and specialized professions. The applicant must be a Saudi citizen not under the
age of 21 years who holds a professional certificate issued by one of the accredited centres or institutes or universities, who
submits to a feasibility study of not less than six months, and who has practiced the profession for himself in his specialty

211

for a period not less than a full year. The bank has started a huge project to increase lending to citizens and encourage selfemployment through the establishment of the first coordinating council of the sponsors of various projects, consisting of 14
supportive hands (the bank as provider of material and logistical support, the Social Charity Fund, the Kafala Programme,
the Human Resources Development Fund, the Centennial Fund, the board of chamber rooms and others). The loans start at
300,000 and a maximum of four million riyals. The service fees depend on the value of the beneficiaries of funding, starting
from 2,000 to 10 thousand riyals (Alzahrani, 2012).

Ministry of Labour
The Ministry of Labour is trying to collaborate with other ministries to establish an integrated system to support
small businesses. It contains seven main programs:
1)
A unified national electronic site for small enterprises linked to all stakeholders.
2)
An integrated centre for business accelerators which is an upgraded version of Business Incubators.
3)
The creation of a union and alliances for small businesses in every sector, such as coalitions of workers in grocery
stores, in order to provide them with social security, medical insurance, and so on.
4)
The restructuring of the financing of small enterprises in Saudi Arabia with the involvement of the private sector.
5)
The abbreviation of the procedures to open the facility.
6)
The re-education of the mindset of young people and their outlook toward self-employment. There will be great
cooperation with the Ministry of Education through specific programs that have access to schools to change the thinking of
youths to become a business owner rather than an employee.
7)
The informing of young men or women in how to enter the market and how to market products.

Intilaaqah
Breakthrough is a social responsibility program of Shell Global. It is an international program which was
established in 1982 in Britain to spread thereafter in more than 21 countries worldwide and with ten different languages, and
the number of beneficiaries of the program's services in 2010 reached about 1.5 million worldwide.
This is a program which was launched in September 2009 in the Kingdom of Saudi Arabia as a contribution from Shell
company to help Saudi youth aged 18 to 35 years in the successful creation of their small projects.
The program aims to spread the culture of self-employment in the community and help young people to manage
their projects and to provide economic support for projects. The program also provides many other services, including the
administration of training courses, the provision of consulting services, and the production of a number of flyers to promote
a culture of self-employment.

National Charity Fund
It is the development of charity of an independent legal entity that aims to provide economic empowerment to the
needy to help them to establish economic projects through (1) financial and technical support; (2) the development of their
capabilities and skills through education and training while creating awareness, guidance and the Productive Families
Programme; (3) a program of small projects; (4) the functional coordination programme; and (5) the program of
scholarships and training.

Centennial Fund
The Centennial Fund aims to help in creating jobs and increasing the chances of the success of small and medium
enterprises through the mechanism of funding, training and extension. It provides financing services in addition to
counselling through the support of entrepreneurial guidance and expertise, as well as to facilitate various procedures of
government. Terms of applying to the Centennial Bank include being between the ages of 18 to 35 years, not having
adequate financial resources to establish a project, and having as the primary source of income profits from the enterprise.
Conditions also include an individual having a complete idea of the project.

212

Organizations support SMEs In Saudi Arabia

Saudi

Incubation
Centers

*KACST

Chambers
of
Commerce

Industrial
Development
Center

Logistic and
Technical Support

٤
Figure-1: SMEs Logistic and Technical Support

*KACST= King Abdulaziz City for Science and Technology

Commercial Banks
Saudi banks are aware of the critical role played by small and medium enterprises (SMEs), such as their fostering
of economic growth and social stability, and contributing to the development of a dynamic private sector, a benefit which
will return to the banks themselves. However, access to financial services for SMEs remains difficult to some degree.
Therefore, the banks have started participating in supporting these enterprises in a form of financial provision, training to
entrepreneurs and other means.
For example, the National Bank offers financing facilities for owners of small enterprises which achieved sales of
less than 15 million riyals in the year; furthermore, funding is provided to those who did not start their small business. The
amount of funding may reach up to 200 thousand riyals or more depending on the project and its efficiency.
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Figure-2: SMEs Financial Support

HRDF= Human Resource Development Fund
SIDF= Saudi Industrial Development Fund
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From the above, the author can easily conclude that the sector of Small and Medium Enterprises (SMEs) has
received an intensive sponsorship in the forms of technical and financial supports (Figures 1 & 2). However, according to
Alrasheedi (2014), many of these enterprises are under the threat of failure, as many dangers have been observed such as a
lack of highly qualified management and the accumulation of project debts.
This raises the question about the readiness and capability of these entrepreneurs to start and manage sustainable
businesses. Have they been tested to measure their ability to enter the vibrant SME sector?

Literature Review
Entrepreneurship is defined as “the discovery of opportunities that had been previously unnoticed” (Ahmed et al.,
2013:42). Accordingly, the authors describe an entrepreneur as an innovator who creates new combinations of resources to
produce new products. Furthermore, Alzalabani, A.; Modi, R.S.; and Naseerul Haque, M. (2013) define the word
“entrepreneur” as “one who undertakes an enterprise, especially a contractor, acting as intermediately between capital and
labor” (p. 572).
Thus, to encourage this action, it is important to understand the main characteristics related to the entrepreneur's
personality that influence business start-up. Chen et al. (1998) conclude that some personal characteristics like self-efficacy
are positively related to entrepreneurial intention, and Liñán et al. (2005) also find a strong relationship between
entrepreneurial intention and personal attitudes. Moreover, Noffziger at el. (1994) confirm that the existence of certain
personal traits is considered to be important in the process of forming a new venture. However, we cannot ignore the
importance of other factors like economic circumstances and public agency assistance, but none of these will be enough
alone to establish a new venture. The main factor, according to Noffziger at el., (1994) is the existence of the person who
can relate all of these in his mind and believes that there is a possibility and an opportunity which can be utilized.
According to Almobaireek and Manolova (2012), public policy makers and entrepreneurship scholars are
interested in determining the factors affecting the entrepreneurial intention. Thus, literature has examined many personality
characteristics (Chen et al., 1998). However, there is an agreement about the relevance of the personal traits--self-efficacy,
need for achievement and internal locus of control--to entrepreneurship activities (Grant, 1996). Therefore, this study
focuses on these three personality traits in the context of Saudi Arabia.

Self-efficacy
Self-efficacy, in general, is defined as “an individual’s judgement of his or her capability to organize and execute
courses of action required to attain certain types of performance” (Peters et al., 1998:308). This characteristic identifies the
person’s confidence about his ability to implement his skills and competences to attain a certain level of achievement for a
certain duty (Autio et al., 2001). Moreover, it determines how much effort he or she will expend and how long he or she will
persist to overcome obstacles which he or she may face.
Moreover, Chen et al. (1998), who studied the impact of this characteristic on entrepreneurial intention, defined
entrepreneurial self-efficacy (ESE) as “the strength of an individual’s belief that he or she is capable of successfully
performing the roles and tasks of an entrepreneur” (p.301).
In fact, Chen et al. (1998), believe that self-efficacy has significant importance in the entrepreneurial intention and
is often compared with expectancy theory. Buchanan and Huczynski (2004) and Almobaireek and Manolova (2012) agreed
with them in that individuals' attitudes towards certain behaviour depend on their expectations and beliefs about the
personal benefits resulting from such behaviour. Accordingly, if the individuals do not believe that their effort will lead
them to the goal they desire, then they will become less enthusiastic to take the initiative toward action.
In addition, Kristiansen & Indarti, (2004); Liñán, et al., (2005) and Almobaireek & Manolova (2012) argue that it
is a concept quite similar to perceived behavioural control, in that people behave according to their perceived ability more
than the actual competencies that they possess. Consequently, an individual's perception of self-efficacy has a strong
influence on how he or she will act to utilize the knowledge and skill that he or she has, and this perception can be
harnessed to motivate people to take certain actions. Chen et al. (1998) study the entrepreneurial self-efficacy and how it
distinguishes entrepreneurs from managers. They find that self-efficacy does distinguish entrepreneurs from managers.
In summary, people with a high level of self-efficacy have more interest in the tasks, are more willing to exert
much effort for a greater length of time, and show more persistence in the face of obstacles and setbacks (Chen et al., 1998).
They usually set high goals and develop better plans and strategies to accomplish the desired task. Therefore, it could be
considered a good predictor for future performance.

Need for achievement
Need for achievement refers to an individual’s desire for significant accomplishment and has expectations of doing
something better or faster than anybody else (Hansemark, 2003). This is, actually, a trait which is considered one of the
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most-important characteristics of the entrepreneurial personality. Robinson et al. (1991) define achievement in business as
referring to concrete results associated with the start-up and growth of a business venture. Almobaireek and Manolova
(2012) identify a strong relationship between perceived desirability and entrepreneurial intention.
Deakins and Freel (2003) think that those who have a high need for achievement accept responsibility to make
decisions, find solutions for the different problems that they may face, and make plans and try to meet their goals.
Hansemark (2003) finds that the trait needed for achievement is not stable and changes with time. He therefore
argues that this characteristic can be learned and acquired. He also views the need for achievement as a prediction that the
individual who has a high need for achievement will perform better and faster. However, the author mentions that need for
achievement is not exclusive to entrepreneurs but is also available in many other successful people like managers,
professionals and salesmen.
Accordingly it is important to ensure and test these characteristics with the individual before he or she starts his or
her venture or embarks on any entrepreneurial activity (Almobaireek and Manolova, 2012 & Hansemark, 2003).

Internal locus of control
Locus of control is considered broader than self-efficacy. However, there are some similarities, such that both of
them are cognitive and are about control (Chen et al., 1998).
According to Low and MacMillan (1988), internal locus of control refers to the belief that the individual who has a
high internal locus of control is able to determine his fate and control his environment. Those who have an external locus of
control believe that their fate is controlled by others or by luck, and they do not want to take risks (Burns, 2001). Regarding
business, this can be seen as perceived control of the target outcome, concerning the entrepreneurial perception of control
and influence over one's business (Robinson et al., 1991).
Chen et al. (1998) believe that locus of control can be affected by life experience. In this context, Almobaireek and
Manolova (2012) discussed the relationship between social norms and entrepreneurial intention, but they found no
significant relationship between these two aspects. According to the authors, it may be that individuals with a strong internal
locus of control cannot be influenced by social norms.
However, some authors like Burns (2001) warn about extreme cases, such that one may desire to control all the
work details and not delegate to others. Consequently, the subordinate will behave carelessly toward excellence due to the
lack of trust.

Methodology
This paper focuses on the personality factors that influence the entrepreneurial intention and how they are related
to the Saudi students' tendency to start up their own business. It attempts to answer the following questions:
• Do background factors influence the entrepreneurial intention of the Saudi students?
• What are the effects of self-efficacy, need for achievement and internal locus of control on the entrepreneurial
intention for Saudi students?
According to these questions and based on the literature review, the following hypotheses have been formulated:
• Hypothesis 1: Entrepreneurial intention is influenced by individual background factors.
• Hypothesis 2: Entrepreneurial intention is influenced by the personality trait “self-efficacy”.
• Hypothesis 3: Entrepreneurial intention is influenced by the personality trait “need for achievement”.
• Hypothesis 4: Entrepreneurial intention is influenced by the personality trait “locus of control”.
The survey questionnaire items were borrowed from Kristiansen & Indarti (2004) and Luthje & Farnke (2003). The
survey includes eight suitable items to measure three personality traits which are:
• Self-efficacy--two elements.
• Need for achievement–three elements.
• Locus of control--three elements.
These items were translated into Arabic. The dependent variable is entrepreneurial intention. In addition, it
includes some questions about students' background data to be used for classification purposes.
The study used a five-point, Likert-type scale (ranging from 1="strongly disagree" to 5="strongly agree") in which
the respondents were asked to indicate their level of agreement or disagreement.
This study targets students of colleges, because they are more mature than other students and can understand and
appreciate the purpose of the survey. Thus, a high response will be expected, and it will be easier to manage the data
collection. However, it is a disadvantage to deal with students in that they may not have a clear direction about their future
career, especially in developing countries.
All the respondents (358 students) were male. They were from different levels and different streams of study. The
sample was selected from all study levels, because it aims to survey students in general. A disadvantage of this approach is
that the students in their early studies are less concerned or aware of their career choice and the different factors that may
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influence their choice. The questionnaire was distributed in classrooms to avoid the bias that may result from the high
tendencies to respond from the people who are concerned about entrepreneurship.

Data Analysis
Two types of statistical analysis are used in this study: descriptive- and correlation-analysis methods. Descriptive
analysis will be used to describe the background factors of the responses. However, the correlation analysis will be used to
determine the effect of each independent variable on the dependent variable, which is the intention toward entrepreneurship.
The Pearson correlation coefficient is also implemented to evaluate the relations of the independent variables with each
other.
These statistical analyses will be conducted using a statistical software package (SPSS version 21), which is used
intensively in similar analyses. The score of each of the variables was calculated using the average score of the
representative items.
Five different variables were selected to describe the student profile. These variables are the stream of study,
education level, age, work experience and marital status. The categories of each of these variables consist of two fields,
except the educational level that it has four fields. This helps to simplify the statistical-analysis method.
The response rate was 95%, which is considered a very high rate. The students who responded to the study were
from the two main majors in the colleges. One of these majors is Business Studies, which includes several specialisations in
management. The other stream is Technical Studies, which includes electronics, mechanics, electronics & instruments,
power and chemistry.
The duration of the college study programme is three years and two years more to complete the BSc program. The
sample contains 59 percent from technical studies. On the other hand, 41 percent are from business studies. Moreover, 26
percent of students are from the first year (prep year), 36.5 percent are from the second year, 26 percent are from the third
year, and 11.5 percent are from the BSc program. Hence, the sample among the academic levels is nearly balanced.
As expected, the majority of the students do not have any work experience. The result shows that 57.3% reported
that they did not come across any work before. By way of contrast, 42.7 percent mentioned that they had a work experience.
The age of the students is described by two segments, which are those who are less than 20 years and those who
are 20 years and above. The majority of the students are above 20 years (84%). On the other hand, 16 percent are under
their twenties.
The first hypothesis states that entrepreneurial intention is influenced by individual background factors. The
background variables which we are going to test to their relation with entrepreneurial intention are as follows: age, stream
of study, academic level, work experience and marital status.
The Person correlation coefficient has been used for this purpose. The result in Table 1 shows that stream of study does not
influence the entrepreneurial intention. However, there is a significant level of p<0.05 between the study stream and the
locus of control.
Further, the result shows that the entrepreneurial intention is affected negatively by the student's academic level, in
that students in their first years of studies show more interest in being self-employed, but once they approach graduation,
they tend to use their certificate to guarantee a paid job. In addition, only the personality variable “need for achievement”
shows a significance relation to education level. This means that the internal locus of control and self-efficacy are not
influenced by the students' academic progress during their college studies.
The test shows a significant relationship between work experience and entrepreneurial intention. The relation is
with a degree of p<0.05. The result also shows that work experience has a significant relation to the need for achievement.
The relation is with a degree of p<0.05. However, there is stronger relation between work experience and self-efficacy. The
significance of this relation is of the degree p<0.01.
The relation between students' ages and entrepreneurial intention was tested. The test did not reflect any significant
relation. Also age does not influence the personality variables. This means that age does not influence any of the
independent variables in this study.
In summary, the above findings state that background variables such as stream of study, age and marital status
have no influence on entrepreneurial intention. However, work experience and education level have negative significant
relations to entrepreneurial intention.
Hypotheses two, three and four refer to the influence of personality traits on entrepreneurial intention. A
correlation analysis of the personality variables versus entrepreneurial intentions is conducted. The result is shown in Tables
1 and 2.
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Table 1. Correlation matrix and descriptive statistics.
Variables
1-Stream of study
2-Education level
3-Age
4-Experience
5-Marital status
6-Self-efficiency
7-Need for
achievement
8-Locus of control
9-Entreprenurial
intention

Mean
1.59
2.23
1.84
1.57
1.91
3.62
4.24

SD
.49
.96
.37
.495
.29
.877
.566

1
1
-.015
.012
-.051
.099
-.078
.004

2

3

4

5

6

7

1
.373*
-.017
-.34**
-.037
.143*

1
-.036
-.083
-.017
.033

1
.026
-.22**
-.106*

1
-.012
-.129*

1
.104*

1

4.15
4.27

.699
1.05

-.14*
-.026

-.003
-.106*

.024
.053

-.036
-.113*

.002
.052

.182**
.338**

.172**
.205**

8

1
.088

Notes: *<0.05, **p<0.01

Table 2 Intercorrelations for all items of the personality variables
Variables
Self-Efficacy
Need For
Achievement
Locus of
Control
Entrepreneurial
intention

Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8

Mean
3.67
3.57
3.57
4.39
4.75
4.71
3.36
4.38
4.27

SD
0.98
1.03
1.09
0.88
0.50
0.57
1.28
1.21
1.05

Q.1
1
.52**
083
.025
.160**
.131*
.102
.068
.257**

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

1
-.005
.039
.174**
.114**
.15**
.098
.33**

1
.163**
.061
.102
.095
.046
.146**

1
.318**
.161**
.043
.057
.119*

1
.339**
.120*
-.023
.168**

1
.201**
.150**
.148**

1
.145**
.020

1
.06

Notes: *<0.05, **p<0.01
The mean of students' entrepreneurial intention is 4.27. This means that the majority of the students show a
tendency toward self-employment. This result may agree with similar studies on students in other nations that showed a
high tendency to start their own business (Chen et al., 1998). It is worth mentioning that business students scored higher
than technical students in entrepreneurial intention and some other factors like leadership skills and ideas of business.
Hypothesis 2 states that entrepreneurial intention is influenced by self-efficacy. The personal-correlation result
shows a significance correlation between self-efficacy and entrepreneurial intention (0.338, p< 0.01). Thus, this finding
supports the hypothesis.
Hypothesis 3 states that entrepreneurial intention is influenced by the need for achievement. The correlation test
shows that the P-value of this variable is less than 0.01. According to that, we can conclude that the need for achievement
makes a considerable contribution to determining the entrepreneurial intention (0.205). Moreover, we can notice a
significant correlation between the need for achievement and the internal locus of control (0.172, p< 0.01) and between the
need for achievement and self-efficacy (0.104, p< 0.05).
Hypothesis 4 states that entrepreneurial intention is influenced by locus of control. The level of significance (pvalue) of internal locus of control versus self-employment intentions is higher than the maximum acceptable value of 0.05.
This finding does not support the hypothesis. However, we notice a significant correlation between locus of control and
self-efficacy (0.182, p< 0.01).

Discussion
This research aims to identify the factors that influence the entrepreneurial intention among students. It focuses on
personality and background variables which could affect the attitude of potential entrepreneurs.
The reason for high entrepreneurial intention among respondents may be related to the high rate of unemployment
among Saudi youth. Since many students cannot find a job after graduation, they may try to start their own businesses by
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applying for loans from the support funds. Thus, entrepreneurship in this case remains an alternative to joblessness
(Alhabidi, 2013). However, many responses express intentions toward self-employment and a paid job at the same time.
This reveals that those students may have conflicting needs. They appreciate autonomy and other values of self-employment
but do not want to take the necessary risk of entrepreneurship and deal with ambiguity, or they do not like the bureaucratic
environment in governmental jobs. Also, this may refer to their awareness of the high rate of unemployment. Thereby, they
want to guarantee an adequate income wherever they can find it. Moreover, we cannot ignore the fact that there are many
cases of those who have a small business in addition to their employments. On other words, those who express high
intention toward self-employment and the intention toward a paid job may have a plan to start their own business after they
secure a stable income from this employment. Also, some of those who intend to self-employ may prefer to gain experience
first by working in companies; then, they may start a business that they know well.
With regard to background factors, the study reveals that there are no significant relationships between
entrepreneurial intention and some of the selected background factors like stream of study, age and marital status. This
confirms the findings of a study by Almobaireek and Manolova (2012) that only 9.4% of Saudis whose ages are between 18
and 64 are involved in business start-ups. However, it shows that educational level and work experience have a negative
significant relationship with entrepreneurial intention. This explains the above finding regarding the high rate of desirability
of entrepreneurship and paid jobs at the same time. In other words, those who are in the beginning of their education are
more willing to think about starting their own business as an alternative way of securing enough income, while those who
advance in their education or have some work experience may feel that they have higher employability to find a paid job
easily. This finding does not eliminate the importance of education to the success of entrepreneurial ventures. On the
contrary, many studies found a strong association between entrepreneurial attitudes and education, especially
entrepreneurial education (Liñán, et al., 2005; Liñán, et al., 2011; Chen et al., 1998; Küttim, et al., 2014; Ahmed et al.,
2013). It is worth mentioning here that it is not easy to find a satisfactory job in Saudi Arabia without a higher education
degree. On the other hand, higher education is free for Saudi students who receive monthly stipends from their educational
institutes. As a result, most of them do not need to work before graduation.
One reason for the lack of entrepreneurial knowledge is that colleges do not provide any courses in
entrepreneurship, which may influence students' entrepreneurial intentions. This is not in line with the recommendation by
ACBSP (2014) that the business school faculty should work with peers from differing disciplines to design an
entrepreneurial curriculum that prepares students to be entrepreneurs. Liñán, et al. (2011) consider entrepreneurial education
as “one of the key instruments to increase the entrepreneurial attitudes for both potential and nascent entrepreneurs” (p.
195). This finding is supported by Küttim, et al.'s (2014) research results. In fact, most entrepreneurial education in the
MENA (Middle East and North African) region is extra-curricular, which means that it is not controlled by educational
policies (Kirby & Ibrahim, 2013).
With regard to personality factors, the result of the correlation test shows a relationship between the personality
traits "self-efficacy" and "need for achievement", and the dependability factor of entrepreneurial intention. This is in line
with the findings of studies by Kristiansen and Indri (2004) and Almobaireek & Manolova (2012). Those who have selfefficacy are confident about their ability to accomplish their task. People will pursue certain behaviours according to their
belief that their effort will lead to the achievement of their goals. On the other hand, locus of control did not distinguish
entrepreneurs from others, so it cannot be used as a prediction for entrepreneurial intention.

Conclusion
Entrepreneurship is becoming a driving force for economic growth and a source for more employment creation.
Thus, it is important to study entrepreneurial intention, as it is the best predictor of actual behaviour.
The purpose of this paper has been to study entrepreneurial intention among Saudi college students. Attention was
paid to the influence of three personality characteristics: self-efficacy, need for achievement and internal locus of control.
The author concentrated the analysis of entrepreneurial intention among students, because they are considered a great pool
for a future entrepreneurial career.
The empirical study using a self-administrated questionnaire, which was distributed to students from The Royal
Commission Colleges in Yanbu, received 358 responses which were used in data analysis by statistical software (SPSS).
Different methods were used to test the research hypotheses, including a descriptive test to analyse the relationship between
background factors and entrepreneurial intention, and a correlation test to study the influence of the independent factors on
entrepreneurial intention.
The findings reveal that the personality traits: self-efficacy and the need for achievement had a strong effect on
entrepreneurial intention, while locus of control does not have such an influence. Also, the study revealed the existence of a
significant relationship between the need for achievement and self-efficacy. This indicates the importance of conducting a
test to identify entrepreneurial potential in order to reach the right target population (Chen, et al., 1998).
The results also did not show significant relationships between background factors and entrepreneurial intention,
particularly stream of study and students' age and marital status. However, it confirmed the existence of a negative
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relationship between entrepreneurial intention and both educational level and experience. This means that students select
entrepreneurship as an alternative to education and unemployment in the beginning of their undergraduate study life, but
this attitude changes when their employability is improved. Therefore, attention should be paid to the needs of the
developing entrepreneurial competency of students through entrepreneurial education (Martin & Lucu, 2014; ACBSP, 2014
and Liñán, et al., 2011), and certain measures should be taken to organize sponsorship programmes in the SME sector.

Implication for management
The findings of this study have various management implications. Firstly, policy makers of different support
programmes should be aware that these policies do not have the same influence on all people. They should indentify the
entrepreneurial potential first, and then “the resources can be channelled and more effectively used to stimulate
entrepreneurial entry” (Chen, et al., 1998). It appears more promising to invest in the right students, like those who have
high self-efficacy and the need for achievement. It is significant to direct technical and financial support programmes
toward those who have the potential for entrepreneurship. This will help to avoid wasting money and time. Secondly, selfefficacy and the need for achievement are the most relevant personal characteristics explaining entrepreneurial intention.
Thus, the support programme should be designed to help people with these characteristics to test their competencies and the
suitability of the type of business they should launch. Consequently, loans and other supports are provided only to those
start-up businesses which have a chance to succeed. Thirdly, training institutions and universities need to identify those
students who have such intentions and encourage them to take part in entrepreneurial programmes. They should design and
conduct entrepreneurial courses and training to improve the students’ critical entrepreneurial skills and capabilities. Finally,
it is well known that one of the reasons for failure among entrepreneurial projects in Saudi Arabia is that some of those who
established a small business shut it down or transfer its management to one of their subordinates as soon as they find a job
in government or in a company. This means that they participate in entrepreneurial activity because of the unemployment
pressure and difficulty in finding a job. Therefore, there should be personalities' test for the applicants seeking support, to
ensure their commitment to start up their own businesses and the keeping of that commitment. Also, the support
programmes should give an opportunity to those employees who have good entrepreneurial skills and capabilities to
participate in entrepreneurial activities after they leave a paid job, if they have the volition to do so.
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Ο ρόλος των Αναλυτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην πρόληψη και στην
αντιμετώπιση της κρίσης
Χρυσοχόου Παναγιώτα
Φιλόλογος

Με τον όρο «Αναλυτικά Προγράμματα» αναφερόμαστε στους «κύκλους σπουδών και ειδικότερα στους
τακτικούς κύκλους μαθημάτων, που ισχύουν για τα σχολεία ή τα Πανεπιστήμια» 1. Τα Αναλυτικά Προγράμματα
«έχουν α) μορφή, δομή ή διάταξη, η οποία ανάγεται σε κάποιο κανόνα και ακολουθεί κάποιες αρχές, β)
χαρακτηρίζονται από αρμονία των διαφόρων μερών ή στοιχείων, γ) διακρίνονται από σταθερότητα ή ομοιομορφία
δράσης, διαδικασίας ή περίστασης και δ) είναι σύμφωνα με ορισμένους αποδεκτούς κανόνες και με θεσμοθετημένα
πρότυπα» 2.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων απασχολεί τα επιστημονικά, πολιτικά και
εκπαιδευτικά επιτελεία των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών και η σχετική έρευνα έχει σε μεγάλο βαθμό
συστηματοποιηθεί από το 1960 και εξής. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας η εκπαίδευση – ως θεσμός, διαδικασία και
περιεχόμενο- διαλέγεται, ελέγχεται και επαναπροσδιορίζεται σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας, τις συνθήκες της
σύγχρονης εποχής και την εξέλιξη των επιστημών. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αφενός καλείται να αποτυπώσει αυτές τις
εξελίξεις, αφετέρου εκφράζει τις επιλογές της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής.
Με δεδομένη τη μεταβλητότητα των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών, την ταχύτητα της ανάπτυξης των
επιστημών και την καινοτομία των επιχειρηματικών δράσεων, οι ειδικοί ερευνητές που ασχολούνται με τον σχεδιασμό
και τη σύνταξη του αναλυτικού προγράμματος οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, σχετικά με τον
προσδιορισμό της λειτουργίας των προγραμμάτων και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Απώτερος
σκοπός παραμένει να μην λειτουργεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα αναχρονιστικά ως τροχοπέδη, αλλά μέσω αυτού να
προσδίδονται στους εκπαιδευόμενους τα απαραίτητα εφόδια για την πρόσκτηση της γνώσης και της αυτογνωσίας και
για την επιτυχή ένταξή τους στον κοινωνικό και επαγγελματικό στίβο της ζωής.
Είναι αξιοσημείωτη, εξάλλου, η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους ειδικούς για την «επιστημονική»
προσέγγιση των αρχών σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος της
σύνταξής του βάσει κάποιων αυθαίρετων υποκειμενικών κρίσεων και ιδεοληψιών. Συνακόλουθα, διευρύνεται όλο και
περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον για τους τρόπους αξιολόγησης του αναλυτικού προγράμματος, καθώς μέσω της
αξιολόγησης μπορεί να επιχειρηθεί η αναθεώρηση και αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στις περισσότερες προηγμένες χώρες για τη σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων δεν εκδηλώνουν πλέον
ενδιαφέρον μόνο οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, αλλά και διάφοροι κοινωνικοί φορείς και οικονομικοί παράγοντες.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ακριβώς επειδή έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι η κοινωνία των πολιτών
προετοιμάζεται από την κοινότητα των μαθητών και τα αποτελέσματα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας
διαφαίνονται και κρίνονται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στον κοινωνικό χώρο. Ο Robinsohn πρέσβευε ότι οι
διάφορες καταστάσεις και οι αντιξοότητες της ζωής αντιμετωπίζονται με τα εφόδια που έχει αποκομίσει ο άνθρωπος
από την εκπαίδευσή του 3. Το περιεχόμενο και η ποιότητα της Παιδείας δημιουργούν τις προδιαγραφές της ευημερίας
και της προόδου στην κοινωνία. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διεργασίες και στους παράγοντες
που διαμορφώνουν τελικά τα αναλυτικά προγράμματα για την εκπαίδευση.
Το ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα κατασκεύασμα με σύνθετο χαρακτήρα, καθώς επηρεάζεται στο
σχεδιασμό του από διάφορους παράγοντες που το διαμορφώνουν. Από τη σχετική έρευνα αναδείχτηκαν οι βασικότεροι
παράγοντες διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και σχηματικά αποδόθηκαν στο τρίπτυχο: «παιδί - κοινωνία
– επιστήμη». Ο Zimmermann υπέδειξε ότι στο σχεδιασμό για την εκπόνηση ενός προγράμματος αποτελεσματικού για
την ανάπτυξη της κοινωνίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: α) οι απαιτήσεις της κοινωνίας και της εποχής, β) οι
ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και γ) η ύλη των διαφόρων επιστημονικών πεδίων και ο τρόπος
διάρθρωσής τους 4.
Τα Αναλυτικά Προγράμματα δύνανται να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση
των ποικιλόμορφων κρίσεων, που μπορεί να βιώσει μια κοινωνία,
α) αν καλλιεργούν τις αξίες της ανθρωπιστικής παιδείας,
β) αν μέσα στα πλαίσια μιας μαθητοκεντρικής προσέγγισης αξιοποιούν τις δυνατότητες του μαθητικού δυναμικού και
γ) αν μεταβιβάζουν την επιστημονική μεθοδολογία και σκέψη, την κατάκτηση όχι μόνο της παρεχόμενης γνώσης, αλλά
κυρίως την κατάκτηση των μηχανισμών πρόσκτησης της γνώσης, στα πλαίσια της επιβεβλημένης πλέον δια βίου
μάθησης, αναφορικά με τις επιταγές της εποχής και της κοινωνίας.

1
“The Concise Oxford Dictionary of current English”, edited by H.W.Fowler and F.G.Fowler, Oxford University Press, London
1964.
2
“The Concise Oxford Dictionary of current English”, ό.π.
3
Robinsohn, S.B., “Bildungsreform als Revision des Curriculum”, Darmstadt 1975.
4
Werner Zimmerman, “Von der Curriculumtheorie zur Unterrichtsplannung”, Paderborn: Schoeningh 1977.
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Α. Καλλιέργεια ανθρωπιστικής παιδείας
Αρκετοί διανοούμενοι της εποχής μας έχουν διασαφηνίσει ότι η οικονομική κρίση είναι μία από τις εμφανείς
συνέπειες της κρίσης αξιών που προηγήθηκε. Ακριβώς σε αυτό το σημείο συνίσταται και η πρώτη συμβολή των
αναλυτικών προγραμμάτων στην πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κρίσης: στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής
παιδείας, στην ανάδειξη αξιών «εκ των ων ουκ άνευ» για την επίτευξη της ευημερίας, στην κουλτούρα που διδάσκει
την ελευθερία, τη δημιουργικότητα, τη συνέπεια, την πρόοδο που υπηρετεί το κοινωνικό όφελος, την εντιμότητα, την
αξιοκρατία, την αξιοπρέπεια, την ευθυκρισία. Οι αξίες αυτές αποτελούν το θεωρητικό μεν, στέρεο δε, υπόβαθρο για
την ανάπτυξη κάθε υγιούς δραστηριότητας. Ο κοινωνιολόγος Talcott Parsons υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση
διαμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό ενός λαού, καθώς μέσω της εκπαίδευσης «πρώτον, η κουλτούρα μεταβιβάζεται
και έτσι δημιουργείται η κοινή κληρονομιά, δεύτερον, η κουλτούρα διδάσκεται, επειδή δεν πρόκειται για απλή
εκδήλωση γενετικής προδιάθεσης και τρίτον, η κουλτούρα αποτελεί κοινό αγαθό» 5. Επίσης, ο Westphalen υποστήριξε
ότι αν και ζούμε σε μία «ανιστορική εποχή», ωστόσο, θα βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση η προσπάθεια
να διατηρηθούν «αυτά που χαρακτηρίζονταν άλλοτε ως πολιτιστική κληρονομιά και παραδοσιακά αγαθά» 6. Σε
περιόδους κρίσης, όπου δοκιμάζονται με οδυνηρό τρόπο οι θεσμοί της κοινωνίας, η κουλτούρα μιας ευρύτερης
ανθρωπιστικής παιδείας, και όχι μονοδιάστατα τεχνοκρατικής, φαίνεται να καλλιεργεί τους συνεκτικούς δεσμούς και
να διασφαλίζει την επιβίωση και την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.

Β. Μαθητοκεντρική προσέγγιση
Ο Bernard Charlot διατείνεται ότι «η μάθηση αποκτά νόημα σε αναφορά με την ιστορία του υποκειμένου, με τις
αναμονές του, τα ορόσημα που έχει θέσει, με την αντίληψή του για τη ζωή, με τις σχέσεις του με τους άλλους, με την
εικόνα που έχει για τον εαυτό του και με εκείνη που θέλει να δώσει στους άλλους» 7. Όπως αποδείχθηκε από σχετικό
project που εκπονήθηκε στην Αγγλία «τα παιδιά εργάζονται καλύτερα όταν προσπαθούν να βρουν απαντήσεις σε
προβλήματα που προέρχονται από το ίδιο τους το περιβάλλον και καλούνται να τα επιλύσουν με πρακτική
διερεύνηση» 8. Η ίδια η κρίση που βιώνει ο μαθητής στον οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού, αφορμή έρευνας, έναυσμα για αποτύπωση λύσεων, πάντα στα πλαίσια που
αναλογούν σε έναν μαθητικό σχολικό μικρόκοσμο. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται στις
προαναφερθείσες δραστηριότητες και κυρίως η ανάδειξη της αξίας της αυτενέργειας και της ενεργούς συμμετοχής
αποτελούν την ίδια τη δυναμική που απαιτείται στην αντιμετώπιση κάθε κρίσης. Επομένως, ένα αναλυτικό πρόγραμμα
αποβαίνει αποτελεσματικό, όταν πληρεί την αρχή της συνάφειας με τα άμεσα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις
ρεαλιστικές ανάγκες της κοινωνίας.

Γ. Μεταβίβαση της επιστημονικής μεθοδολογίας και σκέψης
Είναι προφανές ότι στους επιστημονικούς κλάδους ηγούνται ομάδες ακαδημαϊκών, που απαρτίζονται από
εξειδικευμένους ερευνητές. Οι ομάδες αυτές παράγουν επιστημονικό έργο και όχι μόνο συντηρούν αλλά κυρίως
ανανεώνουν τη γνώση, της οποίας ο χαρακτήρας είναι «εφήμερος και προσωρινός» 9. Οι επιστήμονες βρίσκονται σε μία
ακατάπαυστη διερεύνηση των διαφόρων ακαδημαϊκών γνωστικών πεδίων, επαναπροσδιορίζουν τα προσωρινά
«δεδομένα» της επιστήμης τους και ανακαλύπτουν νέους συσχετισμούς και καινοφανή στοιχεία. Προκύπτει, λοιπόν, το
ερώτημα: πώς μπορεί να διοχετεύεται στην εκπαιδευτική διαδικασία ένα τόσο ευρύ φάσμα γνώσεων μέσω των
αναλυτικών προγραμμάτων. Ο Tyler πρότεινε να οριοθετούνται σε κάθε επιστημονικό κλάδο οι βασικές έννοιες και
αρχές, τα λεγόμενα «κλειδιά», ώστε οι μαθητές να αποκτούν ένα στοιχειώδες γνωστικό υπόβαθρο 10. Πάνω σε αυτό το
υπόστρωμα θα τοποθετείται κάθε νέα έννοια, η οποία θα βρίσκεται σε διαλεκτικό συσχετισμό με τα προηγούμενα.
Συνακόλουθα, οι γνώσεις θα ταξινομούνται με λογική αλληλουχία και θα εντάσσονται σε ένα σύστημα που διέπεται
από κατανοητές στους μαθητές επιστημονικές αρχές. Εξάλλου, ο Tyler διατείνεται ότι η γνώση δεν είναι αυτοσκοπός,
αλλά ένα από τα μέσα που θα επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν και να ελέγξουν το περιβάλλον τους. Στην
προκειμένη περίπτωση, ο απώτερος σκοπός της Παιδείας έγκειται στο να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με
στοιχειώδεις, βασικές γνώσεις και κυρίως δεξιότητες για την αντιμετώπιση των δυσμενών καταστάσεων που θα
αναφύονται στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Επομένως, τα αναλυτικά προγράμματα οφείλουν
να προσανατολίζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην εξοικείωση των μαθητών με τους θεσμούς. Η αποστολή του
σχολείου νοηματοδοτείται τελικά σε σχέση με τα αιτούμενα και τις προκλήσεις της εποχής και της κοινωνίας και
αξιολογείται θετικά μόνο αν παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για αξιοπρεπή διαβίωση, υγιή κοινωνικοποίηση και δια
βίου πρόοδο.
5

Parsons Talcott, “The Social System”, London: Tavistock,1952.
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1998.
7
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Ο ρόλος των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στην πρόοδο της
κοινωνίας, μέσα από την αγωγή των νέων
Χανόγλου Ελένη, θεολόγος
Δημήτρης Ζαχαρίου, φιλολόγος
Η παρούσα εισήγηση προτίθεται να θέσει προβληματισμούς σχετικά με το αν αξίζει να επενδύουμε στην
εκπαίδευση των νέων, μέσω των ανθρωπιστικών επιστημών. Αρχικά θα εξηγήσουμε ποιες ονομάζουμε ανθρωπιστικές
και κοινωνικές επιστήμες και θα ορίσουμε κάποιες έννοιες που σχετίζονται με την πρόοδο των κοινωνιών, όπως την
έννοια της οικονομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης, της μόρφωσης, της παιδείας και της
εκπαίδευσης, αλλά και της αγωγής. Ακόμη, θα διερευνήσουμε αν η πρόοδος μιας κοινωνίας ταυτίζεται με την
οικονομική πρόοδο, αν σχετίζεται με την ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινωνίας και αν οι ανθρωπιστικές επιστήμες
μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου.
Οι κοινωνικές επιστήμες ασχολούνται με τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ανθρώπινης
κοινωνίας, στη βάση της παρατήρησης και της λογικής. Σε αυτές κατατάσσονται η ψυχολογία, οι πολιτικές επιστήμες,
η νομική, η κοινωνιολογία, τα οικονομικά, η γεωγραφία. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ασχολούνται με τη διερεύνηση
της ανθρώπινης κατάστασης μέσω της λογικής και της τέχνης. Ανθρωπιστικές επιστήμες θεωρούνται η ανθρωπολογία,
η Φιλολογία, η Ιστορία, η Αρχαιολογία, η Φιλοσοφία, η Θεολογία. Είναι φανερό λοιπόν, ότι το σύνολο αυτών των
επιστημών σκοπό έχει να βελτιώσει την ζωή του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ύπαρξης.
Εδώ κρίνουμε απαραίτητη μικρή αναφορά στο περιεχόμενο κάποιων από αυτές, γιατί τα Αναλυτικά
Προγράμματα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, αλλά και των περισσότερων κρατών του δυτικού
κόσμου, τις παραθεωρούν δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις σε ακαδημαϊκές περιοχές με υψηλή βιομηχανική
παραγωγή με απώτερο στόχο την καινοτομία και την επακόλουθη οικονομική ανάπτυξη. Όπως πολύ γλαφυρά εκφράζει
η Ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Τζίνα Πολίτη «ένας πραγματικός πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ ιδεών και
ευρωδολαρίων, πανεπιστημίων και χρηματιστηρίων» 1.
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ λοιπόν, έχει ως άμεσο στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τόσο ως
ατόμων, όσο και ως ομάδων 2, με τελικό στόχο το όφελος της κοινωνίας 3.
Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ μελετά την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών και τις διαφορές που παρουσιάζουν
μεταξύ τους. Η Φυσική Ανθρωπολογία εξετάζει την ανθρώπινη ύπαρξη από τη βιολογική πλευρά της, για να
κατανοήσει τις φυλετικές διαφορές, την ανθρώπινη προέλευση και εξέλιξη, ενώ η Κοινωνική Ανθρωπολογία
ενδιαφέρεται για τη μελέτη της ομαδικής συμπεριφοράς, της προέλευσης των θρησκειών, των κοινωνικών εθίμων και
της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ορίζεται ως «η επιστήμη που μελετά την κοινωνική συμπεριφορά και την κοινωνική
δράση» ή διαφορετικά «τις ομαδικές διαδικασίες και δομές και τις κοινωνικές και πολιτιστικές αιτίες και συνέπειες
αυτών των διαδικασιών και δομών».
Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ασχολείται με τα μνημεία του λόγου, αναζητώντας σε αυτά τις πνευματικές εκδηλώσεις ενός
λαού σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξετάσει τις αξίες και τα ιδεολογικά ρεύματα που
έχουν αναπτυχθεί.
Παράλληλος είναι ο ρόλος και ο στόχος της επιστήμης της ΙΣΤΟΡΙΑΣ. «Δεν αποτελεί απλή αφήγηση τετελεσμένων
γεγονότων, αλλά προσπάθεια αναδόμησης και ερμηνείας του παρελθόντος, με στόχο συνήθως την ερμηνεία του
παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος» 4.
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ είναι η επιστήμη που ασχολείται «με ερωτήματα, προβλήματα ή απορίες σε σχέση με την
ύπαρξη, τη γνώση, την αξία, την αιτία, τη γλώσσα και το νου. Ξεχωρίζει από άλλους τρόπους αντιμετώπισης των
παραπάνω προβλημάτων, από την κριτική και γενικώς συστηματική προσέγγιση των θεμάτων και την οικοδόμησή της
πάνω σε λογικές εξηγήσεις» 5. Στην ιστοσελίδα της Unesco – Hellas, στην επεξήγηση του τι είναι η Φιλοσοφία,
σημειώνεται ότι: «Οι Ανθρωπιστικές επιστήμες και η Φιλοσοφία είναι το κλειδί για την κατανόηση και την υπεράσπιση
των αρχών που διέπουν την παγκόσμια ειρήνη. Η Φιλοσοφία είναι η βάση της δημοκρατίας και διεγείρει την κριτική
σκέψη, τη δημιουργικότητα και την ανανέωση των ιδεών» 6.
Η σύγκλιση των παραπάνω επιστημονικών πεδίων, δηλ. της Ανθρωπολογίας, της Κοινωνιολογίας, της
Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας με τις Θετικές επιστήμες, που εκφράζεται με τον όρο «Φύση των
Φυσικών Επιστημών –Nature of Science –NOS», αποτελεί μια νέα τάση που θα ξεπερνά τη συντηρητική προσέγγιση
του επιστημονισμού, κάνοντας τις φυσικές επιστήμες πιο προσιτές για όλους. Γι΄ αυτό το λόγο γίνεται λόγος για ένα
νέο κλάδο, την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ που συμβάλλει για μια «ανθρωπιστική, αντιαυταρχική και δημοκρατική
Πολίτη Τζ,, «Οικονομική κρίση και ανθρωπιστικές σπουδές», http://archive.avgi.gr/Article Actionshow.action?article/D=614861
Honckenbury & Honckebury.Psychology.WorthPublishers, 2010
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Stamford 2008
4
Braudel F.,Γραμματική των Πολιτισμών, ΜΙΕΤ, 2001, σ.46.
5
el.wikipedia.org/wiki/Φιλοσοφία
6
http://www.Unesco-Hellas.gr/gr/2_3_1_2.htm Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, Φιλοσοφία
1
2

223

εκπαίδευση» 7. Ακόμη συμβάλλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το πώς οι επιστημονικές εξελίξεις έχουν
επηρεάσει τον πολιτισμό, αλλά και πώς διαμορφώνεται στο χρόνο η επιστημονική και κοινωνική ηθική.
Στους αρχαίους χρόνους το αντικείμενο της Φιλοσοφίας ταυτίζονταν με τη ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Έτσι στις ανθρωπιστικές
επιστήμες κατατάσσεται και η Θεολογία, που έχει ως αντικείμενο το ποια σχέση έχει η πίστη στη ζωή του ανθρώπου
και της κοινωνίας. Και λέγοντας πίστη, εννοούμε την εμπιστοσύνη του ανθρώπου σε ό,τι τον βοηθάει να βρίσκει την
ομορφιά της ζωής ακόμα και μέσα από τις δυσκολίες της, δίνοντάς του ελπίδα 8.
Στις ανθρωπιστικές επιστήμες ανήκουν και οι Τέχνες. Ο γερμανός φιλόσοφος Baumgarten A. (1714–1762),
θεωρεί την ΑΣΘΗΤΙΚΗ και την ΤΕΧΝΗ ως ξεχωριστό κλάδο της Φιλοσοφίας, καθώς ορίζει την Αισθητική ως την
επιστήμη της αισθητηριακής γνώσης 9. Στην Αισθητική αγωγή και εκπαίδευση συγκαταλέγονται,
αλληλοσυμπληρώνοντας το ένα με το άλλο, η Μουσική, τα Εικαστικά, το Θέατρο και ο Χορός 10. Η Τσομπανάκη
Ελένη στην εισήγησή της «Η σημασία και η αξία του χορού στην εκπαίδευση» εξηγεί ότι «Ο χορός είναι ένα είδος
κίνησης που δεν εκπέμπει απλά μια πληροφορία… αλλά είναι ένα μέσο έκφρασης, επικοινωνίας… Βοηθά το παιδί να
γνωρίσει (γνωστική διάσταση), να αναπτύξει τις ικανότητές του (δεξιότητες – πραγματολογική διάσταση), να έρθει σε
επαφή με τα συναισθήματα (συγκινησιακή διάσταση). Τότε έρχεται σε ουσιαστική επαφή – σχέση με τα αντικείμενα
και τον άνθρωπο (άψυχο και έμψυχο υλικό). Η αντίληψη αυτή αποζητά την ευχαρίστηση μέσα από τη γνώση, αξιοποιεί
τη φυσική περιέργεια του παιδιού, προβάλλει τη δημιουργικότητά του και αποζητά τη βελτίωση της ικανότητάς του για
επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα…» 11.
Ας δούμε τώρα τι εννοούμε με τους όρους οικονομία και οικονομική ανάπτυξη, παγκόσμια οικονομία και
παγκοσμιοποίηση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ είναι η επιστήμη που μελετά τον άνθρωπο στην προσπάθειά του για επιβίωση και αυτή η
μελέτη γίνεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο 12.
Κατά συνέπεια ο όρος ΑΝΑΠΤΥΞΗ στα οικονομικά αναφέρεται στην αύξηση της πραγματικής παραγωγής προϊόντων
και υπηρεσιών σε μία οικονομία, με την πάροδο του χρόνου και μάλιστα στη μακροχρόνια διάσταση, δηλ. δεκαετίες
και αιώνες και όχι στη βραχυχρόνια διακύμανση, δηλ. τρίμηνα, εξάμηνα και έτη 13. Γι’ αυτό το λόγο και η οικονομική
ανάπτυξη είναι σημαντικό πεδίο μελέτης των Μακροοικονομικών και επιβεβαιώνει την άποψη, ότι κέντρο της μελέτης
της οικονομίας είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς η οικονομία, σε επίπεδο πρακτικής φιλοσοφίας, αναζητά και το ποια είναι
τα αναγκαία αγαθά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει.
Καθώς μεταξύ των κρατών υπάρχει αλληλεπίδραση, αλλά και ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών,
οδηγούμαστε στην έννοια της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Δηλαδή πλέον, όχι μόνο οι τοπικές αγορές, αλλά οι
παγκόσμιες αγορές κυρίως επηρεάζουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα χρηματιστήρια, και τις αλληλεπιδράσεις των
νομισμάτων.
Αυτό λοιπόν το οικονομικό φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών διεθνώς, και της δημιουργίας ενιαίων
κανόνων στο εμπόριο, αλλά και γενικότερα στην οικονομική ζωή, δηλ. τη φορολογία, τους κανόνες ανταγωνισμού, τα
μοντέλα λειτουργίας των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, περιγράφει ό,τι ονομάζουμε
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 14. Κρίνεται λοιπόν χρήσιμο η έννοια της παγκοσμιοποίησης να ερμηνεύεται συνολικά, γιατί
εκτός από την οικονομική της διάσταση, υπάρχει και η πολιτισμική. Ο Giddens χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση ως
ένα «από πολλές απόψεις καινούριο» και «επαναστατικό φαινόμενο» και πιστεύει ότι δεν πρόκειται για κάτι
«παροδικό» και «τυχαίο». «Είναι μια μεταλλαγή των συνθηκών της ζωής μας. Είναι ο τρόπος που βιώνουμε το
σήμερα» 15. Κρίνεται λοιπόν χρήσιμο η έννοια της παγκοσμιοποίησης να ερμηνεύεται συνολικά, γιατί εκτός από την
οικονομική της διάσταση, υπάρχει και η πολιτισμική.
Ερχόμαστε τώρα στον όρο ΠΑΙΔΕΙΑ. Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «παιδεύω» που σημαίνει διδάσκω και κατά
συνέπεια αναφέρεται στη νοητική και ψυχική καλλιέργεια ενός παιδιού, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης. Ο Πλάτων
ορίζει την Παιδεία ως την «παραγιγνομένην πρώτον παισίν αρετή». Βασικό χαρακτηριστικό της παιδείας είναι ότι
«διακρίνεται για τη δυναμική πορεία εξέλιξης», γι’ αυτό «αναπτύσσεται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και
βεβαίως δεν εγκλείεται σε μερικά πτυχία ανωτέρων και ανωτάτων σχολών» 16. Αυτό ακριβώς εκφράζει ο Πλάτωνας με
τη γνωστή φράση «γηράσκω αεί διδασκόμενος».
Υπάρχει μία σαφής διάκριση ανάμεσα στην έννοια της παιδείας και σ’ αυτήν της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. «Η
εκπαίδευση είναι το σύστημα, η μέθοδος, το μέσο για την απόκτηση και βίωση της γνώσης. Με τον όρο εκπαίδευση
εννοούμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εκπονούνται για την καλύτερη προσφορά της παιδείας. Μέσα στο
7
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πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι κτιριακές εγκαταστάσεις, όλη η απαραίτητη υλική υποδομή και βεβαίως η κατάρτιση
του έμψυχου υλικού» 17. Χρειάζεται όμως να προσέξουμε αυτή τη σαφή διαφορά εκπαίδευσης και παιδείας, γιατί
δυστυχώς υπάρχει έντονη τάση η παιδεία, από διαδικασία ανάπτυξης προσωπικοτήτων, να μετατραπεί σε διαδικασία
δημιουργίας «έμψυχων ηλεκτρονικών υπολογιστών», καθώς στην εποχή μας, το κυνήγι της παγκόσμιας οικονομικής
ανάπτυξης «αποβλέπει στο άτομο και στη μάζα και όχι στο πρόσωπο και τις αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις» 18.
Η ΜΟΡΦΩΣΗ πάλι, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη μορφή = σχήμα /είδος. Κατά συνέπεια η λέξη
μόρφωσις υποδηλώνει τη μορφή που παίρνει κάτι, τη μορφοποίηση. . «Αποτελεί εκδήλωση της νομοτελειακής ανάγκης
του ανθρώπου της αναπτυσσόμενης βιολογικά και κοινωνικά οντότητας». Ο άνθρωπος διαφέρει από τους άλλους
ζωντανούς οργανισμούς «ακριβώς γιατί δεν προσαρμόζεται παθητικά στο περιβάλλον του, αλλά με την εργασία του
επιδρά σε αυτό, και τελικά στην ίδια του τη φύση Οι ανθρώπινες ιδιότητες και οι έμφυτές ικανότητες δεν είναι λοιπόν
δεδομένες. Το παιδί με την ίδια του την κοινωνική δραστηριότητα τις ενεργοποιεί» 19.
Η ΑΓΩΓΗ προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη άγω = οδηγώ, κατευθύνω. Συνεπώς η λέξη αγωγή
σημαίνει την καθοδήγηση και «αποτελεί τη σκόπιμη και συστηματική προσπάθεια για τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας, προετοιμάζοντας για τις ανάγκες του κοινωνικού συστήματος» 20. O Άντλερ στο έργο του «Η αγωγή
του παιδιού», θεωρεί ότι «το ιδανικό σχολείο… δεν θα έπρεπε να είναι απλώς μόνο ένας τόπος παροχής τυπικών
γνώσεων, αλλά πέρα από αυτό και ένας τόπος παραγωγής γνώσεων για τη ζωή και για την τέχνη να ζει κανείς» 21.
Συμπερασματικά, ας θυμηθούμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος στα Πολιτικά του υποστηρίζει ότι η φροντίδα εκείνου που
έχει την ευθύνη και τη διοίκηση της οικογένειας κατευθύνεται προς τα πρόσωπα, που είναι μέλη της οικογένειας και
λιγότερο στην απόκτηση άψυχων πραγμάτων. «Επίσης δε, περισσότερο εις την αρετήν αυτών των ανθρώπων, παρά εις
την ιδιότητα των κτημάτων τα οποία ονομάζουμε πλούτο» 22.
Επίσης θα θυμηθούμε το γάλλο διαφωτιστή Rousseau, o οποίος στο παιδαγωγικό έργο του «Αιμίλιος»
εκφράζει ότι κάθε παιδί αποτελεί μια ιδιαίτερη ψυχοσυναισθηματική και νοητική οντότητα και συνεπώς ακολουθεί
τους δικούς της ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξης. Αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να αρχίσει με
βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του και όχι με βάση τις ανάγκες του ενήλικα. Και με αυτό τον τρόπο πρέπει να
διαμορφώσει ο δάσκαλος τη διδασκαλία του, προσαρμόζοντας τη γνώση με βάση την ιδιαιτερότητα της παιδικής
ηλικίας 23.
Ποια είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα; Η γνώση πια αποτελεί άλλο ένα εμπορεύσιμο αγαθό που παύει να
συνδέεται με τη μόρφωση και την καλλιέργεια του ανθρώπου, με την αλήθεια, την ηθική, την πολιτιστική και πολιτική
καλλιέργεια ενός έθνους. Η επιθυμία για γνώση ταυτίζεται με την όρεξη για πλουτισμό και με «την ισχύ, η οποία για
τους κρατούντες αποτελεί τη νομιμοποιητική δύναμη» 24. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα κατευθύνεται κυρίως από
οικονομικά λόμπι. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης επιχειρείται να επιβληθεί μια παγκόσμια εξουσία που
ενδιαφέρεται κυρίως για το απρόσωπο συμφέρον και λιγότερο για τον άνθρωπο, τα έθνη, τους λαούς. Και αυτό
επιτυγχάνεται με τη χρήση μεθοδευμένης πληροφόρησης και μιας οικονομίας συστηματικά ελεγχόμενης 25.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Warwick στη Μ. Βρετανία, Thomas Doherty σημειώνει ότι «ο σκοπός
της ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι η παραγωγή ενεργών καταναλωτών» 26. Η έκθεση Browne (Διασφάλιση της
Βιωσιμότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) πρότεινε τη μείωση της χρηματοδότησης για τις Τέχνες και τις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί έντονη κριτική.
Οι ανθρωπιστικές επιστήμες, λοιπόν, πεθαίνουν ή στον αγώνα για το κέρδος έχουμε ξεχάσει τη σημασία τους;
Και ένα δεύτερο ερώτημα: έχουν να συνεισφέρουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες στην οικονομική ανάπτυξη των
κρατών; Μια έκθεση που πραγματοποιήθηκε από το «Συμβούλιο Έρευνας στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες της Αγγλίας», με τον τίτλο «Οδηγώντας τον κόσμο: η οικονομική συμβολή του Συμβουλίου Έρευνας στις
Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Αγγλίας» καταλήγει στο συμπέρασμα πως το πεδίο των Ανθρωπιστικών
Επιστημών είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της οικονομίας 27. Ενώ ο Ηerbert Marcuse έγραφε στον «Μονοδιάστατο
άνθρωπο» ότι: «οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι δυνάμεις ανταγωνιστικές στην κυριαρχία της αγοράς» 28.
Η διαφορά σύμφωνα με τον καθηγητή Doherty είναι ότι οι αποδόσεις και τα οφέλη από την Τέχνη και τις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες δε φαίνονται άμεσα, αλλά είναι μακροπρόθεσμα. «Οι ανθρωπιστικές επιστήμες βοηθούν
τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να θέτουν ερωτήσεις… ικανότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες στον
εργασιακό χώρο, γι’ αυτό οι δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές των ανθρωπιστικών επιστημών προτιμούνται από
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τους εργοδότες», σύμφωνα με την υπεύθυνη προσλήψεων για τον οργανισμό Trasport for London, Karen Wallbridge 29.
Με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι συγγραφείς του βιβλίου «Put your Mindset to Work» «Βάλε το μυαλό σου να
δουλέψει» J. Reed και Dr. P.G. Stoltz.: «οι εργοδότες δίνουν προτεραιότητα σε ποιότητες που υπερβαίνουν αυτές που
δίνονται από την εκπαίδευση που βασίζεται σε τεχνικές δεξιότητες» 30. Υποστηρίζουν ότι οι υποψήφιοι που έχουν αυτά
τα χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, είναι πιο πιθανό να πάρουν τη δουλειά. Γιατί οι ανθρωπιστικές
επιστήμες ενισχύουν τη κριτική σκέψη και καλλιεργούν την ανεξάρτητη σκέψη αφού δεν περιορίζονται μόνο στην
καταγραφή γεγονότων, φαινομένων και συμπεριφορών του ανθρώπου, αλλά μας δίνουν την ευκαιρία να ερευνήσουμε
τον τρόπο για να τα αντιμετωπίσουμε.
«Οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες δίνουν στο έθνος τους ηγέτες και τις πολιτικές ελίτ του αύριο. Ένα
πολύ ορατό παράδειγμα είναι η αλλαγή νοοτροπίας σε μία χώρα που έχει εμμονή με την τεχνολογία, όπως η περίπτωση
της Σιγκαπούρης. Μετά από χρόνια εστίασης της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, η Σιγκαπούρη ένιωσε
την έλλειψη σε ηγέτες και managers και ανέλαβε δράση. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την
καθιέρωση του Yale – NUS College. Το ινστιτούτο θα εστιάσει στις φιλελεύθερες τέχνες και θα προωθήσει τις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες στη Σιγκαπούρη» 31.
Την άποψη αυτή φαίνεται να υποστηρίζει και η αμερικανίδα φιλόσοφος του 21ου αι. Nussbaum Martha,
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ότι οι διάφορες κυβερνήσεις περιθωριοποιούν ειδικότητες που είναι
απαραίτητες για την επιβίωση της δημοκρατίας, με απώτερο σκοπό το υλικό κέρδος. «Αν συνεχίσει αυτή η ροπή, τα
έθνη, σε όλο τον κόσμο, σύντομα θα παράγουν γενεές χρήσιμων μηχανών, παρά σκεπτόμενων, ολοκληρωμένων
πολιτών… Το μέλλον της παγκόσμιας δημοκρατίας κρέμεται στη ζυγαριά» 32. Τέλος, ο καθηγητής Yashpal, πρύτανης
του πανεπιστημίου Jawaharlal Nehru στην Ινδία, επιγραμματικά διατυπώνει ότι: « Ο απλός ανταγωνισμός είναι
επικίνδυνο πράγμα. Αν το αντικείμενο των ανθρωπιστικών σπουδών πεθάνει, τότε πεθαίνει και η ίδια η
ανθρωπότητα» 33.
Είναι λοιπόν φανερό ότι το να παραγκωνίζουμε τις Ανθρωπιστικές Σπουδές θα μας στοιχίσει μακροπρόθεσμα, γι’ αυτό
πρέπει να οργανωθούν δράσεις ενημέρωσης και αντίδρασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύσταση
Σώματος στην Αμερική με την ονομασία «Εθνική Συμμαχία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές», στη Μ. Βρετανία με την
ονομασία «Εκστρατεία για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές στα Πανεπιστήμια του Ενωμένου Βασιλείου»
και η διαμαρτυρία των πανεπιστημιακών στην Αυστραλία 34.
Κλείνοντας την παρούσα εισήγηση και επηρεασμένη από το αντικείμενο σπουδών μου, την επιστήμη της
Θεολογίας, αλλά και την επαγγελματική μου ιδιότητα, ως εκπαιδευτικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα
παραθέσω κάποιες σκέψεις για τη παρουσία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Αναλυτικά Προγράμματα.
Σύμφωνα με τον Κώστα Δεληκωνσταντή, υπάρχει σήμερα αναβίωση των θρησκειών, που αν είναι γνήσια, ενισχύει τον
αγώνα για ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη, για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου 35. Στοιχεία τα οποία,
όπως παρατηρεί ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, με τον ένα ή άλλο τρόπο, διατύπωσαν οράματα
παγκοσμιότητας, έστω κι αν είναι διατυπωμένα σύμφωνα με τις δικές τους δογματικές και ηθικές αλήθειες. Άλλωστε
είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι αν η παγκόσμια κοινωνία μετατραπεί σε ενιαία γιγάντια αγορά, αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα έναν πιο ειρηνικό κόσμο. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ του Davos το 1999, επισήμανε ότι «o λόγος του ευαγγελίου ‘ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται
άνθρωπος’ (Ματθ. 4,4), πρέπει να κατανοηθεί ευρύτερα. Δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε αποκλειστικά μόνο από την
οικονομική ανάπτυξη, αλλά οφείλουμε να ζητούμε… τις αξίες και τις αρχές που υπερβαίνουν τα οικονομικά ζητήματα.
Άπαξ και το αποδεχθούμε αυτό, η οικονομία γίνεται διάκονος της ανθρωπότητας, όχι κύριός της» 36.
Σύμφωνα με τη Mary Blain ανώτερη λέκτορα στη θρησκευτική αγωγή η θρησκεία είναι κατά μία αντίληψη
επιστήμη, ένα μέσο εξερεύνησης που μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με τα βαθύτερα ερωτήματα της ζωής. Η
ανθρωπότητα έχει ανάγκη να τα εξετάσει και «οι ερωτήσεις γιατί και τι σημαίνουν όλα αυτά, μπορούν να απευθυνθούν
στη θρησκεία» 37.
Η ετήσια επιθεώρηση των Βρετανικών σχολείων τονίζει την αναγκαιότητα της διαμόρφωσης θρησκευτικών
ιδεών που αφορούν το θεό, τη ζωή, την ηθική, το θάνατο και το σύμπαν. Τα θέματα αυτά είναι πιο προκλητικά και πιο
ενδιαφέροντα για τους εφήβους που έχουν εκ φύσεως περιέργεια γύρω από αυτά 38. Επίσης, οι μαθητές έχουν την
ικανότητα να μαθαίνουν, να εκφράζουν και να δικαιολογούν τις απόψεις τους πάνω σε πολύπλοκα φιλοσοφικά και
ηθικά θέματα. Εξίσου σημαντική είναι η Θρησκευτική Αγωγή και για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς τους
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προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτογνωσίας, κατανόηση του κόσμου που ζουν ως
άτομα και μέλη της ομάδας 39.
Άλλωστε, η κρίση που παρατηρείται στη συμπεριφορά των παιδιών όταν μπουν στην εφηβική ηλικία, κατά
βάθος έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για μια αξιολογική κρίση. «Η ένταση των συγκρούσεων καθώς
και η αναζήτηση αξιών καταδεικνύει ακριβώς το θρησκευτικό υπόβαθρο της εφηβικής κρίσεως» 40. Έτσι δεν είναι
τυχαίο ότι στην ελληνορθόδοξη παράδοση η διαδικασία της αγωγής προϋποθέτει την αναγνώριση της ανεπανάληπτης
αξίας του ανθρώπου και ειδικότερα του παιδιού και του εφήβου ως προσώπου.
Επομένως η απόδοση από την επένδυση στην εκπαίδευση δεν είναι μόνο άμεση, αλλά και μελλοντική. Γιατί
από την εκπαίδευση δεν ωφελούνται μόνο τα ίδια τα άτομα, αλλά και ολόκληρη η προσωπικότητα της κοινωνίας που
αποτελείται από καλά εκπαιδευμένα άτομα. Ένα χρήσιμο μοντέλο εκπαίδευσης αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ανθρώπου, την ενίσχυση του σεβασμού του προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους
διαφορετικούς πολιτισμούς 41.
Ως επίλογο θα μεταφέρω τις απόψεις που διατυπώνει για το θέμα η Αμερικανίδα φιλόσοφος Judith Butler,
καθηγήτρια στο τμήμα Ρητορικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια:
«οι ανθρωπιστικές επιστήμες μας επιτρέπουν να μάθουμε να διαβάζουμε προσεκτικά, να αξιολογούμε και να οξύνουμε
το βλέμμα μας, να εντοπίζουμε τους εαυτούς μας, απροσδόκητα, στη μέση των αρχαίων κειμένων που διαβάζουμε και,
επίσης, να ανακαλύπτουμε τρόπους ζωής, σκέψης, δράσης, αντανακλάσεις που ανήκουν σε χρόνους και χώρους που δε
βρεθήκαμε ποτέ… μας δίνουν την ευκαιρία να συσχετίσουμε διαφορετικές γλώσσες και πολιτιστικές διαφορές,
προκειμένου να κατανοήσουμε το ευρύ φάσμα των προοπτικών του κόσμου μας… Χρειαζόμαστε όλες αυτές τις
ικανότητες για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός… αλλά και για να απαιτήσουμε την αναγνώριση των ιστοριών και
των αγώνων μας… Χωρίς να βλάπτουμε τους άλλους 42.
Κλείνω με ένα σύνθημα σε δρόμο: η ευτυχία γράφεται με Ε, όχι με €, και τους στίχους ενός γνώριμου στους
περισσότερους τραγουδιού των Cansas.
“Dust in the wind”
Μην περιμένετε άλλο
τίποτα δεν διαρκεί
εκτός από τη γη και τον ουρανό.
Κι όλα τα χρήματά σας ούτε ένα
λεπτό δε θα αγοράσουν.
Τα πάντα είναι σκόνη στον άνεμο…
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Διγλωσσία: εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα, προτάσεις βελτίωσης
Σιριβιανού Ελένη
Νηπιαγωγός

Περίληψη: Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η αποτελεσματικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης δεν αφορά
σε ένα μονοδιάστατο φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με τη σχολική τάξη αλλά σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο
μέσα στο οποίο η οικογένεια, ο δάσκαλος, το σχολείο, η κοινότητα και η κοινωνία δρουν και αλληλεπιδρούν. Στην
Ελλάδα η γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια είναι πολύ έντονη και η ανάγκη αποτελεσματικής δίγλωσσης
εκπαίδευσης γίνεται ακόμα εντονότερη. Στην εισήγηση αυτή γίνεται μια προσπάθεια για να απαντηθούν τα παρακάτω
σχετικά ερωτήματα: Τι μορφής εκπαίδευση εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τη διγλωσσία; Ποιος είναι ο ρόλος της
μητρικής γλώσσας στη διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας; Αξιοποιείται η προηγούμενη γνώση και το
πολιτισμικό πλαίσιο του κάθε μαθητή; Δίνεται σημασία στον απαραίτητο χρόνο για την ανάπτυξη της «ακαδημαϊκής»
κυρίαρχης γλώσσας; Ποια είναι η επίδοση των δίγλωσσων μαθητών στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία;
Εν κατακλείδι, δίνονται κάποιες προτάσεις για το πως μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη η δίγλωσση εκπαίδευση
στην Ελλάδα του σήμερα.
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού στην ελληνική σχολική πραγματικότητα έχει
διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Η γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια γίνεται χρόνο με το χρόνο εντονότερη
λόγω του μεγάλου και συνεχώς αυξανόμενου αριθμού εισαγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στη
χώρα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου παιδείας αλλά και του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ο αριθμός αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στη χώρα, όπως παρουσιάζεται
και στον πίνακα 1, ακολουθεί μία ανοδική πορεία και αγγίζει σήμερα τους 140.000 μαθητές, δηλαδή το 9,5% του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού (ΥΠΕΠΘ, 2000; ΙΠΟΔΕ, 2013). Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει δημιουργήσει την
ανάγκη ένταξης αυτών των μαθητών στο ελληνικό σχολείο και την παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση και στην
επαγγελματική αποκατάσταση. Παρέχεται όμως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αυτή η δυνατότητα στους
δίγλωσσους μαθητές;
Σχ. Έτος

Αρ. Αλλοδαπών Μαθητών

1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
2002-2003
2013-2014

8.455
12.572
21.239
35.751
98.241
140.000

%
του
Συνόλου
Μαθητικού Πληθυσμού
0,6
0,8
1,7
2,5
6,7
9,5

του

Πίνακας 1: Αριθμός αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα τα σχολικά έτη 1995-1999, 20022003 και 2013-2014 (ΥΠΕΠΘ, 2000 & ΙΠΟΔΕ, 2013)
Στον Καναδά 1 και σε άλλες χώρες του εξωτερικού με παρόμοια σύσταση μαθητικού πληθυσμού, παρέχεται με
αποτελεσματικό τρόπο δίγλωσση εκπαίδευση - δίνεται έμφαση στη μειονοτική γλώσσα (Γ1), βασικός κοινωνικός
στόχος είναι ο εμπλουτισμός και απώτερος γλωσσικός στόχος τους είναι η διγλωσσία και ο διγλωσσικός
αλφαβητισμός, δηλαδή η ανάπτυξη και των δύο γλωσσών. Οι μορφές εκπαίδευσης για τη διγλωσσία οι οποίες
εμφανίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά ανήκουν στις ισχυρές μορφές εκπαίδευσης για τη διγλωσσία (Baker, 2001).
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι ισχυρές μορφές εκπαίδευσης.

Δίγλωσση Εκπαίδευση Εμβάπτισης
Η Δίγλωσση Εκπαίδευση Εμβάπτισης αναφέρεται σε διάφορους τύπους προγραμμάτων εκπαίδευσης. Στον
Καναδά, τα προγράμματα αυτά διαφέρουν ως προς τα εξής:
Την ηλικία στην οποία αρχίζει αυτή η μορφή εκπαίδευσης στο παιδί. Αν το παιδί βρίσκεται στη προσχολική ηλικία, η
εκπαίδευση ονομάζεται πρώιμη εμβάπτιση, αν είναι 9 - 10 ετών, μέση εμβάπτιση ενώ κατά τη διάρκεια της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ονομάζεται όψιμη εμβάπτιση.
Το χρόνο που αφιερώνεται στην εμβάπτιση. «Η πλήρης εμβάπτιση αρχίζει συνήθως με εμβάπτιση σε ποσοστό
100% την εβδομάδα στη δεύτερη γλώσσα, μετά από δύο ή τρία χρόνια μειώνεται στο 80% την εβδομάδα, για τα
Σύμφωνα με έρευνα του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών στον Καναδά αγγίζει το 25% του
συνολικού μαθητικού πληθυσμού.
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επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια και κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η εμβάπτιση τελειώνει με
ποσοστό 50% την εβδομάδα στη δεύτερη γλώσσα. Η μερική εμβάπτιση παρέχει περίπου 50% εμβάπτιση στη δεύτερη
γλώσσα από τη νηπιακή ηλικία ως τις τάξεις του Γυμνασίου» (Baker, 2001).
Στον Καναδά η Πρώιμη Πλήρης Εμβάπτιση είναι το πιο δημοφιλές και αποτελεσματικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης που εφαρμόζεται (την αμέσως επόμενη θέση έχει η όψιμη και μετά η μέση εμβάπτιση). Αυτό συμβαίνει
για τους εξής λόγους:
• Αυτού του είδους η εκπαίδευση στοχεύει στη διγλωσσία.
• Η Δίγλωσση Εκπαίδευση Εμβάπτισης του Καναδά είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Δηλαδή οι γονείς
μαζί με τα παιδιά επιλέγουν συνειδητά αυτή τη μορφή εκπαίδευσης.
• Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα και ενάμιση χρόνο περίπου να επικοινωνούν στην τάξη χρησιμοποιώντας τη
μητρική τους γλώσσα.
• Οι δάσκαλοι είναι επαρκώς δίγλωσσοι.
• Όλοι οι μαθητές ξεκινούν αυτή την εκπαίδευση χωρίς να γνωρίζουν τη δεύτερη γλώσσα. Άρα η αυτοεκτίμηση
και τα κίνητρα των παιδιών αυτών δεν κινδυνεύουν καθώς δεν υπάρχουν μαθητές ανάμεσά τους να γνωρίζουν
καλύτερα τη δεύτερη γλώσσα.
• Τέλος, οι μαθητές την Εκπαίδευση Εμβάπτισης παρακολουθούν τα ίδια ακριβώς μαθήματα με τους μαθητές
του κύριου, «κανονικού» προγράμματος (Baker, 2001).

Εξελικτική δίγλωσση εκπαίδευση γλωσσικής διατήρησης και κληρονομιάς.
Τα προγράμματα Εξελικτικής Γλωσσικής Διατήρησης και τα προγράμματα Γλωσσικής Κληρονομιάς έχουν τα
εξής χαρακτηριστικά:
Τα περισσότερα παιδιά ανήκουν σε οικογένειες από γλωσσικές μειονότητες. Ωστόσο υπάρχει και ένας μικρός αριθμός
παιδιών που μιλούν την πλειονοτική γλώσσα.
Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα στείλουν τα παιδιά τους στη κύρια εκπαίδευση ή σε αυτού του
είδους την εκπαίδευση.
Η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα του μαθητή καταλαμβάνει το 50% του χρόνου των σχολικών μαθημάτων γεγονός
που καθιστά εύκολη τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων από την μια γλώσσα στην άλλη.
Τα σχολεία με αυτά τα προγράμματα είναι ως επί το πλείστον δημοτικά. Στα επόμενα χρόνια σπουδών αυτού
του είδους, η εκπαίδευση δεν συνεχίζεται και τα παιδιά περιβάλλονται από τη κυρίαρχη γλώσσα. Ωστόσο η διγλωσσία
επιτυγχάνεται εφόσον το σχολείο επικεντρώνεται στη μειονοτική γλώσσα (Baker, 2001).

Αμφίδρομη Δίγλωσση Εκπαίδευση
Η Αμφίδρομη Δίγλωσση Εκπαίδευση εμφανίζεται σε διδακτικές τάξεις στις οποίες υπάρχει ίσος αριθμός
παιδιών από τη γλωσσική μειονότητα και τη γλωσσική πλειονότητα έτσι ώστε να υπάρχει μια γλωσσική ισορροπία. Με
αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο κίνδυνος αποτυχίας του γλωσσικού στόχου της διγλωσσίας και του διγλωσσικού
αλφαβητισμού. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου σημειώνεται με τον εξής τρόπο: Η διδασκαλία αρχικά γίνεται μέσω
της γλώσσας της μειονότητας και αργότερα, μετά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και
σε ίση αναλογία και οι δύο γλώσσες (Baker, 2001).

Δίγλωσση Εκπαίδευση σε Κυρίαρχες Γλώσσες
Η Δίγλωσση Εκπαίδευση σε Κυρίαρχες γλώσσες αναφέρεται στην παράλληλη χρήση δύο ή περισσοτέρων
κυρίαρχων γλωσσών στο σχολείο και απευθύνεται στη γλωσσική πλειονότητα. Βασικός γλωσσικός στόχος αυτής της
εκπαίδευσης είναι η διγλωσσία ή η πολυγλωσσία και η διγλωσσική ικανότητα στην ανάγνωση και στο γραπτό λόγο
(Baker, 2001).
Από την άλλη πλευρά, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το είδος της παρεχόμενης δίγλωσσης εκπαίδευσης
φαίνεται ότι ανήκει στις ασθενείς μορφές εκπαίδευσης για τη διγλωσσία. Σ’ αυτές τις μορφές εκπαίδευσης για τη
διγλωσσία παρουσιάζονται τα εξής χαρακτηριστικά: δίνεται έμφαση στην κυρίαρχη γλώσσα (Γ2), βασικός κοινωνικός
στόχος είναι η αφομοίωση της μειονότητας από τη γλωσσική πλειονότητα ενώ απώτερος στόχος τους είναι η
μονογλωσσία ή η περιορισμένη διγλωσσία. Οι κύριοι τύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στις ασθενείς
μορφές εκπαίδευσης είναι: Εμβύθιση (Δομημένη εμβάπτιση), Εμβύθιση με μεταβατικές αντισταθμιστικές τάξεις,
Απομονωτική, Μεταβατική, Κυρία Εκπαίδευση με διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας και Διαχωριστική εκπαίδευση.
(Baker, 2001).

Εκπαίδευση Εμβύθισης
Αυτή η μορφή της εκπαίδευσης δεν λαμβάνει υπόψη της τη μειονοτική γλώσσα των παιδιών. Ο μαθητής μας
θυμίζει κάποιον που τον ρίχνουμε στα βαθιά και περιμένουμε να μάθει να κολυμπά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και
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μάλιστα χωρίς καμία βοήθεια. Η γλώσσα της πισίνας είναι η πλειονοτική γλώσσα και αυτήν αναγκάζεται να μάθει ο
μαθητής χωρίς να του παρέχεται κάποια βοήθεια.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζονται κάποια προγράμματα «Δομημένης Εμβάπτισης» τα οποία
παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με την εκπαίδευση της Εμβύθισης. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται μόνο σε παιδιά
από γλωσσικές μειονότητες και υλοποιούνται στην πλειονοτική γλώσσα. Δεν επεξεργάζονται τη μητρική γλώσσα των
παιδιών αλλά την αντικαθιστούν με την κυρίαρχη γλώσσα. Ο / η εκπαιδευτικός στη Δομημένη Εμβάπτιση, σε αντίθεση
με την εκπαίδευση της Εμβύθισης, χρησιμοποιεί μια απλούστερη μορφή της κυρίαρχης γλώσσας και μερικές φορές
δέχεται τη χρήση της μητρικής γλώσσας για τη διευκόλυνση των παιδιών.
Η εκπαίδευση της Εμβύθισης έχει ως βασικό στόχο την αφομοίωση των παιδιών που μιλούν την μειονοτική
γλώσσα, καθώς πιστεύει πως μια κοινή γλώσσα εξασφαλίζει τη συνοχή μιας κοινωνίας, η οποία δεν κινδυνεύει να
αλλοιωθεί από τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την κοινωνία της μειονότητας. Αποτέλεσμα αυτής της μαθησιακής
κατάστασης 2 , είναι η δημιουργία άγχους, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και τέλος τα παιδιά αυτά οδηγούνται στη σχολική
αποτυχία (Baker, 2001).
Εμβύθιση με μεταβατικές αντισταθμιστικές τάξεις.
Στην εκπαίδευση Εμβύθισης κάποιες φορές μπορούν να εφαρμοστούν οι μεταβατικές - αντισταθμιστικές τάξεις στις
οποίες διδάσκεται η πλειονοτική γλώσσα. Αυτές οι τάξεις βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στη
δεύτερη γλώσσα και υλοποιούνται παράλληλα με την κύρια εκπαίδευση. Δηλαδή κάποιες ώρες της ημέρας τα παιδιά
της μειονότητας αφήνουν την κανονική αίθουσα στην οποία διδάσκονται μαζί με τα παιδιά της πλειονότητας και
παρακολουθούν αυτά τα ειδικά τμήματα. Αυτή μορφή εκπαίδευσης αν και κάνει μια προσπάθεια από τη πλευρά της να
βοηθήσει τα παιδιά της μειονότητας ουσιαστικά αυτό που παρατηρείται είναι ο στιγματισμός τους από τα παιδιά της
πλειονότητας (Baker, 2001).

Απομονωτική Εκπαίδευση
Αυτή μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη μειονοτική γλώσσα καθώς στοχεύει σε απαρτχάιντ,
δηλαδή θέλει να διατηρηθεί η υποτέλεια και η απομόνωση της μειονότητας ώστε να μην μπορεί να επηρεάσει την
κοινωνία. Γι’ αυτό λοιπόν αυτή η μορφή εκπαίδευσης ονομάζεται εκπαίδευση του γλωσσικού απομονωτισμού (Baker,
2001).

Μεταβατική Δίγλωσση Εκπαίδευση
Η Μεταβατική Δίγλωσση εκπαίδευση φαινομενικά μοιάζει με την εκπαίδευση της Εμβύθισης καθώς κι αυτή
στοχεύει στην αφομοίωση. Από την άλλη πλευρά όμως, η μεταβατική δίγλωσση εκπαίδευση επιτρέπει στους μαθητές
της μειονότητας να χρησιμοποιούν προσωρινά όμως, τη μητρική τους γλώσσα ώσπου να γίνουν αρκετά ικανοί στη
δεύτερη γλώσσα. Άρα απώτερος στόχος της εκπαίδευσης είναι η μονογλωσσία στην πλειονοτική γλώσσα.
Η Μεταβατική Δίγλωσση Εκπαίδευση μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριους τύπους:
Στα προγράμματα της πρώιμης εξόδου. Τα παιδιά της μειονότητας υποβοηθούνται κάνοντας χρήση της μητρικής
γλώσσας για δύο χρόνια.
Στα προγράμματα όψιμης εξόδου, στα οποία μπορεί να επιτραπεί η διδασκαλία μέχρι και 40% στη μητρική γλώσσα ως
την Έκτη δημοτικού (Baker, 2001) 3.

Κύρια Εκπαίδευση με διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας
Αυτή μορφή εκπαίδευσης αναφέρεται στα παιδιά της πλειονότητας. Η εκπαίδευση αυτή αφιερώνει σχεδόν
όλες τις ώρες των μαθημάτων στην κυρίαρχη γλώσσα και ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο των σχολικών μαθημάτων
της και όχι για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας ή της ξένης γλώσσας στην οποία αφιερώνει περίπου μία ώρα
καθημερινώς. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η εμφάνιση της περιορισμένης διγλωσσίας. Τα παιδιά δεν
αποκτούν λειτουργική ευχέρεια ώστε να επικοινωνούν στη δεύτερη γλώσσα ή στην ξένη γλώσσα (Baker, 2001).
Διαχωριστική εκπαίδευση
Η Διαχωριστική Εκπαίδευση αναφέρεται στα παιδιά της μειονότητας. Προωθεί τη μειονοτική γλώσσα και
επιδιώκει να διαχωριστεί από τη γλωσσική πλειονότητα και να γίνει ανεξάρτητη ύπαρξη. Στοχεύει λοιπόν στην
καλλιέργεια της μονόγλωσσης μειονοτικής γλώσσας και της μονοπολιτισμικότητας και μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγει
την αφομοίωση και οδηγείται στην αυτονομία (Baker, 2001).

Το παιδί πρέπει ταυτόχρονα και να μάθει μια γλώσσα και να προσλάβει καινούργιες πληροφορίες σε γνωστικά αντικείμενα στη
γλώσσα της πλειονότητας.
3
Σε αυτά τα προγράμματα, ο/η εκπαιδευτικός απαιτείται να είναι δίγλωσσος.
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Εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα
Στον ελλαδικό χώρο γίνονται διάφορές προσπάθειες διαχείρισης της πολιτισμικής και γλωσσικής ετερότητας
δεν φαίνονται όμως να πετυχαίνουν τους στόχους που θέτουν ή καλύτερα οι στόχοι που θέτουν δεν ανταποκρίνονται
στον απώτερο σκοπό, στην κοινωνική ένταξη των μαθητών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το 1983 λειτούργησαν για
πρώτη φορά τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα για την υποστήριξη παλιννοστούντων μαθητών ενταγμένες
στο δημόσιο σχολείο με στόχο την πολιτιστική και γλωσσική αφομοίωση τους στην ελληνική πραγματικότητα. Ενώ
από το 1994 το Υπουργείο Παιδείας προέβηκε σε προσλήψεις ωρομίσθιων δασκάλων για τη διδασκαλία της γλώσσας
και του πολιτισμού του αλλοδαπού μαθητή. Το 1999 αν και βασικός στόχος των τάξεων υποδοχής και των
φροντιστηριακών τμημάτων παραμένει η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, εντούτοις αυτή αναγνωρίζεται ως δεύτερη
γλώσσα αυτών των παιδιών. Επιπλέον γίνεται λόγος για έμφαση στον πολιτισμό και τη μητρική γλώσσα των παιδιών.
Το υπουργείο παιδείας ορίζει ως προσόν για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, διδάσκοντες με εξειδίκευση
στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αλλά η πρόσληψη των εκπαιδευτικών γίνεται μετά από απόφαση
του εκάστοτε νομάρχη και όχι του υπουργείου παιδείας. Αν και οι τάξεις υποδοχείς και τα φροντιστηριακά τμήματα
είναι πολυάριθμα εντούτοις σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών, οι τάξεις αυτές δεν είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικές (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004).
Το σημαντικότερο όμως βήμα στο θέμα των δίγλωσσων μαθητών έγινε με το νόμο 2413/1996 με τον οποίο
δημιουργήθηκαν διαπολιτισμικά σχολεία (δημόσια/ ιδιωτικά). Στην Ελλάδα υπάρχουν 26 διαπολιτισμικά σχολεία
συνολικά σ’ όλες τις βαθμίδες (13 δημοτικά, 9 γυμνάσια και 4 λύκεια). Τα διαπολιτισμικά όμως σχολεία αδυνατούν να
καλύψουν όλους τους μαθητές εφόσον αποτελούν το 0,17% της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία του ΙΠΟΔΕ οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές πλησιάζουν το 10% του συνολικού μαθητικού
πληθυσμού. Επιπλέον, τα διαπολιτισμικά σχολεία εγκαταλείφθηκαν από τους ελληνόφωνες μαθητές της πλειονότητας
καθώς υπήρχε ο φόβος ότι αυτή η ετερογένεια θα επιδράσει δυσμενώς στο μαθησιακό τους επίπεδο, με αποτέλεσμα να
μετατραπούν σε σχολεία αλλοδαπών (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004).
Την περίοδο 1997-2000 και 2000-2004 με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτούργησαν
στον Ελλαδικό χώρο τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ), τα οποία
σχετίζονταν με την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και αυτά ήταν τα εξής: «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων
στο Σχολείο», «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», και το πρόγραμμα «Εκπαίδευση
Μουσουλμανοπαίδων». Στα δύο πρώτα προγράμματα αν και γίνεται αναφορά στη μητρική γλώσσα του μαθητή δε
φαίνεται ότι χρησιμοποιείται μεθοδευμένα κάποια στρατηγική αξιοποίησης της μητρικής γλώσσας των μαθητών,
αντίθετα στο τρίτο πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων στη περιοχή της Θράκης,
αξιοποιείται η μητρική γλώσσα των μαθητών, η τουρκική, στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας
των μαθητών (Τραβασάρου, 2001).
Η αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης «δίγλωσσης εκπαίδευσης» αντικατοπτρίζεται στη σχολική επίδοση
των δίγλωσσων μαθητών στην Ελλάδα. Η σχολική επίδοση των μαθητών εξαρτάται από την ικανότητα των μαθητών
να χειρίζονται τη γλώσσα του σχολείου (ακαδημαϊκή γλώσσα). Η σχολική επίδοση των δίγλωσσων μαθητών στην
Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο χαμηλή (12-13/20), ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας των Σκούρτου, Βρατσάλης και
Γκόβαρης (2004), καταδεικνύουν ότι η χαμηλή σχολική επίδοση δεν εξαρτάται από τα χρόνια παραμονής στη χώρα
υποδοχής. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με μακρόχρονη σχολική εμπειρία δεν έχουν στατιστικά καλύτερες επιδόσεις σε
σχέση με τους νεοφερμένους στη Ελλάδα. Επιπλέον, η παρουσία δίγλωσσων μεταναστών μαθητών στο ελληνικό
σχολείο είναι πιο έντονη στο Δημοτικό ενώ σταδιακά μειώνεται στις επόμενες βαθμίδες. Οι στατιστικές μετρήσεις
εντοπίζουν στοιχεία διαρροής ιδιαίτερα στο Λύκειο. Τέλος το ποσοστό εισόδου των αλλοδαπών , παλιννοστούντων
μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ μικρό, ωστόσο η συλλογή αυτών των στοιχείων δεν είναι επαρκής.
Συχνά παρατηρείται στη σχολική πραγματικότητα να εντάσσουν του παλιννοστούντες και αλλοδαπούς
μαθητές σε κατώτερες τάξεις σε σχέση με την χρονολογική τους ηλικία λόγω της μη ικανοποιητικής γνώσης της
ελληνικής γλώσσας, δυστυχώς όμως μια τέτοια κίνηση εμποδίζει τη σύναψη φιλικών σχέσεων με τους συμμαθητές
τους και αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνικοποίηση τους, το οποίο οδηγεί περισσότερο στην
περιθωριοποίηση τους παρά στην ομαλά τους ένταξη (Νικολάου, 2000). Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο επηρεάζει
αρνητικά την εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών σχετίζεται με το γεγονός ότι «πολλοί από τους οικονομικούς
μετανάστες τελούν υπό καθεστώς νομικής αβεβαιότητας» (Χριστοδούλου, 2009). Αυτή η αβεβαιότητα διαμονής των
γονέων μεταφέρεται και στους μαθητές και επηρεάζει αρνητικά την ένταξη τους στο σχολείο είτε συναισθηματικά, είτε
γνωστικά, εφόσον οι νεοφερμένοι μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμα αν θα παραμείνουν στη χώρα (Δαμανάκης, 1998).
Η σχολική αποτυχία είναι συχνό φαινόμενο στα δίγλωσσα αυτά παιδιά γι’ αυτό αξίζει να δει κανείς τις
πραγματικές αιτίες οι οποίες οδηγούν πολλούς δίγλωσσους μαθητές στην σχολική αποτυχία και συχνά στην
εγκατάλειψη του σχολείου. Συχνά αναφέρεται πως την ευθύνη για τη σχολική αποτυχία αυτών των παιδιών την έχει η
διγλωσσία. Πιστεύεται λοιπόν πως η διγλωσσία προκαλεί σύγχυση στη γνωστική λειτουργία. Την αντίληψη αυτή
υποστηρίζουν οι θεωρίες της ζυγαριάς και των μπαλονιών. Ωστόσο πρόσφατες έρευνες οι οποίες υποστηρίζονται από
τις θεωρίες των Οριακών Επιπέδων και το μοντέλο της αλληλεξάρτησης των γλωσσών του Cummins απέδειξαν πως η
επαρκής κατάκτηση των δυο γλωσσών οδηγεί σε γλωσσικά πλεονεκτήματα παρά σε μειονεκτήματα.
Επιπλέον, επιρρίπτονται συχνά ευθύνες στην έλλειψη έκθεσης των παιδιών στην κυρίαρχη γλώσσα. Ούτε
όμως αυτή η αιτία αντικατοπτρίζει το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας, εφόσον έρευνες έχουν δείξει πως η γρήγορη
μύηση στην κυρίαρχη γλώσσα έχει περισσότερες πιθανότητες να βλάψει παρά να ωφελήσει καθώς αρνείται την
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ταυτότητα του παιδιού και την μητρική του γλώσσα. Αντίθετα, στις ισχυρές μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης στις
οποίες το δίγλωσσο παιδί επιτρέπεται να λειτουργήσει στα μαθήματα στη μητρική του γλώσσα, το αποτέλεσμα είναι η
επιτυχία.
Μερικές φορές ως αιτία της σχολικής αποτυχίας των δίγλωσσων παιδιών προβάλλονται οι διαφορές ανάμεσα
στο σχολικό και στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτοί που υποστηρίζουν την άποψη αυτή, έχουν στο μυαλό τους τα
προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης τα οποία στοχεύουν στην αφομοίωση του πολιτισμού, των αξιών, της μητρικής
γλώσσας αυτών των παιδιών κ.α.. Οι διαφορές όμως μεταξύ οικογένειας και σχολείου μπορούν να αντιμετωπιστούν
θετικά μέσα από τις «ισχυρές» μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Από την άλλη πλευρά, δικαίως πολλοί θεωρούν ότι η αποτυχία οφείλεται σε κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες που σχετίζονται με τη μειονοτική ομάδα. Η έλλειψη οικονομικών πόρων και υλικών αγαθών, οι συνθήκες
διαβίωσης, η φυλετική προκατάληψη είναι κάποιοι από τους παράγοντες που μας θυμίζουν ότι δεν πρέπει να
επιρρίπτουμε ευθύνες στο άτομο για τη σχολική αποτυχία, αλλά να αναλύονται οι κοινωνικοί παράμετροι που
συμβάλλουν στην αποτυχία (Baker, 2001).
Συμπερασματικά, η σχολική αποτυχία των δίγλωσσων παιδιών αποδίδεται περισσότερο στο παιδί και στη
γλωσσική του ομάδα. Ωστόσο συχνά οι πραγματικές αιτίες του φαινομένου βρίσκονται σε παράγοντες εκτός ατόμου.

Διγλωσσικός αλφαβητισμός
Πολύ συχνά ο γονείς αλλά ακόμα και εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται αν είναι προτιμότερος ο αλφαβητισμός σε
μία γλώσσα αντί για τον αναλφαβητισμό σε δύο γλώσσες.
Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι ακαδημαϊκές και οι γλωσσικές δεξιότητες σε μία μειονοτική
γλώσσα μεταφέρονται σχετικά εύκολα στη δεύτερη γλώσσα. Η εφαρμογή λοιπόν του διγλωσσικού αλφαβητισμού στα
παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων δείχνει ότι έχει ευεργετική επίδραση. Οι δεξιότητες και οι στρατηγικές του
αλφαβητισμού από την πρώτη γλώσσα μεταφέρονται στη δεύτερη γλώσσα. Αν και το λεξιλόγιο, η γραμματική και η
ορθογραφία μπορεί να διαφέρουν στις δύο γλώσσες εν τούτοις οι γενικές δεξιότητες στις στρατηγικές της ανάγνωσης
και της γραφής μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από την πρώτη στη δεύτερη γλώσσα (Baker, 2001).
Για την Σκούρτου (1997), ο διγλωσσικός αλφαβητισμός έχει θετική επίδραση στην νοητική ικανότητα των
δίγλωσσων παιδιών εφόσον ήδη από πολύ νωρίς αυτά τα παιδιά αναπτύσσουν μια αφαιρετική ικανότητα. Τα δίγλωσσα
παιδιά πολύ νωρίς διαπιστώνουν ότι σε ένα πράγμα αντιστοιχούν δύο ονομασίες. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να
παρατηρούν τη γλώσσα ως αντικείμενο μελέτης (μεταγλώσσα) και να κάνουν σύγκριση ανάμεσα σε δύο γλωσσικά
συστήματα. Τέλος, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτά που γνωρίζουν σε μια γλώσσα, για να συμπληρώνουν
αυτά που δεν γνωρίζουν στην άλλη γλώσσα, να μεταφέρουν δηλαδή γνώση από τη μία γλώσσα στην άλλη. Αυτή η
διαδικασία αν και περίπλοκη σημειώνεται επιτυχώς από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Σκούρτου, 1997).
Το μοντέλο το οποίο μπορεί να εξηγήσει τους λόγους και τους τρόπους ανάπτυξης του διγλωσσικού αλφαβητισμού
είναι αυτό του J. Cummins για την Κοινή Υποκείμενη Ικανότητα και την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών.
Κατά τον Cummins για να γίνει δημιουργική μεταφορά της γνώσης από τη πρώτη στη δεύτερη γλώσσα θα πρέπει «η
επίλυση των γλωσσικά ολοένα και πιο σύνθετων σχολικών ασκήσεων και καθηκόντων να γίνεται σε ένα περιβάλλον
που να εγγυάται την υποστήριξη των δίγλωσσων μαθητών στα καθήκοντα αυτά από γλωσσικά (στην πρώτη γλώσσα)
και από μη γλωσσικά βοηθήματα» (Σκούρτου,1997, σελ.58).
Για να μεταφερθούν οι δεξιότητες και οι στρατηγικές από τη μία γλώσσα στην άλλη θα πρέπει να επιτευχθεί
πρώτα ο αλφαβητισμός στη μειονοτική γλώσσα, ώστε να μπορέσει το άτομο να αναπτύξει πλήρως τις γνωστικές
δεξιότητες και στρατηγικές που χρειάζονται για την ανάγνωση. Πρόσφατη έρευνα σε δημοτικά σχολεία της
Αλεξανδρούπολης επιβεβαιώνει με τα συμπεράσματα της την παραπάνω πρόταση. Βρέθηκε λοιπόν ότι η περιορισμένη
κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας (Ελληνικής) οφειλόταν κυρίως στην αντίστοιχη καθυστέρηση στην εγραμματοσύνη
αναφορικά με την πρώτη γλώσσα (Τουρκική), φαινόμενο που αποδεικνύει ότι ο διγλωσσικός αλφαβητισμός αφορά
παράλληλες γλωσσικές πορείες εξέλιξης (Μητακίδου, 2005).
Είναι σημαντικό λοιπόν να εφαρμόζεται στη τάξη ένα μοντέλο ταυτόχρονης πρόσκτηση του διγλωσσικού
αλφαβητισμού. Για τον Baker αν κάποια παιδιά μάθουν να διαβάζουν στη δεύτερη γλώσσα πριν μάθουν να διαβάζουν
στην πρώτη γλώσσα δεν θα έχουν πρόβλημα στην επιτυχή εκμάθηση και των δύο γλωσσών. Αντίθετα, αν κάποια
παιδιά μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν στην πρώτη γλώσσα και αργότερα αναπτύξουν δεξιότητες για την
ανάγνωση και γραφή στη κυρίαρχη γλώσσα ίσως οδηγηθούν στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας και όχι και των
δύο.

Η αποτελεσματικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης
Για τη διερεύνηση της αποτελεσματικής δίγλωσσης εκπαίδευσης δεν φτάνει μόνο να μελετήσει κανείς το
βαθμό χρήσης της μειονοτικής γλώσσας μέσα σε μια σχολική τάξη. Η αποτελεσματικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία δρουν και αλληλεπιδρούν διάφοροι παράγοντες όπως η οικογένειά, ο
δάσκαλος, το σχολείο, η κοινότητα και η κοινωνία. Άρα η αποτελεσματικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης θα πρέπει
να εξεταστεί σε πέντε διαφορετικά επίπεδα. Στο επίπεδο του μεμονωμένου παιδιού, στο επίπεδο της τάξης, του
σχολείου, του δασκάλου και τέλος στο επίπεδο του δίγλωσσου εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόζεται κάθε
φορά.
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Σχετικά με το επίπεδο του παιδιού, κάθε ένα παιδί έχει τα δικά του ατομικά διαφορετικά χαρακτηριστικά και
τις δικές του ξεχωριστές ανάγκες. Μέσα στην ίδια τάξη τα παιδιά λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους λόγω
διαφορετικής ευφυΐας ή ικανότητας ή λόγω διαφορετικών εμπειριών κ.α.
Αναφορικά στην αποτελεσματικότητα σε επίπεδο της τάξης, στο ίδιο σχολείο και στον ίδιο τύπο δίγλωσσου
εκπαιδευτικού προγράμματος, οι τάξεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος τους, τη γλωσσική
σύστασή τους κ.α. Άρα είναι απαραίτητο να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα στο επίπεδο της τάξης.
Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα σε επίπεδο του σχολείου, ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι
υπάρχουν κάποια σχολεία που είναι πιο αποτελεσματικά από κάποια άλλα. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει κανείς είναι ότι
τα σχολεία που ανήκουν στον ίδιο τύπο δίγλωσσου εκπαιδευτικού προγράμματος και έχουν μαθητές με παρόμοια
χαρακτηριστικά διαφέρουν ως προς το βαθμό της αποτελεσματικότητας. Οι Mortimer ανακάλυψαν 12 παράγοντες που
συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι: η σκόπιμη
καθοδήγηση της τάξης από τον επικεφαλή δάσκαλο, ο βαθμός συμμετοχής των δασκάλων, ο εκ των προτέρων
προγραμματισμός του μαθήματος σε κάθε τάξη, η διδασκαλία που κεντρίζει το γνωστικό ενδιαφέρον των μαθητών, το
εργασιοκεντρικό περιβάλλον, η μέγιστη επικοινωνία δασκάλου - μαθητών, η πολύ συχνή συμμετοχή των γονέων και η
θετική ατμόσφαιρα της τάξης (Baker, 2001).
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης στο
επίπεδο του σχολείου, είναι η γέφυρα ανάμεσα στο σπίτι και στο σχολείο, εφόσον η κατανόηση και η γνώση ανάμεσα
στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι ουσιαστική για την επιτυχία του παιδιού (Μητακίδου, 2005).
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα δίγλωσσης εκπαίδευσης στο επίπεδο του δασκάλου, έρευνες έχουν δείξει ότι οι
δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στην τάξη:
• Να έχουν υψηλές προσδοκίες από τους μαθητές.
• Να διατυπώνουν σαφείς οδηγίες, να συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές στη λήψη αποφάσεων, να ελέγχουν την
πρόοδο των μαθητών και να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση.
• Να ενσωματώνουν στοιχεία από τον πολιτισμό προέλευσης στις δραστηριότητες της τάξης ώστε να
καλλιεργούν την εμπιστοσύνη και να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση των παιδιών. Επίσης, να εμπλέκουν τους γονείς
στη μάθηση των παιδιών και στις δραστηριότητες στην τάξη.
• Να προωθούν τη συνεργατική μάθηση
• Το ωρολόγιο πρόγραμμά τους να έχει συνοχή, ισορροπία, προοδευτικότητα και συνέχεια.
• Να μην ασκούν καμία αδικαιολόγητη πίεση στα παιδιά ώστε οι μαθητές να προχωρήσουν από τον
αλφαβητισμό της μητρικής τους γλώσσα στο διγλωσσικό αλφαβητισμό (Baker, 2001).
• Να προωθούν μια παιδαγωγική επιεικείας.
• Να καλλιεργούν υψηλά επίπεδα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού - μαθητή και μαθητών μεταξύ τους.
• Να επεξεργάζονται τις αντιλήψεις των παιδιών για να αποβάλουν κάθε μορφή προκατάληψης (Μητακίδου,
2005).
• Να καλλιεργούν τον αλφαβητισμού στο περιεχόμενο άλλων σχολικών μαθημάτων. Η διαθεματική προσέγγιση
ευνοεί την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής (Baker, 2001).
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία σε επίπεδο δασκάλου είναι το εξής:
Ο / η δάσκαλος/α θα πρέπει να δίνει έμφαση στη πολιτισμική ταυτότητα του παιδιού και να ενημερώνεται γι’ αυτήν,
γιατί με αυτό τον τρόπο το παιδί εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης αντί να υποχρεώνεται να
μάθει κάτι παθητικά (Μητακίδου, 2005).
Τέλος, εκτός από το επίπεδο του σχολείου και του / της εκπαιδευτικού, η αποτελεσματική δίγλωσση
εκπαίδευση εξαρτάται από τον τύπο δίγλωσσου εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόζεται σε κάθε σχολείο.
Σίγουρα οι ισχυρές μορφές εκπαίδευσης για τη διγλωσσία είναι πιο ευνοϊκές για τα δίγλωσσα παιδιά από τις ασθενείς
μορφές εκπαίδευσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Στην πράξη όμως πολλοί εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση
κυρίως στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας ακόμη και αν η θεωρία έχει τεκμηριώσει τα πλεονεκτήματα διατήρησης
και παράλληλης ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας. Όταν το παιδί έχει μια διαφορετική μητρική γλώσσα από τη
γλώσσα της πλειοψηφίας και ιδιαίτερα όταν αυτή η μητρική γλώσσα (Γ1) είναι ισχυρότερη από τη δεύτερη (Γ2), είναι
βασικό να συνεχιστεί η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού στη μητρική γλώσσα με την παράλληλη ανάπτυξη της
δεύτερης γλώσσας, δηλαδή να προσφέρεται στο παιδί δίγλωσση εκπαίδευση σε τάξεις σύμφωνα με την ηλικία του
(Μητακίδου, 2005).
Συμπερασματικά, την αποτελεσματική δίγλωσση εκπαίδευση θα πρέπει να την δούμε σε κάθε ένα και σε όλα
τα επίπεδα, καθώς και σε αλληλοσυσχέτιση των πέντε επιπέδων.
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Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα της κρίσης: Η επιχειρηματικότητα στη μέση
εκπαίδευση
Δημήτρης Ζαχαρίου, φιλολόγος
Ελένη Χανόγλου, θεολόγος
1. Εισαγωγικές έννοιες
Επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα, η θεμελιώδης
ικανότητα για ανάπτυξη, απασχόληση και προσωπική ολοκλήρωση. Είναι μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει
ως απαραίτητα συστατικά την καινοτομία, την ηγεσία τη διαχείριση και την ανάπτυξη πρωτοβουλίας. Άρα απαιτεί την
ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δημιουργικότητα, δυνατότητα και
διάθεση ανάληψης κινδύνου και αίσθημα προσωπικής δέσμευσης.
Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας λειτουργεί και διαμορφώνει μαζί με το κοινωνικό,
πολιτικό, τεχνολογικό και οικονομικό σύστημα την ποιότητα και το επίπεδο ζωής που βιώνει ο κάθε πολίτης. Ότι η
σχολική μονάδα, ως δομικό στοιχείο του εν λόγω συστήματος, αποτελεί τον θεμελιώδη εκφραστή τής εκάστοτε
εκπαιδευτικής πολιτικής και συνάμα, τον κύριο αποδέκτη των τάσεων, των προτεραιοτήτων και των αναγκών που
αντανακλά η κοινωνία σε κάθε εποχή. Και με δεδομένο ότι οι ιδιότητες που προαναφέρθηκαν είναι στοιχεία που
μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από κατάλληλη αγωγή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εμφύσηση, η καλλιέργεια
και η ανάπτυξή τους, εμπίπτουν άμεσα στα όρια αρμοδιοτήτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

πίνακας 1: Βασικές ικανότητες / αποτελέσματα
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, πρέπει να προσδιοριστεί ο ρόλος του σύγχρονου ελληνικού σχολείου και να
απαντηθούν θεμελιώδη ερωτήματα:
•
Ποιος είναι ο στόχος του σημερινού σχολείου;
•
Συνεργάζεται ή λειτουργεί παράλληλα και αποκομμένα από τις κοινωνικές δομές;
•
Είναι αποτελεσματικό ή όχι και ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογήσουμε ένα τέτοιο γεγονός;
Όλοι αποδεχόμαστε ότι θεσμικός στόχος του σχολείου είναι να παραδώσει στην κοινωνία ενεργούς και σκεπτόμενους
πολίτες. Όμως αυτό απαιτεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, που συνδέει τη γνώση με τις εφαρμογές της,
αντιμετωπίζει την τεχνολογία ως απαραίτητο εργαλείο καθημερινής πρακτικής, αναδεικνύει τη συνεργασία, την
ομαδικότητα και την επικοινωνία ως παράγοντες επιτυχούς συμβίωσης και ανάπτυξης και κυρίως, προσφέρει ίσες
ευκαιρίες στη μάθηση, στην απόκτηση εμπειρίας, στην υποστήριξη και στην καθοδήγηση. Και βέβαια συνεπάγεται μια
εκπαιδευτική πραγματικότητα όπου το σχολείο, μέσω μιας εξωστρεφούς στάσης, είναι σε θέση να αφουγκράζεται τις
ανάγκες του περιβάλλοντος του και ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας, να τις αναλύει και να προσαρμόζεται ανάλογα
προτείνοντας εφαρμόσιμες λύσεις.
Είναι λοιπόν, όχι μόνο θεμιτό αλλά και απαραίτητο η επιχειρηματικότητα να αποτελεί αντικείμενο φροντίδας
του Εκπαιδευτικού Συστήματος αφού και με βάση τον ορισμό που διατύπωσε η γενική Διεύθυνση για την
Επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιχειρηματικότητα είναι η στάση/νοοτροπία του ατόμου τόσο στην
καθημερινή ζωή όσο και στις εργασιακές του δραστηριότητες
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2. Σχετική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατευθυντήρια γραμμή για την επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση
δίνει η ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος
της Λισαβόνας» 1 με θέμα την «προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας µέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης»
Συγκεκριμένα στο εδάφιο 4.1. «Ένα συνεκτικό πλαίσιο» τονίζεται ότι «οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να
εδραιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής µε σαφείς
στόχους και θα καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της Λισσαβόνας. Τα
προγράμματα σπουδών των σχολείων κάθε βαθμίδας πρέπει να περιλαμβάνουν την επιχειρηματικότητα ως εκπαιδευτικό
αντικείμενο, μαζί µε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της.»
Την παραπάνω ανακοίνωση ενέκρινε κατά την 48η σύνοδο ολομέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006, η
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με ψήφους 122 υπέρ, 16 κατά και 10 αποχές όπου γνωμοδότησε
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα 2:
«3.1 Επιχειρηματική νοοτροπία στην εκπαίδευση
3.1.1 Η απόκτηση επιχειρηματικής νοοτροπίας είναι µια διαδικασία δια βίου μάθησης που χρειάζεται να αρχίσει σε νεαρή
ηλικία και να ξετυλίγεται σαν νήμα σε όλο το σύστημα της εκπαίδευσης. Η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση πρέπει να προσφέρουν καλύτερες βάσεις για την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν
αργότερα την ανάπτυξη της αυτονομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος. Η εμπεριστατωμένη και ποιοτική επίσημη
εκπαίδευση θα ανοίξει στη συνέχεια το δρόμο για µια αποτελεσματική εξειδικευμένη επιχειρηματική κατάρτιση.[…]
3.1.2 Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας είναι σημαντική τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης μπορεί να έχει πρόσθετες θετικές επιπτώσεις, συμβάλλοντας
στην αύξηση του ενδιαφέροντος σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η EOKE σημειώνει ότι υπάρχουν
διάφορες μορφές επιχειρηματικής παιδείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
3.1.3 Το καίριο ζήτημα είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη συγκεκριμένων και επίκαιρων επαφών μεταξύ σχολείων,
επιχειρήσεων, κυβέρνησης, αρμόδιων αρχών και τοπικών κοινοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι επιχειρηματίες
οφείλουν να συνεργάζονται για την διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι
πρέπει να προβάλλονται και να συμμετέχουν µε τον κατάλληλο τρόπο στην εκπαίδευση. Η EOKE συμφωνεί µε την
Επιτροπή ότι πρέπει να δηλώνεται σαφώς η σημασία της επιχειρηματικότητας και να αποτελεί φυσικό τμήμα των
προγραμμάτων σπουδών. Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα εφαρμογής. Ο οριζόντιος χαρακτήρας
της επιχειρηματικότητας απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων υπουργείων (εκπαίδευσης,
βιομηχανίας, οικονομίας), προκειμένου να διασφαλιστεί µια συντονισμένη προσέγγιση.
3.1.4 Στήριξη θα πρέπει να δοθεί σε διάφορες εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες καθώς και στην ανταλλαγή ορθών
πρακτικών. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση µε την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων των οικογενειών κ.τ.λ.).»

Συμπέρασμα:
Επομένως, η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας ως αντικείμενο διδασκαλίας στη Μέση Εκπαίδευση, κρίνεται
από τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο χρήσιμη, αλλά και απαραίτητη για την προσωπική
ανάπτυξη των πολιτών.

3. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Στις 10 Ιανουαρίου 2013 δημοσιοποιήθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» 3 που
εκπονήθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Ευκαιρίες για τους Νέους” και
«…λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρας», και σκοπό «την ανάδειξη
στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών
κατηγοριών 15-24 και 25-35». Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και πρόκειται να υλοποιηθούν από το παραπάνω σχέδιο
αφορούν τα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα για το ΥΠΕΠΘ οι δράσεις αφορούν ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, αποφοίτους

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θέσπισαν μια στρατηγική, τη
λεγόμενη «στρατηγική της Λισσαβόνας» με σκοπό να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον
κόσμο και να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν από το έτος 2010.
2
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελληνική έκδοση) τόμος C 309/σελ. 110 κ.ε. 16.12.2006
3
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου, έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και το συντονισμό του
Σχεδίου Δράσης το έντυπο του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:
http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/633/.pdf
1
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Τεχνικής Εκπαίδευσης, τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, και τις Μονάδες Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας. Δεν προβλέπεται δηλαδή καμία δράση για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πιο πρόσφατα, αποφασίστηκε «Εκπόνηση Μελέτης για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με κωδικό MIS 463262 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-13 4. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η διενέργεια μίας πιλοτικής έρευνας και η
εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή και διαχείριση των κρίσιμων αιτιών και παραμέτρων, που διευκολύνουν ή
δυσχεραίνουν την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Moναδικό μάθημα που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
παραμένει μόνο στην Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ, στον Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, το μάθημα
«Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη». Στόχος του Μαθήματος, όπως καθορίζεται από το σχετικό ΦΕΚ 5, είναι «να
εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες, στη χρησιμότητα, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, καθώς
επίσης στη μεθοδολογία της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.»
Σε προηγούμενα στάδια υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην
επιχειρηματικότητα των νέων ως εξής:
• Οι θυρίδες επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, που έχουν στόχο την πληροφόρηση των
νέων και την στήριξη τους για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.
• Οι εικονικές επιχειρήσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι και αποσκοπούν
στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους μαθητές και την εξοικείωσή τους με τις πραγματικές συνθήκες της
αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από παιχνίδια προσομοίωσης.
• Το πιλοτικό πρόγραμμα «επιχειρηματικότητα νέων» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και εφαρμόζεται
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και που στοχεύει στη υποστήριξη των νέων ώστε να
εισέρχονται στην αγορά εργασίας με περισσότερα εφόδια, ειδικότερα στα σχετικά με τις επιχειρήσεις και την
λειτουργία τους θέματα.
• Ο διαγωνισμός «επιχειρηματικής ιδέας» και «επιχειρηματικού πλάνου» με την επωνυμία «Venture 2002»
(Επιχειρηματικότητα 2002) που υλοποιούν από κοινού η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), το Κοινό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, η εταιρεία συμβούλων McKinsey & Co και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
• Η εισαγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γυμνάσιο και Λύκειο μαθημάτων -Tεχνολογίας, Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών- τα οποία συμβάλλουν στην εξοικείωση των μαθητών με την έννοια και το
περιεχόμενο της επιχείρησης και τη λειτουργία της οικονομίας.
• Η δημιουργία των 68 Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), στο
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, και η εισαγωγή της συμβουλευτικής ως υποστηρικτικής υπηρεσίας, όπου εξειδικευμένος
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης του μαθητή και
στήριξης του ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις του.
• Στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορισμένα τμήματα/σχολές, κυρίως τα οικονομικά και πολυτεχνικά τμήματα,
παρέχουν γνώσεις σε επιμέρους πτυχές της επιχειρηματικότητας και σε συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών τους (π.χ.
πάνω στον τρόπο εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου). Επίσης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, έχουν εισαχθεί
συναφείς δραστηριότητες που προάγουν έμμεσα την επιχειρηματικότητα με κύρια παραδείγματα την Πρακτική
Άσκησης για φοιτητές και σπουδαστές.
• Η λειτουργία 33 Γραφείων Διασύνδεσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, με στόχο την παροχή πληροφοριών και
ενημέρωσης στους φοιτητές και σπουδαστές για τις δυνατότητες απασχόλησης, τις πιθανές εναλλακτικές πορείες που
μπορούν να ακολουθήσουν μετά το πέρας των σπουδών τους.

4. Διεθνής πρακτική
Ενδεικτικά μόνο αν δούμε τα προγράμματα σπουδών σε άλλες χώρες της Ε.Ε θα διαπιστώσουμε ότι δίνεται
ιδιαίτερη σημασία και καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η επιχειρηματικότητα να μπει στη ζωή των πολιτών από τη
νεανική ηλικία.
Μαθήματα που ενσωματώνουν την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στη πρώτη βαθμίδα της γενικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) 6, 2011/12 (με ροζ χρώμα προαιρετικά με κόκκινο υποχρεωτικά μαθήματα) 7
1η σειρά: Επιχειρηματικότητα
2η σειρά: Οικονομικά, Επιχειρηματικές Σπουδές, Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
3η σειρά: Κοινωνικές επιστήμες
4η σειρά: Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, ΤΠΕ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, απόφαση με αριθμ. πρωτ.
24073, 22/11/2013.
5
«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1667, 13-12-2001
σσ. 22635 και 22758.
6
International Standard Classification of Education (ISCED) of the UNESCO.
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5η σειρά: Τέχνες και μουσική
1.
2.
3.
4.
5.

5. Προτάσεις – συμπεράσματα
Οι έρευνες δείχνουν ότι τα προγράµµατα κατάρτισης στην επιχειρηµατικότητα διαδραµατίζουν καίριο ρόλο
στην ενθάρρυνση των νέων προκειµένου να εξετάσουν την αυτοαπασχόληση ως δυνατότητα µελλοντικής
σταδιοδροµίας. Τα προγράµµατα αυτά έχουν επίσης δείξει ότι βελτιώνουν τις ικανότητες των σπουδαστών στην
επίλυση προβληµάτων, ότι αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και ότι διδάσκουν την αξία της συνεργασίας και της
οµαδικής δουλειάς. Η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα συνεπάγεται την ενεργό συµµετοχή και όχι την παθητική
απορρόφηση γνώσεων.
Σχετικά με τα μέτρα μέσω των οποίων επιτυγχάνονται αποτελέσματα, είναι σαφές ότι η εκπαίδευση στην
επιχειρηματικότητα θεωρείται ότι:
(α) Μπορεί να «ενσωματωθεί» στο σχολικό πρόγραμμα, σε όλα τα επίπεδα, και να επικεντρώνεται σε γενικές
ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αυτάρκεια.
(β) Μπορεί να διδαχθεί ως συνιστώσα ξεχωριστού αντικειμένου, με εστίαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και
τεχνογνωσίας για τη σύσταση και λειτουργία επιχείρησης και να αποτελεί στοιχείο επιλογής και όχι υποχρεωτικό μέρος
του σχολικού προγράμματος.
Με αυτόν τον τρόπο, κατά τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης μπορεί να αναπτυχθεί μία βάση επιχειρηματικών
ικανοτήτων πάνω στην οποία μπορούν, αργότερα, να στηριχθούν ειδικότερες σχετικές με τις επιχειρήσεις δεξιότητες.
Γενικότερα, η επίτευξη μιας πιο διαρθρωμένης και συστηματικής προσέγγισης στην εκπαίδευση στην
επιχειρηματικότητα που θα διασφαλίζει την ευρύτερη υιοθέτησή της, έχει την έννοια της ενσωμάτωσής της στο πλαίσιο
της γενικής εκπαίδευσης.
Αυτό, με τη σειρά του, συνεπάγεται ορισμένες σημαντικές προσαρμογές τόσο στη διδασκαλία όσο και στη
μάθηση. Η μεταστροφή της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα από ένα εξωσχολικό αντικείμενο προς ένα εγγενές
μέρος του σχολικού προγράμματος συνεπάγεται αλλαγές προτύπων του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό που έχει
μεγαλύτερη σημασία είναι λιγότερο το τι διδάσκεται και περισσότερο το πώς διδάσκεται– ιδίως μέσω εμπειρικής
μάθησης και σπάζοντας τις πιο παραδοσιακές ιεραρχήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών έτσι ώστε ο
εκπαιδευτικός να καταστεί περισσότερο καθοδηγητής και συντονιστής ώστε οι μαθητές να γίνονται πιο ανεξάρτητοι
και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αναπτύσσουν
αυτές τις βασικές ικανότητες επιχειρηματικότητας και το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μάθηση –κυρίως
βγάζοντας τους μαθητές έξω από το παραδοσιακό περιβάλλον της αίθουσας διδασκαλίας προκειμένου να
δημιουργήσουν δεσμούς με την τοπική κοινωνία.
Έμφαση πρέπει, επίσης, να δοθεί σε μεθόδους που επιτρέπουν στα άτομα να πειραματιστούν και να μάθουν
πράγματα για τον εαυτό τους. Γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο έναρξης της
μακροπρόθεσμης διαδικασίας αλλαγής -μεγάλο μέρος της οποίας είναι αρκετά ριζοσπαστικό- μέσω του καθορισμού
προτεραιοτήτων και επιτεύξιμων ενεργειών.
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Whose planet? Remarks on why should International Relations care about
animal-human relations
Kyriakos Mikelis ∗
1. Introduction
In the 1968 film ‘‘Planet of the Apes’’, an astronaut participating in an experimental mission (played by
Charlton Heston) finds himself in an unidentified planet ruled by apes. Humans are present but also enslaved by the
apes. During the famous last scene, after escaping, he reaches a beach, discovering the head of the Statue of Liberty.
Realizing that it was Earth after all, he expresses his anger and frustration about the planet’s and humanity’s fate
through shouting and cursing.
That piece of fiction has offered food for thought with regard to its era, i.e. the Cold War, by trivializing
the respective conflict and putting basic ideological tenets into question. 1 This essay, offering an intellectual
exploration of economic/political ethics, makes introductory reference to it for another intellectual purpose: pointing out
the dominant role of one animal species over other species, on the planet. In particular, it is argued that animal-human
(or human-animal, if you will) relations are relevant for the International Relations discipline (IR). This short of
relations has been crucial to human history on the whole, as demonstrated thoroughly by J. Diamond, along with
regional differentiation with respect to animal or plant domestication and food production. 2 No surprise should be
caused or felt by its inclusion in various scientific fields or indeed philosophy 3 and particularly IR. After all, the latter
has shown interest for some ‘unusual suspects’ at first sight, with the aim of promoting a further understanding of
sovereignty and socio-political interaction and imagination. Indicatively, how would sovereignty be affected by the
outer space or the prospect of life in it? How might politics and inter-communal relations emerge in extraordinary
conditions (however improbable they may be), as demonstrated in alien, disaster, regular or science fiction? 4
The essay’s title invites us to take notice of animal-human relations. However, the term ‘should’ in it is
rather misleading. Images and beliefs vis á vis animals and the characteristics of their history/evolution or life/nature
have already been an object of interest in IR. So has the impact of human activity to nature. This is the focus of the
next section. Section three discusses the dominant role of humans in modern planetary affairs (especially the presence
or use of animals or animal products/ services in human life) and its relevance for socio-political relations. Section four
offers some concluding remarks. Overall, an elaborate appreciation of animal-human relations contributes to a deeper
understanding of human nature and inter-communal relations.

2. Animals and evolution in International Relations
Reference to fiction and imaginary or counterfactual scenarios might be helpful but not necessary for
underscoring the connection of animal-human relations to (international) politics. For this, reality suffices: in the first
place, the animal kingdom (from microbes to mammals) constitutes part of nature and the environment, the relevance of
which with IR is rather obvious. For example, the environmental sector, which refers to the relationship of human
activity and the planet’s biosphere, has been recognized as one of the major sectors of interest in the evolution of
international systems. 5 Such activity has been intensifying since only very brief and recent periods of Earth’s history
(the last thousands or even hundreds or dozens of years), 6 making global environmental politics or governance, as well
as environmental security, a legitimate issue. 7
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After all, IR has cared for animals per se, since the latter might be somewhat less ‘unusual’ or hidden
than one might think. Basically, the discussion of human nature and Man as a political or moral animal, e.g. by
classical IR figures, relates anyway to animal nature and may at times include reference to it. 8 Similarly, animals have
been proven useful for the discussion of human organization. 9 Moreover, key-disciplinary debates could be bluntly
presented though animal metaphors such as the ‘homo homini lupus’ or ‘dog eat dog’ mottos. Equally importantly, the
analysis of international politics has included animal metaphors applied to international actors such as states and their
leaders. Here, the image of ‘doves’ and ‘hawks’ comes easily to mind along with that of ‘lamps’, ‘lions’, ‘jackals’ etc,
as discussed by important scholars such as R. Schweller or Q. Wright. 10 In addition, it might be reminded that two of
the most influential game theoretic models in IR refer to the animals: ‘stag hunt’ and ‘chicken’. 11 Animals serve as the
target, in the former, and as a symbol of shame in the latter.
Evidently, the main presence of animals in IR has to do with the borrowing from animal evolution
studies, i.e. biology, in order to better analyze the nature and the evolution of politics. Briefly put, reference to how
nature works has turned out to be appealing ontologically as well as instrumentally. 12 (Socio-)biological ideas have
been influential in the analysis of both human nature and the nature of international politics (i.e. interstate relations’
evolution). 13 This influence relates to various dimensions and themes such as: a) the effect of biological processes to
international dynamics, 14 b) the function of the mind in decision making in light of insights from socio-biology and
evolutionary psychology, 15 c) particularly the connection between human motivation in biological terms and
preferences for conflict, 16 d) the contribution of animal studies to the refinement of hypotheses about human
behaviour, 17 e) the linkage of territorial behaviour and disputes to biological inheritance, 18 & f) the impact of various
technologies such as NBIC (nanotechnology, biotechnology, information technology, and cognitive science) and
GRAIN (genetic manipulation, robotics, artificial intelligence, and nanotechnology) to the distinction ‘human’-‘non
human’ (either animal or machine). 19
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A key-theme, connecting biology and international politics, is the application of evolutionary models.
That is, the latter have been used in the understanding of the origins and evolution of war and other institutions as well
as the margin for (and mechanisms of) change in international affairs, by drawing or discussing analogies between the
international system and the ecological system or between states and organisms. 20 Giving an example, evolutionary
analysis has been used to refer to the transformation of the international system and its temporal division in great eras in
which different analytical frameworks apply. 21 On top of that, IR reference to complexity theory (with its biological
origins) has been growing 22as well as reference to the connection of life, power and security in the name of
biopolitics. 23

3. The dominant human role
The optimism for a deeper understanding of human nature in biological terms has already been mentioned.
From another angle, there is margin or hope for the discussion of human nature through a different appreciation of
animal-human relations. R.N. Lebow demonstrated this eloquently, in a fictional dialogue between two historical
figures, by having one of them asking the other: ‘‘[d]id you ever notice that people are on the whole kinder to animals
than they are to each other? Even when we slaughter animals for food, we try to do it as quickly and painlessly as
possible”. 24 Rather more emphatically, assumptions especially within the feminist agenda have connected meat-eating
with patriarchy and war, 25 just like popular sayings that vegetarians don’t fight at all or so easily. 26 Apparently, the
investigation of the validity of this short of claim has proved less appealing in IR than that of other assumptions, such as
that democracies don’t fight with each other. However, the question about the qualitative characteristics of human
stance towards nature, especially animals, raises the question regarding power relations.
Before expanding on the last remark, a few words are devoted to the actual relationship of humans with
animals. Acknowledging the long story about how humans have in general eaten, killed or even loved animals, 27 a
short cartography is proposed. The respective scheme develops along the following axis: the ‘basic field/sector of
reference’, the ‘central function’ and the ‘purpose’, followed by examples. In this framework, humans have come up to
deal with animals (or animal parts or animal services) in various ways:
a) concerning ‘biology’, they have cared for protection or survival and have sought to preserve their integrity, to ensure
self-preservation and to handle the respective fear (example: living in caves and safe houses, domestication of animals,
vaccination, extermination of undesired or threatening animals, preservation-protection of animal life for planetary
balance),
b) concerning ‘biology’, they have cared for food through hunting-fishing or animal raising and have sought to satisfy
hunger [examples: animal and plant domestication, livestock, (personal, group or tribal) hunting-fishing, whaling],
c) concerning ‘biology-society’, they have cared for clothing-dressing and have sought to preserve heat and to cover
(examples: producing and wearing leather, wool, fair),
d) concerning ‘biology-economy’, humans have cared for production and have sought to achieve sources, products and
energy (examples: milking, clothes, animal parts as fertilizer, even burning fat),
20
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e) concerning ‘society-economy’, humans have cared for transportation and have sought to enable transportation and
commerce (examples: use of horses, donkeys, elephants & camels, chariots, caravans, carts, sleds),
f) concerning ‘society’, humans have cared for war and have sought to enable the war process or security (examples:
cavalry, biological weapons, police horses, dogs as guards or suppression, animals for rescue or helping the blind),
g) concerning ‘society’, humans have cared for athletic and recreational activities and have sought to have fun through
watching animal-human or animal activities (examples: horse riding, horseracing, dog racing, dog fighting, fishinghunting-safari as leisure activities, circus, aquariums, the zoo),
h) concerning ‘society-psychology’, humans have cared for art or cosmetics and have sought to demonstrate power,
prestige, wealth, beauty and decoration (examples: embalming, jewellery, cosmetics, luxurius clothing),
i) concerning ‘psychology’, humans have cared for companionship and have sought to have companion [animals as
pets (dogs, cats, etc), fish in tanks, birds in cages],
j) concerning ‘religion’, humans have cared for worship and have sought to handle fear of death through symbols
(deifying, demonizing): (examples: sacred/’dirty’ animals in various religions, sacrifices, the idea of reincarnation), &
k) concerning ‘science’, humans have cared for experiments or research for animal life and have sought to conduct
scientific research [examples: use of animals (e.g. rats or monkeys) in medical and other scientific research, generally
medical application].
The treatment or use of animals by humans, as outlined above, has varied across sectors, space and time.
Many of the uses have depended on the growth of human civilization. I.e., some of them cover only a portion, if not
margin, of the human history. Indeed, animal-human relations are a phenomenon with its own history, reflecting
humans’ stance towards nature. In the first place, covering the most basic primitive instincts, humans might want to
find food and not be eaten or killed by other animals. Of course, denser human populations needed much more food
originated from both animal and plant domestication. 28 In the passing of years, animals were deemed important not
only for production but also for amusement or companionship, religious or scientific purposes etc. Humans would be in
position to decide respectively. Having the upper hand, the treatment would diversify. As it has been succinctly put,
‘‘[s]overeignty, the capacity to decide the norm and exception to it, must necessarily be human. Animals or Nature
might deserve rights, but humans will decide that’’. 29
Although humans exhibit the most complex traditions than other animals through a great capacity in imitating
and teaching, 30 the former have not been dominant towards animals and nature, until a few thousands of years ago. I.e.,
the earth has been ‘their’ planet for a tiniest portion of its own history. This is not to say necessarily that the Earth’s
being the planet of the humans is wrong or damaging per se, although cautionary caveats are in place. In a probably
minimal but still important sense, the acknowledgment for the rather short species dominance serves as a reminder. As a
historical phenomenon, human dominance could turn to various scenarios. One of them is underscored by the movie
mentioned at the beginning. Apparently, the planet had changed dramatically due to human-made nuclear
catastrophe. 31 This catastrophe need not even be nuclear, as the scenario of the movie ‘‘Twelve Monkeys’’ reminds
us. 32 Exactly because of its huge power, to the point of contributing to total destruction, the human species’
responsibility is equally high, a condition which frames global environmental politics. By their turn, the latter reflect
fundamental conflicts over the organization of the world. 33 In other words, if indeed beliefs about human nature relate
to (if not reproduce) a variety of socio-economic and political systems, 34 this is also true for beliefs about nature.
Besides the reminder for humans’ responsibility for the fate of the planet, the co-existence with non-human
nature not only reflects patterns of hierarchy and domination within human relations 35 but is one of IR’s main points of
focus: power relations. Discussions whether humans behave towards members of their own species like a wolf have
been related to human behaviour as a wolf towards animals. Indeed, the treatment of animals as a guide to civilizational
development is one of the criteria about the behaviour of the strongest towards the vulnerable. 36 Although hunting’s
role as a mode of existence changed, predation vis á vis men continued to be part of social life, as discussed by
Aristotle. 37 Does this mean that humans should reconsider their stance by, for example, stop (or at least limit) eating
animals? Some people might be inclined to reply affirmatively. But what is at state is less a specific human habit and
more anthropocentricity in general. In this respect, i.e. in the process of rethinking power relations and achieving
emancipation, some scholars have adopted the call for highlighting ‘‘the limits of anthropocentric sovereignty’’ 38 and
they have gone as far as proclaiming the relevance of a stance which is less anthropocentric and more ecosystemic:
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‘‘post-human politics’’ or ‘‘international relations beyond the human’’, 39 or even a ‘worldly’ approach which
questions if it is about ‘‘only human?’’, combining the rejection of anthropocentrism, the expansion of existing ethical
categories and the adoption of ‘new materialist’ ontology and ethics. 40 Post-humanism may aim at developing a better
understanding of attachment to the world, but not without being subjected to criticisms, e.g. that this would be done at
the expense of humans’ failure to develop as part of a goal-orientated process of engagement. 41

4. Concluding remarks
By now, it could be acknowledged that animals are present in IR, in terms of the impact of human activity to
nature as well as through beliefs, images, metaphors and models about the formers’ behaviour, evolution or nature.
Moreover, an IR optimism might be felt by the reader for a deeper, yet varied, understanding of human nature, intercommunal relations, social or environmental evolution and the environmental effects of human behaviour through an
elaborate appreciation of animal nature as well as animal-human relations.
Not unlike other sciences, however, the borrowing from (especially animal) biology has not come without
challenges or shortcomings, as demonstrated by the complaint that ‘‘unjustifiable assumptions about human nature play
a significant role… in all IR theorizing’’. 42 Relevant are also the cautionary notes that ‘‘there are significant dangers,
analytical and ethical, in importing biological models and metaphors into IR (as with the importation of other models
from the natural sciences)’’ and that ‘‘doing evolutionary analysis of change in world politics is hard’’. 43 At the end of
the day, an initial emphasis on survival, competition and scarcity, which is usual in a Darwinian analysis, need not
conflate the individuals’ intentions with the consequences of their actions. 44
Despite those challenges or precisely because of them, it still makes sense to keep animals on IR sight. After
all, the concerns raised by the 1968 film are still here, not only vis á vis a catastrophic scenario but various prospects as
well in light of technological innovation. In specific, the 2011 film ‘‘Rise of the Planet of the Apes’’, which has also
been analysed by the proponents of post-humanist IR, 45 deals with relations among higher species from a rather
different angle than that of the former film. Instead of a man discovering suddenly a different world after a catastrophic
event, the recent film depicts ‘our’ world, in which members of another species challenge consciously their role. In the
final scene, they escape into the forest. But then again, it was just a small group. The viewers of the film might
increase their environmental sensibility, without yet feeling threatened by such improbable although possible prospect
(at least until viewing the sequel… 46). As far as IR scholars and students are concerned, it is in their hand to appreciate
the multi-faceted connection among the environment, biology and (international) politics.
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Multiple dimensions of John Mearsheimer’s conceptualization of revivalism:
Towards a post-offensive realist analysis?
Kyriakos Mikelis ∗ & Markos Troulis ♣
1. Introduction
The interest of the International Relations discipline (IR) for central characteristics of international politics
diversifies. Attention has been put on various dimensions/themes. Among them, a quite popular one refers to the rules of
the game among states especially given their power and role aspirations. Parallel themes include how the world: a) is
complex, b) is globalized during the last decades or centuries, & c) has evolved or may be transformed. Yet, significance is
still and particularly attributed by many to the relationship between interstate interaction (in the form of rivalry, alliances,
regimes etc) and power ascendance/fall or in other words among parity, stability, polarity and war/peace. John
Mearsheimer is not alone, the first or the last in accepting the prevalence of this dimension and offering a respective
argument.
In this intellectual framework, his acclaimed book, i.e. ‘‘The Tragedy of Great Power Politics’’, 1 is a contribution
to one of the versions of the realist school; offensive realism. In a nutshell, it suggests that states and particularly the
stronger ones are never status quo-oriented, while they struggle to survive by constantly tending to expand their influence
and power. Thus, revivalism is endemic in the international system. Several case studies are examined, which end up with
military expansion and war engagements for the achievement of desirable survival through power maximization. In
Mearsheimer’s own words, the ‘tragic’ element in Great Power politics lies in the fact that states, ‘‘whether they have
revisionist goals or not’’, are forced by the structure of the international system ‘‘to behave as if they were revisionist
powers and compete with each other for power’’. 2 Arguably the international system, which he describes, is said to be
‘‘very different from the one that has become familiar to those who have read and studied Waltz’’. 3 His realism ‘‘seems to
predict much more conflict and war than does Waltz’s’’. 4 Similarly, he has been regarded as an ‘‘important exception to the
universalizing tendency of most balance of power theorists’’, in light of his conclusions that: a) global hegemony is out of
reach, b) states strive for regional hegemony where land power is dominant, & c) global powers often act as offshore
balancers. 5
This specific argument has been met with various responses. The current paper presents them and furthermore
discusses the possibility for non-military dimensions of the revivalist grand strategy. Besides, since “strategy is about a
state coupling means and ends in the context of international competition, both in peacetime and wartime, and both during
potential as well as actual conflict”, 6 grand strategy represents the amalgam of political, military and/or economic means
derived for the implementation of macroscopic ends. Given the acceptance of the rationality criterion (regarding states’
behavior) and the fact that costs of military engagement often exceed benefits due to significant economic interdependence,
it is suggested that theoretical assumptions can be extended to include cases like ‘economic sphere of influence’ or state
groupings on the basis of soft power or rhetorically promoted cultural affinities. In that regard, a kind of analysis, which is
rather bluntly or ambitiously called ‘post-offensive realism’, is offered. It does not contradict Mearsheimer’s framework
but furthers its relevance, in the sense of conceptualizing states’ power maximization strategies without classical territorial
expansion considerations.
Concerning the structure of the paper, section two presents briefly the debate between two relative approaches,
which have been derived from the realist school of thought i.e. defensive and offensive realism, as well as Mearsheimer’s
stance. Section three describes a series of responses to him and poses the question whether and how offensive realism may
be the source of inspiration. The final section refers to the notion of expansion and the terms in which sovereignty can be
defined in his theory.
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2. Measheimer’s argument
At first, it is helpful to remember to whom Mearsheimer responds himself. His offensive realist analysis is part of
a broader debate based on the distinction between offensive and defensive realism, which nevertheless intersects vertically
the neorealism-neoclassical realism distinction 7 and has anyway inspired an analogous distinction within liberalism. 8 In this
debate, the most famous rival is Kenneth Waltz, whose ‘shadow’ in IR theory is in any case undeniable, both as a source of
inspiration and multiple critique. Among the many tenets of his neorealist analysis, the one that was ultimately perceived as
a defensive version of realism focused on international system balance of power argumentation. In this line of reasoning,
the state’s foremost interest is identified with survival via balance of power. 9 The structure of international system urges
states towards balancing and the relative systemic stabilization in the sense of number of poles (polarization) and
distribution of power. In other words, accepting the rational choice criterion, expansion cost exceeds benefit. For this
reason, states reject any prospect of security risk. Therefore, status quo policies represent ‘the rule rather than the
exception’. Furthermore, according to scholars such as Stephen Walt, Barry Posen, Stephen Van Evera or Jack Snyder and
against the key hypotheses of structural realism, any exceptional expansionist strategies are derived from false perceptions
at the bureaucratic level. 10 Thus, international system urges states to balance. When this does not happen, the causes can be
found in the state level of analysis. While defensive realists declare that a great power tries to balance in order to avoid
overstretch and not to provoke any counter-alliances against it, 11 for proponents of an offensive variant of realism it aims to
get the more powerful it can in order to survive. In blunt words, ‘‘if security -not relative power maximization- is the
incentive for states created by anarchy, how do states know when their survival is assured?’’. 12
In particular, Mearsheimer’s main hypothesis refers to continuous power maximization as the sole strategy for
survival. The conflicting nature of international politics and the need for securing sovereignty are analyzed on the basis of
continuously maximized interests. Besides, the title of his aforementioned book underlines the primitive enduring
inclination to power maximization as a breakthrough of facing fear of survival and depicts a long-standing vicious cycle full
of hegemonic aspirations and counter-alliances. Thus, status quo powers do not exist in the international system with the
only exception of a sole global hegemon. 13 Consequently, global hegemony may not be possible due to the stopping power
of water but it becomes the ultimate goal, since it represents the exclusive breakthrough from uncertainty and security
dilemmas. The aforementioned description is not considered a policy recommendation, but it is resulted from the empirical
data Mearsheimer cites in his book. In this sense, he concludes to a tragic analysis of the reality without recommending that
this is the best strategic option.
He has famously used five assumptions underlying fear and the need for self-help on the inter-state level: a)
international anarchy, meaning the absence of a supreme authority managing inter-state relations, b) all states possess
offensive military capability, c) states can never be certain of the intentions of other states, d) survival as the primary goal,
& e) the rationality criterion as basic pillar of grand strategy, meaning the modus vivendi framework of state action. 14 In
consequence, the foremost aim of grand strategy is regional hegemony and relative economic growth to work as a pillar of
military empowerment, preponderance in the area of ground forces and persistent efforts for nuclear superiority. 15
Under this prospect, Mearsheimer’s offensive realism hypotheses and way of thinking focus on the international
system. Thus, his argumentation is supported by the Westphalia-originated state-centric nature of international system and
the native competition resulted from security dilemmas. On this basis, it is indicative that he makes a critique of the
7
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already-mentioned defensive realist scholars’ inclination to search for the causes of units’ behavior at the second level of
analysis (state) and variables, such as bureaucracy, regime, militarism and not at the third level of analysis (the structure of
international system). The inability of examining the roots and causes of case studies, such as Kaiser’s Germany, imperial
Japan or Nazi Germany distances defensive realism from the systemic analysis. 16
To put it differently, according to Mearsheimer, defensive realists’ intervening variables derived from state-level
analysis and focus on security decrease neorealist explanatory value, while offensive realism, being an originally systemic
theory, aims to bridge this theoretical gap. In his own words, their failure to see that ‘‘in a world of first-movers surrounded
by reckless states, it sometimes makes sense to act offensively’’. 17

3. Responses to Mearsheimer
We now turn to some of the responses to Mearsheimer’s contribution. In the first place, proponents of offensive
realism themselves are confident that the post-Cold War US behavior confirms the school’s prediction, regarding the
expansion of its ambitions as its relative power increased. 18 Yet, an intra-offensive realist debate exists. For example,
within offensive realism, a point of contestation refers to whether great powers are impelled to seek global hegemony, as
Christopher Layne and others would have it, or regional hegemony, as Mearsheimer would have it. 19 Indeed for Layne the
U.S. might easily be regarded as the ‘‘Poster child of offensive realism’’ without, however, being only a regional hegemon
or an off-shore balancer. 20
Then again, defensive realism would not easily retreat, charging Mearsheimer, for example, for flawed handling
of information about motives and for an easy dismissal of offense-defense variables. 21 Moreover, from a vantage point in
favor of classical realism, he has been found to conflate being a hegemon and bidding for hegemony. A great power, which
does not bid for hegemony, is more likely to survive than one which does so. 22 Those, who privilege the land power/sea
power distinction, share common ground with him, although for some of them, his ‘stopping power of water’ concept is
translated more as the ‘‘the stopping power of land after traversing water’’. 23 From a more abstract point of view, his basic
assumptions are found to be non offensive-specific since they refer to realism. Bluntly put, ‘‘no Realist of any type would
quarrel with any of Mearsheimer’s five premises’’, while the latter are ‘‘good realist assumptions, although some classical
realists would find the fifth, and especially the fourth, overly restrictive’’. 24
From another point of view, he has been received more a complimentary to Waltz, insofar as he expands on the
logic of revisionist states. 25 Then again, he has been found to have offered an ‘‘unbeatable equation; i.e. survival =
territorial integrity = sovereignty = security’’. 26 Moreover, Colin Elman eloquently asked for an extensive version of
offensive realism and in particular Mearsheimer’s contribution. The former’s point of modification refers to the exact
mechanisms at play for achieving regional hegemony. Neighborhood dominance may be better explained by the absence of
balancers than balancing inefficiencies or one’s ability to overcome attempts of other great powers to stop it. In this respect,
the American dominance in the American Hemisphere is explained by the absence of indigenous balancers and the
weakness of extra-regional powers. 27
In an another example, where Mearsheimer is explicitly used as a source of inspiration, Shiping Tang offers a
specific version of evolutionary analysis, which may be interpreted as a form of post-offensive realism, although it does not
self-identify as such. It includes offensive realism, accepting the latter as the appropriate grand theory for analyzing the pre16
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Great Power era, in which security was pursued through conquest and expansion. However, it transcends the ‘offensive’
part, on the grounds that the international system has inevitably and irreversibly transformed, even during the Great Power
era, and is better understood in terms of defensive realism. Offensive realist behavior may be present but not as rewarded or
successful as before. In dramatic words, international politics have evolved from ‘Mearsheimer’s world’ to ‘Jervis’s
world’. 28 This is a departure from the forceful criticism that the empirical record is misread by the former. 29 After all, this
criticism does not seem to be backed by a broader historical record. 30
Finally, although the debate between offensive and defensive realism has usually been portrayed and understood as
one about motivating assumptions of states, for Peter Toft it may better be understood as one about how states best insure
their survival in anarchy, essentially about the effectiveness of the balancing dynamic. Restricting the period, which cannot
easily be analyzed in Mearsheimer’s terms, mainly to the Post-Cold War, the latter’s offensive realism is praised for
acknowledging what was arguably missing by Waltz: the generation by the system of incentives for power maximization. 31
Given his sympathetic reading of Mearsheimer’s argument, Toft’s remarks concerning the respective logic serve as a point
of modest departure from the former’s line of reasoning. They refer to: 32 a) whether the hypotheses flow logically from the
assumptions, 33 b) the role of the rationality assumption, c) the ambiguity concerning the level of analysis, given the
inclusion of geographic location as an intervening variable, & d) the hierarchy between two key factors, i.e. the international
distribution of power and location.

4. Epilogue: Towards non-military dimensions of the revivalist grand strategy?
Mearsheimer has contributed significantly to the power ascendance/fall research agenda and particularly the
defensive realism-offensive realism debate by taking sides in favor of the offensive version, through an emphasis of the
‘tragic’ element in Great Power politics. His contribution has been met with a variety of responses both inside and outside
this debate. In any case, the issues at stake in the latter encapsulate the ‘thucydidean deadlock’ of continuous security
dilemmas resulted from uneven growth among the international system units and some actors’ hegemonic aspirations. 34
However, the question about the possibility of non-military dimensions of revivalism should be emphasized. In
particular, rational choice can lead states to alternative expansion strategies and not exclusively military ones. Since costs
of military engagement often exceed benefits due to significant economic interdependence, Mearsheimer’s theoretical
assumptions could be extended to include cases like ‘economic sphere of influence’ or the establishment or state groupings
on the basis of soft power or rhetorically promoted cultural affinities. His framework might still be considered relevant, but
states’ power maximization strategies could be conceptualized without only classical territorial expansion considerations.
In specific, via economic interdependence, the preconditions for political inter-state cooperation and convergence of
competitive interests are born. The former is defined as ‘the direct and positive linkage of the interests of states where a
change in the position of one state affects the position of others and in the same direction’. 35 Therefore, damaging it is
highly costly. Besides, Waltz, referring to the respective effects, claimed that ‘‘since the functions of all states are highly
similar, differentiation among them is principally according to their varied capabilities […] [while] if a country exports a
large portion of its manufactured output, as smaller states tend to do, then changes in trade will have major effects on that
country’s economic growth […] Countries of large GNP are doubly protected by such effects’’. 36
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Two parallel hypotheses represent the crux of the matter. Firstly, a state is inclined to maximize its power and
hegemonize, since security dilemmas are best managed in a way of controlling periphery and the world. Thus,
Mearsheimer’s theory is still valid. Secondly, accepting the rational choice criterion, which is adequately analyzed by
thinkers of the mainstream schools of thought, 37 there is high cost of ending interdependence. States try to secure
themselves via power maximization avoiding in parallel to abrogate economic benefits derived from interdependent regime
structures. From this point of view, offensive realist revivalism is more generally analyzed through adding other strategic
means and goals and especially the economic ones. In this sense, control of the periphery can be achieved via economic
empowerment and in consequence via becoming the powerful part of a regime.
Reversing the argument from a problem of international security to a possible Great Power’s strategy of
manipulation, a hegemonic state can create the relative preconditions for achieving security goals without abrogating its
membership in a regime. In the aftermath, a ‘sphere of influence’ is achieved and the benefits derived from economic
interdependence remain. Besides, it is often supported that a weaker buffer state can be much more useful even in security
terms than an annexed territory, as it has happened historically in the cases of Kazakhstan, Belgium, Canada, Mexico and
WWII Vichy France or currently it seems to happen in the case of Ukraine. In retrospect, the goals remain, but the means
are more than what Mearsheimer has described and used, since his analysis was identified exclusively with territorial
politics. 38
Referring briefly to a case-study in the post-Cold war international system, we can see this argumentation
implemented in the case of Russia as a central actor of Eurasian politics, with regard to its relations with the previously
soviet republics of the region. For instance, the Russian-Kazakh relationship has been characterized as a one-sided
dependency. 39 In specific, Kazakhstan’s high exports to Russia 40 basically resulted from the long-term soviet legacy with
regard to energy infrastructure (pipelines) linking directly these republics to Moscow. 41 This reality, in addition to the
favorable for Russia regional distribution of power, has essentially integrated Kazakhstan in Moscow’s sphere of
influence. 42 Other relevant examples can be derived via the current economic crisis in Europe and southern EU states’
behavior. Crisis-stricken states have not even searched for alternative strategic options, since they have found themselves
engaged in a political-economic regime led by major European state actors, such as Germany and France.
In the aforementioned case studies, there has been no annexation or territorial disputes. Additionally, there has
been neither military operation nor power politics rhetoric. However, there is some short of hegemony. As Layne puts it,
the latter is about “hard power”, “economic supremacy”, “preponderance of material resources” and “the dominant power’s
ambitions”. In consequence, a hegemon is “the only great power” in the regional sub-system and “purposefully exercises its
overwhelming power to impose order on this”. 43 Therefore, it can be concluded that spheres of influence created in nonmilitary terms can be analyzed via offensive realism, since states often try to maximize their power without expressing
territorial claims or using their forces. Often favored by structural parameters, such as geography or minorities, states’
expansion can be non-territorial but absolutely identified with power and interests maximization.
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emphasized an open, interdependent world economy […] the conquest of territory and colonies declined in importance. Behind the shield
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national security. Kansas: The Regents Press, pp. 19-66, p. 31.
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its territorial integrity via its regime survival while, at the same time, it offers diplomatic support at international fora, military bases and
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War via the Lens of Offensive Realism. European Security, 22 (1), 74-93.
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Russian population is the majority. Malik, H. (1994) New Relationships Between Central and Southwest Asia and Pakistan’s Regional
Politics. In: Malik, H. (ed.) Central Asia: Its Strategic Importance and Future Prospects. London: Macmillan Press, pp. 249-281, p. 268.
42
Therefore, since he was intensively pressed by Russia, Kazakh President Nursultan Nazarbayev -a former soviet official and Secretary
of the Central Committee of the Communist Party of Kazakh SSR- denied to participate in the first non-Russian oil pipeline consortium;
i.e. the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, neglecting both his promises towards the West and his country’s interests which are identified
with the energy sector and the need for diversification of trade routes. In this sense, the rational choice criterion could not be seen via
Kazakhstan’s policy-making procedures.
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Layne, C. (2006) The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment. International Security,
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Successive Local Government Institutional Reforms in Greece: From
regionalization to regionalism?
Panagiotis G. Ioannidis #
The system of local government in Greece incurred significant alterations in the last years. Kapodistrias and
Kallikrates reforms generated new conditions for regional policy. The aim of this paper is to study the course of local
government reforms in Greece in terms of regionalization and regionalism. It is argued that the successive
implementation of Kapodistrias and Kallikrates reform are crucial steps from regionalization to regionalism.
Path dependence form regionalization to regionalism takes place when decision making on regional policy
moves from top bottom to bottom up decision making. Effective regionalism is determined by the ability of local actors
to schedule and to implement regional policies in order to promote regional development. Intraregional cooperation is
the most significant issue of regionalism as shapes the ground for cognitive implementation of regional policy.
The paper stresses that two principal conditions must satisfied in order regionalism to be the dominant strategy
for regional communities. Primarily central government ought to convey significant competences to local and regional
administrations. Secondarily high levels of social cohesion that can support intraregional cooperative strategies are
required for local communities. Further improvements in the regulatory framework of Kallikrates reform can upgrade
the terms for effective regional policy.
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Reintegrating ethics and European Economic Governance: An institutionalist
approach
Dr Konstantinos J. Hazakis 1 and Pantelis Kallias 2
Abstract: Eurozone lasting macroeconomic turbulence reveals that debt crisis is not just systemic but it is also a crisis
of governance as well as a crisis of efficient and legitimate economic institutions. The article argues that ethics are
crucial for reestablishing the balance between efficiency and equity in European economic integration and between
eurozone markets and eurozone states. Taking into consideration the key pillars of institutionalist analytical framework
(norms, rules, structures, principles, agents’ behavior) it is suggested that macroeconomic imbalances, economic
recession and market failures are the outcome of monetarist normative obsession favoring stability-oriented and not
growth oriented policies. Further, using institutional economic methodology and Sen’s ethical framework the article
concludes that sustainable economic performance demands growth oriented macroeconomic policy embedding equally
social and economic targets.
Key Words: Stability and Growth Pact, European Economic Governance, economic ethics, Eurozone economic crisis.
JEL Classification: B52, D70, H30, E60.

1.

Introduction

The debt/macroeconomic crisis of Eurozone periphery brought to surface the longstanding design failures of
European Economic Governance (EEG). Although EU decision making system put in place new rules, norms,
practices, structures and principles, EEG framework still remains neoclassical prioritizing price stability and budgetary
surveillance. Despite lack of efficient macroeconomic outcomes and rising regional inequity, EEG regime focuses on
primary balance surplus and not on long term sustainable development.
The article uncovers the problems of EEG framework and supports the need for a fundamental reorientation of
EEG mechanism based on A. Sen methodological framework. The ethics of reformed EEG should focus on “what ought
to be” through real macroeconomic convergence. Additionally, the article suggests that there is a need for new patterns
in individual/state economic behavior inspired by the principles of solidarity and collectivity.
The article proceeds as following: Section two clarifies the moral framework of EEG while section three
examines the need for an ethical reordering of EEG based on methodological tools of Amartya Sen’s capability
approach. Finally, section four concludes and provides fundamental policy implications for EEG ethical reordering.

2. On the content of present EEG ethical pillars
European Economic Governance (EEG) cannot be perceived without profound analysis of European economic
integration transaction costs, policy uncertainties and welfare negative spillover effects.
According to institutional approach, economic governance refers to “the structure and functioning of the legal
and social institutions that support economic activity and economic transactions” (Dixit, 2009). As Douglas North
suggests “institutions are the rules of the game in society or more formally are the humanly devised constraints that
shape human interaction” (North, 1990). Thus, institutions constitute constraints of economic activity/behavior and
economic governance is important because it embeds markets and states in mutually acceptable daily economic
interactions. How should one perceive EEG ethics? Hazakis (2013) refer to them as the structured means and well
defined ends in which the divergent preferences, of European institutional/non – institutional actors, are translated into
policy choices to allocate resources, values and norms so that the plurality of interests is transformed into coordinated
action attaining maximum compliance of involved agents. Thus, EEG ethics do not provide only a solid framework for
assessing EU institutional economic action and decision making but they also provide a substantive content to
alternative economic policy principles.
EEG is based on three distinct but highly interrelated pillars namely monetary policy which is exerted by
European Central Bank, fiscal policy which remains states’ main responsibility and economic co-ordination policy
which includes involvement of EU institutions. However, it was the systemic crisis in Eurozone which revealed the
structural distortions of EEG mechanism in all three levels and brought to surface misguided traits of national
macroeconomic policies, self – interest member states motivations, practical complexities of Eurozone mechanisms and
decision making procedures. The deviations between “3ple A” and non “3ple A” eurozone states emerged due to
national macroeconomic distortions but have been strengthened by EEG fallacies. Productivity problems have been
1

Associate Professor, Corresponding author, Department of Economics, Democritus University of Thrace, University Campus,
Komotini, Greece, PC 69100, tel: 2531039821 e-mail: kmhazaki@otenet.gr.
1
Pantelis Kallias is a Ph.D student in Department of Economics, Democritus University of Thrace, e-mail:
panteliskallias@gmail.com

252

mirrored in national current account balance performance and German export preponderance enforcing regional
disparities. O the other hand, abundant capital financed real estate bubble in Spain, sovereign debt in Greece and
banking bubble in Ireland.

Further, national social indicators clearly demonstrate inefficiency of EEG in facing social inequalities.
According to Eurostat the percentage of “People at risk of poverty after social transfer” in 2012 reached 17% of total
population while the percentage before social transfer reached 24.7% (EU - 27 countries).

Apparently, graphs 2 and 3 reveal that states under troika supervision are more vulnerable to poverty since
2009. More specifically, in 2008 115 million people were at risk of poverty and social exclusion while in 2012 they
have reached 120 million.
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Equally important, income distribution inequalities are also apparent especially for euroarea peripheral states.
As recession deepens income inequality increases, deteriorates and unemployment deteriorates (Krueger et al., 2010
;Heathcote at al., 2010).
According to Eurostat, the ratio of total income received by the 20% of the population with the highest income
in comparison to the respective 20% of the population with the lowest income stagnated from 2005 to 2012 (Graph 4).

A more realistic estimation of inequalities between member states could be perceived through Real GDP per
capita performance. Graph 5 demonstrates the decreasing trend of Real GDP per capita in most member states after
2008. In Greece Real GDP per capita decreased from EUR 18.800 in 2008 to EUR 15.100 while EU average decreased
for 23.900 in 2008 to 23.300 in 2012.

Despite the aforementioned negative economic shocks, EMU decision making still holds the uncritical belief
that price stability is such a strong target that becomes de facto an end in itself, a self – fulfilling economic prophecy
(Hazakis, 2013). Thus, price stability and antinflationary bias (Tilford, 2011) bacame the pillars of economic policy
EEG putting aside growth priorities of stability and growth pact as well as real convergence of euro area. EU Treaty
states clearly that “the primary objective of the Eurosystem shall be to maintain price stability” noting that “without
prejudice to the objective of price stability, the Eurosystem shall support the general economic policies of the
Community with a view to contributing to the achievement of the objectives of the Community”(Gerdesmeier et. all.,
2007). The regime rationale of low inflation at any cost proved stronger than the necessity for new EEG rules, norms
and practices.
Moreover, making European Central Bank (ECB) the de facto cornerstone of EMU euroarea led to significant
undermining of fiscal union giving rise to regional inequalities and economic asymmetries. It seems that eurozone
pendulum still swings towards fiscal stability and national austerity than towards sustainable growth (Degryse, 2012).
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3.

The need for a moral framework of European Economic Governance

3a. Setting the scene for ethical reordering in EEG
Frankfurt economic dogma used to be a Frankfurt consensus in the early 2000s when the stability paradigm
was based on interstate communication and eurozone states preference for smooth and balanced EEG evolution
(Hazakis, 2013). However, from 2009 onwards stability is clearly conceptualised as a primary macroeconomic balance
procedure focusing on primary surplus giving less attention to reforms in drivers of sustainable development and social
cohesion. This clearly stands contrary to European vision of EU founders where solidarity and collectivity between
member states constitute the “backbone” of European Union.
The neoclassical moral ordering of EEG even ignored that in any monetary union there is a need for a strong
and efficient macroeconomic mechanism in order to properly address all negative spillover effects of fundamental
economic/financial disequilibria. As Paul De Grauwe underlined, EMU seemed to be a beautiful villa without a roof,
completely exposed to rainy conditions (De Grauwe, 1999). Since 2009, solidarity is based on mutual fate
considerations meaning that functional interdependence obliges weak states of Eurozone to abide by austerity criteria
imposed by euroarea mechanisms. In a recent study, the Paris – based think tank Notre Europe eloquently noted that
there might be a distinction between two different rationales inspiring inter-state solidarity in the EU: a rationale based
on direct reciprocity (I help the other so that they will help me in the future in case of need) and a rationale based on
“enlightened self-interest” (I help the others because I know that acting in the interest of other EU member or in the
interests of the EU as a whole ultimately serves my own self-interest) (Fernandes & Rubio, 2012).
But which are the practical dimensions of solidarity in times of severe economic crisis? How solidarity is
applied in eurozone? According to our framework solidarity should be based on two main pillars. First, the financial
arm of solidarity presupposes capital aid from core euroarea member states to disadvantaged member states in an effort
to resolve the designing failures of EMU. R. Mundel who coined the Optimum Currency Area (OCA) theory noted that
“a single currency implies a single central bank (with note – issuing powers) and therefore a potentially elastic supply of
interregional means of payments” (Mundel R, 1968). According to Mundel participation in a common currency area
leads to loss of autonomous monetary policy making federal budget conditio sine qua non for long term viability of a
monetary union.
The second pillar of solidarity refers to decision making procedures and specifically to European parliament
role. Thus, it is necessary to rebalance relation between ECB, European Commission and European Parliament in favor
of the latter. The institutional framework of EEG since the Maastricht Treaty (with few exceptions, i.e. Cologne
Process) provides a restricted role to the European Parliament (EP). The new institutional framework, after 2010, (Six
Pack, Two Pack, European Semester, TSCG), provides de facto exorbitant privileges to technocratic elite of the Union
especially that of European Central Bank. As Martin Schultz observed “the plethora of summits, the growing fixation
with meetings of the Heads of State and Government, is severely diminishing the part played by the only directly
elected Community institution, the European Parliament, in decision – making processes. The representatives of the
people of Europe have essentially been reduced to the role of rubberstamping agreements reached between governments
in backrooms in Brussels”. Similarly, Jurgen Habermas underlined the democratic deficit in EU mentioning in 2011 that
“they want (referring to A. Merkel and N. Sarkozy) to extend the executive federalism of the Lisbon treaty into an
outright intergovernmental rule by the European Council”(Habermas, 2011). In short, the two pillar logic of a new EEG
framework should forward strong fiscal union mechanisms and strong European parliament presence in all stages of
eurozone decision making.

3b. The Building Blocks of European Economic Governance
The article suggests that any effort to reintegrate ethics and EEG should take into consideration the essence of
A. Sen capabilities approach and his derived criticism against utilitarianism. According to capabilities approach, social
arrangements should be primarily evaluated relative to freedom values (Sen, 1992).
Amartya Sen who was awarded the Nobel Prize in Economic Science in 1998 for his work in welfare
economics suggests that functioning and capabilities are at the core of Capability Approach (CA). A functioning is an
achievement of a person: what he or she manages to do or to be, and thus any such functioning reflects the state of that
person. The capability of a person is a derived notion and reflects the various combinations of functionings (doings and
beings) he or she can achieve. It takes a certain view of living as a combination of various “doing and being”. Thus,
capability reflects a person’s freedom to choose between different ways of living (Sen, 2001).
Based on Capability Approach, Amartya Sen underlines the importance of behavior incentives. Functionings
replace income as the means for achieving prosperity with a broader framework based on the kind of living.
Our analysis is inspired by capabilities approach and use its terms within a new ethical framework of EEG as
following:
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Source: Own processing, March 2014
Moreover, according to Capability Approach theory of A.Sen commodities entail the tangible and non-tangible
goods that fulfill basic needs. Amartya Sen argues that “The constituting element of living standard is not the
commodity as such or its function, but the capability to realize various things with it” (Sen, 1983). Sen’s argument is
influenced by Aristotle and Marx in a different but related context of “commodity fetishism”. Sen argues that “The
value of the living standard lies in the living and not in the possessing if commodities, which has derivative and varying
relevance” (Sen, 1987).
Taking into consideration the methodological approach of Sen, we suggest that the key commodities of EEG
are capital and labor. R. Mundell noted in the theory of Optimum Currency Area that in a common currency with two
countries and full employment “the shift of demand from B to A cause unemployment in region B and inflationary
pressure in region A and a surplus in A’s balance of payments. To correct the unemployment in B the monetary
authorities increase the money supply. The monetary expansion, however, aggravates inflationary pressure in region A:
indeed, the principal way in which the monetary policy is effective in correcting full employment in the deficit region is
by raising prices in the surplus region, turning the terms of trade against B”. The essence of this comparison is not just
to maximize potential of two commodities within a unified monetary area, but in addition, it is to embed them within a
solidarity-collectivity framework of EEG. This clearly means that exit from crisis is not just a matter of capital flight
from south to north but it needs crucial reforms on the interaction of economic agents and institutional frameworks in
all lagged NUTS-II regions of eurozone.

As far as labor factor is concerned, there is a need not for a general deregulation of labor market but rather for
a well-organized mobility of labor force from non-tradable sector to tradable sectors linking labor to dynamic export
oriented activities which traditionally favor productivity improvements without reductions in personal disposable
income.
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During the period 2000-2007 total exports outside the EU increased by 35.2% (in constant prices) which is
around 4.4% on average per year. Moreover, between 2000 and 2007 jobs associated with extra-EU exports increased
by 13.7%, bringing the total to around 25 millions. This corresponded to approximately 11% of the total EU27
employment in 2007. Thus, reordering of the labor market to export oriented activities mainly in the periphery should
be the crucial target.

As far as it concerns Conversion factors of European Economic Governance they are crucial for a shift to balanced
growth in EU. In Sen’s terminology, “Conversion factors” refer to the degree in which a person can transform a
commodity into a functioning. More precisely, conversion factors constitute basic social structures in the broadest
possible sense (Goerne, 2010). Concerning the basic social structures Sen designates the personal characteristics that
include sex (male – female) or other biological features, the environmental characteristics (climate) and institutional or
social characteristics including rules, norms and practices. Sen uses the bicycle paradigm to unfold the meaning of
conversion factors. A bike generates the functioning of mobility. However, people have a higher or a lower conversion
factor. A person who rode a bike when he was a child has a high conversion factor and a person who was never taught
to ride a bike has a lower conversion factor. Finally, the conversion factors represent how much functioning (mobility in
bike paradigm) someone can get out of a commodity.
In European Economic Governance framework, “conversion factors” are non-institutional factors which permit
the embedness of previously mentioned labor-capital interaction within a new moral framework. Entrepreneurship,
strong social capital, formation of competitive clusters, smart specialization in regional policy and other micro and
meso economic factors permit deliverability of economic results which do not postpone solidarity and collectivity but
create better conditions for sustainable development. Entrepreneurship constitutes the main driver of innovation,
competitiveness and economic growth. Although EU launched new strategies like Microeconomic Reformation
(MICREF), Entrepreneurship 2020 Action Plan, Small Business Act for Europe and Regional SME Policy targeting
open and competitive markets and knowledge-based economy there is still enough room for better performance
especially for SMEs in lagged regions of Eurozone. Equally important, lending rates for companies are not identical
throughout eurozone. According to ECB data on composite cost of borrowing for non-financial corporations (Apr.
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2014) lending rate in Germany amounts to 2.55%, in Austria to 2.06%, in Netherlands to 2.46 while in Greece it
amounts to 6.71%, in Portugal to 5.39%, in Cyprus to 6.14%, in Ireland to 3.93% and in Italy to 3.88%.
Furthermore, there are substantial differences in social capital between eurozone states undermining trust in competitive
clusters. Core euroarea countries (Netherlands, Germany) have the highest levels of social capital in comparison to the
less developed countries of South Europe (Wallace, 2007). As social capital constitutes the glue that holds institutions
and societies together (Grootaert, 1998), low level of social capital may lead to excessively rigid and unresponsive
political systems with high levels of corruption. On the other hand, trust between individual agents, EEG and member
states are necessary for sustainable development. Thus, social capital could enforce interaction between EEG
institutions, member states and individual agents. Evidently, the article argues that entrepreneurship and social capital
are the means to achieve balance between equity and efficiency in eurozone promoting full development of economic
freedom as well as solidarity.
The meaning of Capabilities in Amartya Sen’s approach is directly related to the functionings and concerns the
ability of personal fulfillment. Capabilities are associated with freedom. As Sen mentions “Capability is, thus, a set of
vectors of functionings, reflecting the person’s freedom to lead one type of life or another… the capability set in the
functioning space reflects the person’s freedom to choose from possible livings. Each capability represents “the real
opportunity that we have to accomplish what we value” (Sen, 1992). Capability thus captures not only achievements but
also unchosen alternatives. It checks “whether one person did have the opportunity of achieving the functioning vector
that another actually achieve” (Sen, 1985).
Within European Union framework capabilities are member states degrees of freedom to follow national
economic targets which do not oppose European Union targets. However, European Economic Governance is
inefficient due to three main obstacles namely, budget restrictions irrespective of national economic cycle, inadequacy
of national and community resources to combat poverty and social exclusion, and absence of a coherent community
plan to enforce social capital.
After 2010 new European Economic Governance became more complicated with the implementation of Euro
Plus Pack (2011), Six Pack (2011), Macroeconomic Imbalance Procedure (2011), Treaty on Stability Coordination and
Governance (TSCG) (2012) and Two Pack (2013). New procedures introduced inflexible conditions for Medium Term
Objective (MTO) of balanced budget. The TSCG embodies this objective through preventive arm of Article (3a) noting
that “the budgetary position of the general government of a Contracting Party shall be balanced or in surplus” and in
Article (3b) where it underlines that “the rule under point (a) shall be deemed to be respected if the annual structural
balance of the general government is at its country-specific medium-term objective, as defined in the revised Stability
and Growth Pact, with a lower limit of structural deficit of 0,5% of the gross domestic product at market prices”.
Simultaneously, TSCG enforces the corrective arm through Art. (4) and according to the Art. (1) of Protocol (no 12) on
the Excessive Deficit Procedure. Article 4 of TSCG states that “the Contracting Party shall reduce (the ratio of general
government debt to GDP) at an average rate of one twentieth per year”. Equally important, macroeconomic Imbalance
Procedure (MIP) rational is based on the effort to avoid macroeconomic imbalances through a scoreboard which
comprises eleven indicators. It is obvious that this new procedure restricted capabilities of member states on key issue
areas of social policies.

Capabilities of member states are also limited by macroeconomic conditionality clause linking the latter to
cohesion policy funding. Social and economic cohesion become not targets per se but rather subordinate aims to
austerity terms. This is clearly reflected in social indicators during the crisis. People at risk of poverty in Euro Area (18)
increased from 21.7% in 2007 to 23.4% in 2012 and the Youth Unemployment increased from 15.4% in 2001 to 24% in
2013.
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It is obvious than that capabilities of member states are restricted by austerity programs giving rise to a
tremendous deterioration of social indexes in eurozone periphery. In Greece for example, national health budget was cut
by almost 40% since 2008, partly to meet deficit –reduction targets set by the so-called memorandum terms. Hospital
admissions soared because Greeks avoided getting routine and preventive treatment, infant mortality rose and new HIV
infections more than doubled (Stuckler & Basu, 2013).
Last but not least, functionings in A.Sen approach depend not only on the commodities owned by the person in
question but also on the availability of public goods provided by state. As Sen argues there is more to life than
achieving utility and “Happiness or desire fulfillment represents one aspect of human existence” (Sen, 1984).
European Economic Governance functionings are institutions which realize real economic convergence, social
cohesion and elimination of inequalities. European welfare does not depend only on macroeconomic surveillance and
sustainability of macroeconomic and budget indicators but also on attainment of social indicators. EEG failed to achieve
these desired goals because of the uncritical belief in price stability and thus institutional framework of EEG (norms,
rules, practices, legislation and instruments) should again reintegrate solidarity and collectivity.

However, social cohesion indicators continuously deteriorate. Youth unemployment in Greece reached 58.6%
and in Spain 55.7% (2013) while respective rate in Germany reached 7.9% (Graph 14). Furthermore, almost 35% of
Greek people are at risk of poverty or social exclusion.
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This brings again the debate on the necessity to trace engines of sustainable development in eurozone. Without
appropriate financing of “engines of development” as well as of key public goods it seems almost impossible for
euroarea to achieve simultaneously efficiency and equity in all member states. European Investment Bank (EIB) and
European Investment Fund (EIF) are key financial vehicles in this effort. Further, there in a need to fully exploit
cohesion funds potential so as to reduce negative spillover effects of crisis in vulnerable and lagged euroarea regions.

4.

Conclusions: Lack of efficiency and equity in European Economic Governance

The article argues that present EEG “Commodities” are not appropriate for deep and equitable European
economic integration. The three obstacles for EEG capability maximization seem to be, federal budget constraints,
fundamental inequalities in lagged euroarea regions and lack of social capital. Between 2008 and 2013 European Union
unemployed people increased by 10 million and reached 26 million. As mentioned previously (Graph 2) in 2008, 115
million people in Europe were at risk of poverty and social exclusion while in 2012 there were 120 million people.
Which should be the targets of a new ethical framework of EEG in order to combat both inequality and economic
stagnation in euroarea?
The new EEG mechanism should focus on the following five fundamental targets (Hazakis, 2013):
1. Satisfy needs of involved Eurozone states (education, skills, health, and safety).
2. Coordinate efficiently the behavior of Eurozone states based on a strong cognitive framework of European
solidarity.
3. Provide well-defined and operational norms of conduct shared by
Eurozone states.
4. Act as an anchor of justice for the less developed regions of the Eurozone.
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5.

Promote European economic integration in all the issue areas that are still lagged behind the continuously
informing of the consequences of the value driven imperative and action.
The achievement of all aforementioned targets require a substantial increase of European budget and a new
deal between member states European institutions and market forces so as to bring European train back in truck after a
decade of economic stagnation and political inertia.
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Abstract
In this paper we will present the “image” of international relations of the well-known Anglo-Belgian post-Marxist
political scientist and political philosopher Chantal Mouffe. The interesting thing about Chantal Mouffe is that applies
her famous approach of agonistic pluralism in the field of international politics. This results Chantal Mouffe to perform
a radical critique of all forms of contemporary cosmopolitanism. Chantal Mouffe’s argument transcends the dominant
theoretical distinction in International Relations (IR) today between political realism and liberal idealism, to the extent
that she seeks to ‘read’ the international relations through a new ontological condition of ‘the political’. Proposing an
international system consisting of regional blocs, Mouffe aims to revitalize the international politics pluralized
hegemony and so overcoming world dependence on a single power.
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O ρόλος του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου
Ιωάννα Μπότσαρη
Άννα Χρυσοστόμου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τουρισμός ήταν και θα παραμείνει ένας πολύ σημαντικός τομέας για την Κυπριακή οικονομία και αποτελεί έναν
από τους βασικότερους άξονες της οικονομικής ανάπτυξης παρουσιάζοντας σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ σε ένα
μεγάλο ποσοστό και στο ισοζύγιο πληρωμών και στη ανάπτυξη του νησιού. Μετά την τούρκικη εισβολή και την ολική
καταστροφή του 1974 η Κύπρος ορθοποδεί καταφέρνοντας να ξεπεράσει την κρίση φέρνοντας την ανάπτυξη του νησιού
κυρίως στον τομέα του τουρισμού οδηγώντας και πάλι την Κύπρο στην λίστα των τουριστικών προορισμών. Σκοπός μας
είναι να δείξουμε την πορεία της από το 1974 μέχρι και σήμερα. Τονίζοντας έτσι πόσο σημαντικό ρόλο επιφέρει ο
τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Η δομή του άρθρου μας θα περιέχει στη πρώτη ενότητα την
επίδραση του τουρισμό στην εγχώρια δραστηριότητα και απασχόληση, στα φορολογικά έσοδα και στον ξενοδοχειακό
κλάδο. Την συνεισφορά του τουρισμού στην Κύπρο όσον αφορά τους κλάδους της απασχόλησης, εργασίας, ανεργίας,
καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει στις εισαγωγές και εξαγωγές του νησιού και τις επιχειρήσεις .Στη 2η ενότητα θα
αναφερθούμε στις θετικές και αρνητικές επιδράσεις που έχει στην Κυπριακή οικονομία. Και κλείνοντας στη 3η ενότητα θα
αναπτύξουμε νέους τρόπους / προτάσεις που θα βοηθήσουν στην προσέλκυση τουριστών στο νησί μας, καθώς και τα
βασικά μας συμπεράσματα που πηγάζουν από τα παραπάνω.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974…
Η Κύπρος το 1974 ήταν ένα φτωχό κράτος στην καρδιά της Μεσογείου το οποίο στηριζόταν στην γεωργία και
στο τουρισμό. Στρατηγική των κυβερνήσεων της εποχής ήταν να αναπτύξουν την βιομηχανία, την εκμετάλλευση, τους
ορυκτούς πλούτους αλλά και περεταίρω την ανάπτυξη του τουρισμού. Μια εισβολή όμως γκρέμισε κάθε σχεδιασμό και
άλλαξε τελείως το τοπίο. Φτάνοντας στο νησί οι Τούρκοι κατέκτησαν το 37 % του εδάφους που ήταν και το πιο έφορο. Οι
Κύπριοι έχασαν το 65% καλλιεργήσιμης έκτασης, το 70% ορυκτού πλούτου, το 70% στην βιομηχανία αλλά και το 80%
των τουριστικών εγκαταστάσεων. Για μια χώρα που δεν είχε πλέον βιομηχανία και παραγωγή η μόνη λύση ήταν οι
υπηρεσίες. Αυτή η μοναδική λύση έγινε στρατηγική επιλογή αφού έπρεπε να προσφέρουν αυτό που είχε απομείνει στον
τουρισμό.
Ξεκινώντας την προσπάθεια αναχαίτισης της Κύπρου σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι μεγάλοι επιχειρηματίες και το
κράτος.
Αρχικά οι βιαστικοί χειρισμοί απέβησαν κατά κάποιο τρόπο μοιραίοι λόγω πρόχειρων ξενοδοχειακών
καλυμμάτων τα οποία δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του σύγχρονου απαιτητικού τουρίστα.

EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Το ΑΕΠ αποτυπώνει την αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη
διάρκεια ενός έτους. Στον τουρισμό, η κατανάλωση από τα τουριστικά προϊόντα όσον αφορά την πλευρά των
νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν τη ζήτηση του τουρισμού, ενώ η ζήτηση από το κράτος έχει σχέση με τις δαπάνες της
κυβέρνησης, όπως είναι μια διαφήμιση τουριστικού προϊόντος αλλά και τα έξοδα φιλοξενίας ξένων κατά τη διάρκεια
επίσκεψης και παραμονής τους στο νησί. Επιπλέον οι επενδύσεις που αφορούν χρήματα από το δημόσιο, αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα και έχουν ως στόχο την εκτέλεση επενδυτικών έργων που βελτιώνουν έτσι τουριστικό προϊόν αλλά
ταυτοχρόνος και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τουρίστες ή επισκέπτες της περιοχής.
Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές αντανακλούν στη ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες από ξένους που έρχονται
την Κύπρο, το οποίο μπορούμε να το δούμε μέσα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις.
Το συνολικό αποτέλεσμα φαίνεται από το άθροισμα που δημιουργείται από την επίπτωση τη τουριστικής δαπάνης
αλλά και την επίπτωση της πλευράς των επενδύσεων. Υπάρχει μια δυσκολία στο να εντοπιστούν στοιχεία που
σχετίζονται με το ύψος των επενδύσεων που αφορούν τον τουριστικό τομέα. Παρόμοια δυσκολία εμφανίζεται και στον
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ακριβή προσδιορισμό των δημοσίων επενδύσεων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ή την βελτίωση του τουριστικού
προϊόντος. Το γεγονός αυτό λοιπόν είναι πιθανό να υποεκτιμά την επίδραση των επενδύσεων που έχουν άμεση σχέση με
τον τουριστικό τομέα στο εγχώριο παραγόμενο προϊόν.
Σημαντικό κέρδος στην ενίσχυση της απασχόλησης αλλά και στην αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θα έχει η
ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα,αφού η άμεση απασχόληση αλληλεπιδρά
στις αφίξεις των ξένων και ιδιαίτερα στις τουριστικές εισπράξεις.
Τα τουριστικά έσοδα,
που προέρχονται από τον αλλοδαπό τουρισμό
συμβάλλουν ιδιαίτερα στους
μακροοικονομικούς δείκτες που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τα έσοδα από τον
τουρισμό το 2011 αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σχέση με το 2010. Η συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη το 2011 παρουσίασε
αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2010. Η ένταση της εργασίας ενισχύει την απασχόληση λειτουργώντας σε τοπικό
επίπεδο. Ο κλάδος της απασχόλησης, απορροφά το εργατικό δυναμικό από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η
αύξηση της απασχόλησης δεν αφορά άμεσα όσους εργάζονται στις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και όσους έμμεσα ή
περιστασιακά απασχολούνται σε κλάδους ή επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται ή ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη.
Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί τομέα έντασης εργασίας, με αποτέλεσμα να αξιοποιεί
προσωπικό με χαμηλότερο βαθμό εξειδίκευσης. Ταυτόχρονα όμως, δείχνει την αδυναμία των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα προσέλκυσης του ανθρώπινου δυναμικού με ειδίκευση σε κάποιο επιστημονικό
αντικείμενο, λόγω των πολλών μικρών μονάδων που αναπτύσσονται στο πρότυπο της οικογενειακής επιχείρησης όσο και
της εποχικής δραστηριότητας, η οποία λειτουργεί κυρίως για τα άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν την εργασία τους σε
συστηματική(12μηνη)βάση. Μια γενική επιδότηση προς την επιχειρηματική κοινότητα για την αύξηση του αριθμού των
προσφερόμενων καταλυμάτων με στόχο την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών θα ήταν μάλλον καταστροφική, καθώς η
χώρα χαρακτηρίζεται ήδη από συνθήκες υπερπροσφοράς. Η μείωση, λοιπόν, του μοναδιαίου κόστους θα πρέπει να
προέλθει μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου και των εργαζομένων και την αντιμετώπιση χρόνιων
προβλημάτων όπως οι ακαμψίες που υφίστανται στην αγορά εργασίας.
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα πρέπει να
αναπτυχθεί στη χώρα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και της ανάδειξης της
ποιότητας του τουριστικού προϊόντος..

Η επίδραση του τουρισμού στα φορολογικά έσοδα.
Κύριος παράγοντας στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής αποτελεί η ακολουθούμενη φορολογική πολιτική.
Το κράτος αντλεί έσοδα από πολλές κατηγορίες φόρων σε φυσικά, αλλά ταυτοχρόνος και σε νομικά πρόσωπα, όπως για
παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος ή οι φόροι κατανάλωσης, Οι φόροι αυτοί συνδέονται με την έμμεση φορολογία που
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις κάθε κλάδου για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν τις εισροές στην
παραγωγική τους διαδικασία.

Η επίδραση του ξενοδοχειακού κλάδου.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, οι υπηρεσίες καταλύματος κατέχουν κύριο
ρόλο καλύπτοντας τις ανάγκες διαμονής των επισκεπτών της χώρας, αλλά και της εσωτερικής τουριστικής κίνησης. Την
τελευταία δεκαετία, ο ξενοδοχειακός κλάδος ακολούθησε ανοδική πορεία, με επενδύσεις τη βελτίωση των προσφερόμενων
υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό οδήγησε στην
αύξηση του μεριδίου των ξενοδοχειακών μονάδων που προσφέρουν ένα επώνυμο προϊόν και κατατάσσονται στις υψηλές
κατηγορίες τεσσάρων και πέντε αστέρων.
Ενδεικτικό επίσης, της τουριστικής ζήτησης στην Κύπρο αποτελεί η γεωγραφική κατανομή των τουριστικών
καταλυμάτων. Δεδομένου ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί ίσως το πιο επικερδές τμήμα του κυπριακού τουρισμού,
συμβάλλει στην προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό..
Σημαντική είναι επίσης η διασύνδεση με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζονται με την
ενέργεια (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προϊόντων διύλισης πετρελαίου) καθώς το 1/3 των δαπανών για προϊόντα
κατευθύνεται για ηλεκτρισμό και καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο). Η σύνθεση των εισροών για την
παραγωγή ξενοδοχειακών υπηρεσιών αναδεικνύει γενικότερα τις ωφέλειες για την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, όπως
για παράδειγμα τη χημική βιομηχανία (απορρυπαντικά), την κλωστοϋφαντουργία, την παροχή νερού και την διαχείριση
απορριμμάτων δεδομένου του μεγάλου αριθμού πελατών που ο κλάδος εξυπηρετεί.
Αναφορικά με την κατανομή των δαπανών για υπηρεσίες, προκύπτει ότι από την λειτουργία των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων κερδίζει σε σημαντικό βαθμό ο κατασκευαστικός κλάδος, τόσο από την πλευρά της οικοδόμησης όσο και
από την πλευρά των επισκευών, αφού τα ξενοδοχεία ως επιχειρήσεις εντάσεων κεφαλαίου, αποτελούνται από κτιριακά
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συγκροτήματα για τα οποία είναι απαραίτητες μια σειρά από επισκευές-συντηρήσεις. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια ο
εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος επωφελήθηκε σημαντικά από την αναδόμηση νέων ξενοδοχειακών μονάδων.
Σημαντικό βαθμό παίζουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυρίως από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων τα οποία χρηματοδοτούν με δάνεια και κεφάλαια κίνησης τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την κάλυψη των
αναγκών ρευστότητας και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αντλούν εισροές
από τον κλάδο της διαφήμισης αφού έχει και αυτή σημαντικό ρόλο.
Επιπλέον, ωφέλειες από την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου αποκομίζει το Εμπόριο,αφού χρησιμεύει ως ο
ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της παραγωγής των προϊόντων και της αγοράς.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ….
ΕΡΓΑΣΙΑ , ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ΑΝΕΡΓΙΑ
Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε μετά το 1974 οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη του
μεταποιητικού τομέα της εργασίας , της απασχόλησης άρα και μείωσης της ανεργίας. Η πολιτική αυτή ευνοήθηκε και από
άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως η κρίση στο Λίβανο, η οποία οδήγησε στη μεταφορά σημαντικού μέρους του εμπορίου
στην Κύπρο.
Όπως είναι γνωστό ο τουρισμός προσφέρει παγκοσμίως το μεγαλύτερο αριθμό εργασιακών θέσεων και είναι η πιο
γρήγορα εξελισσόμενη δραστηριότητα διεθνώς. Η απασχόληση των αλλοδαπών συνεχίζει να αυξάνεται, ανεβάζοντας το
σύνολο των απασχολούμενων αλλοδαπών. Με βάση τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά το 2011 ο μέσος
αριθμός των αλλοδαπών απασχολούμενων στη Κύπρο ήταν 62,085 άτομα και ο μέσος αριθμός των κοινοτικών
απασχολούμενων ήταν 61,003 άτομα. Το 2010 ο μέσος αριθμός των αλλοδαπών απασχολούμενων στη Κύπρο ήταν 61,340
άτομα και ο μέσος αριθμός των κοινοτικών απασχολούμενων ήταν 54,905 άτομα. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
αυξήθηκε σε 37,102 τον Ιανουάριο του 2012 από 28,914 άτομα αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2011. Σύμφωνα με εκτιμήσεις
της Eurostat το μηναίο ποσοστό ενεργείας τον Δεκέμβριο του 2011 ανήλθε στο 9,3% σε σχέση με 6,1% τον αντίστοιχο
μήνα του 2010. Κατά μέσο όρο για το 2011 ανήλθε στο 7,7% σε σχέση με 6,2% το 2010.
Η Κυπριακή οικονομία χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό ανά κεφαλή εισόδημα. . Το μεγάλο έλλειμμα στο
εμπορικό ισοζύγιο καλύπτεται από τα έσοδα που έχει από τον τουρισμό και τις ξένες εταιρίες που επενδύουν στην Κύπρο.
Κατά το 2011 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν €4,857εκ. παρουσιάζοντας μείωση 9,7% σε σχέση με το 2010.
Ο ρυθμός πληθωρισμού ανήλθε στο 3,1% το Ιανουάριο το 2012 σε σύγκριση με 4,2% το Δεκέμβριο του 2011 και
3% τον Ιανουάριο του 2011.
Με την βοήθεια του τουρισμού άρχισε να αναπτύσσεται ο χώρος της εργασίας και να δημιουργούνται ευκαιρίες
σε περισσότερα άτομα που έχουν ανάγκη από απασχόληση. Όλο αυτό επέφερε θετικά αποτελέσματα στον χώρο της
ανεργίας αφού καταφέραμε μετά από μια δύσκολη περίοδο να έχουμε και πάλι την δυνατότητα της ανάπτυξης.
Ο τουρισμός αποτελεί βασική αρχή για την τόνωση της απασχόλησης στη χώρα μας. Η ενίσχυση
της
επιχειρηµατικότητας και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελέι αναγκαία κατεύθυνση προσαρµογής της κυπριακής
οικονοµίας σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, στο οποίο ο τουρισµός έχει περισσότερο ενεργό ρόλο όσον αφορά την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα έχει αρκετά κύριο ρόλο στον τομέα της απασχόλησης. σε Ξενοδοχεία και
Εστιατόρια. Το γεγονός αυτό καθιστά τον τομέα Ξ&Ε ένα από τους τρεις κυριότερους τομείς απασχόλησης, μετά τον τομέα
του Χονδρικού, Λιανικού Εμπορίου και Επισκευών και τον τομέα της Μεταποιητικής Βιομηχανίας.
Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 8.7% κατά την περίοδο 2000-2010. Το ποσοστό αυτό είναι
σχετικά περιορισμένο σε σύγκριση με τη δεκαετία 1990-2000, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 19%.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
H προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της κυπριακής αναπτυξιακής
πολιτικής καθώς αυτές συνεισφέρουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, υψηλών τεχνολογιών και διεύρυνση των εξαγωγών.
Ξένες εταιρείες έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από σημαντικά κίνητρα και το γεγονός της χαμηλής φορολογίας έχει
ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν την Κύπρο ως Βάση για τις επενδύσεις τους . Η επενδυτική πολιτική της Κύπρου είναι
φιλελεύθερη επιτρέποντας 100% ξένη συμμετοχή στους περισσότερους τομείς της οικονομίας, όχι μόνο για τους πολίτες
της ΕΕ αλλά και για τους επενδυτές από τρίτες χώρες.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυπριακή οικονομία ο τουρισμός είναι δυνατόν να
αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Για να γίνει κάτι τέτοιο δυνατό
απαιτείται η αναθεώρηση του εγχώριου τουριστικού «προϊόντος» και η στροφή προς την κατεύθυνση εναλλακτικών
κρδοφόρων επιχειρηματικών σχεδίων στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Ο εγχώριος τουρισμός βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυχτούν συγκροτημένα και αποδοτικά, να αποκτήσουν και
να αναπτύξουν την αναγκαία επιχειρηματική δομή, τεχνογνωσία και διαπραγματευτική ικανότητα για την ανταγωνιστική
τους λειτουργία με βάση τις συνθήκες και της στάσεις που επικρατούν στη παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να αναπτύσσονται
διαφυλάσσοντας το περιβάλλον, την πολιτιστική μας κληρονομία και τις υποδομές που έχουμε αναπτύξει. Με άλλα λόγια
θα πρέπει να τηρούν όλα τα στοιχεία που αποτελούν βάση αναπτύξεως του τουρισμού στις αναπτυγμένες χώρες.
Το κράτος έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει τις περιοχές και τους όρους εγκαταστάσεως, αναπτύξεως και
λειτουργίας διαφόρων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων στη Κυπριακή επικράτεια κατά τρόπο που να διευκολύνει
την ανάπτυξη δυναμικών τουριστικών επιχειρήσεων ικανών να λειτουργήσουν αποδοτικά στην εγχώρια αλλά και στης
ξένες αγορές. Η κρατική πολιτική έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της αυτόνομης αναπτύξης της
επιχειρηματικότητας στο τουρισμό αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας ως την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη
της Κυπριακής οικονομίας γενικότερα.
Ωστόσο, η προσφορά ξενοδοχειακών υπηρεσιών στη Κύπρο εξακολουθεί να πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό
από ένα πλήθος σχετικά μικρών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν με την εκμετάλλευση των κρατικών επιχειρήσεων και
λειτουργούν σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους σε κάθε περιοχή, με σχετικά χαμηλή απόδοση για την κάλυψη των
λειτουργικών ελλειμμάτων τους.
Η επιτυχής ενσωμάτωση της τεχνολογίας, η συνεχής βελτίωση των υποδομών του νησιού και η υψηλή ποιότητα
του εργατικού δυναμικού Κύπρου, έχουν μετατρέψει τη Κύπρο σε ένα κέντρο διεθνών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Θετικές επιδράσεις τουρισμού
Ο τουρισμός γενικότερα έχει πολλές θετικές συνέπιες. Η πιο θετική αναφορά την οικονομικά ανάπτυξη της χώρας.
Συγκεκριμένα, χτίζονται ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες βρίσκουν εργασία είτε άτομα που έχουν σπουδάσει είτε άτομα
που δουλεύουν ευκαιριακά σε αυτές. Ακόμη οι τουρίστες συμβάλουν στη κίνηση των καταστημάτων της περιοχής
βοηθώντας στη αύξηση των εισοδημάτων των ανθρώπων που τα λειτουργούν. Επίσης επενδύονται πολλά χρήματα στη
βελτίωση των συγκοινωνιών, την κατασκευή σύγχρονων αεροδρομίων, την καλυτέρευση οδικού δικτύου.
Πιο ανεπτυγμένα έχουμε:
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (μείωση ανεργείας)
• Δημιουργία εισοδήματος (αύξηση εισοδήματος)
• Με την περιφερειακή τοπική ανάπτυξη
• Με τις πρόσθετες επενδύσεις
• Με την βελτίωση ισοζυγίου πληρωμών.

Αρνητικές πτυχές του τουρισμού
Παρά τα προφανή πλεονεκτήµατα που αποδίδει η τουριστική δραστηριότητα στην οικονοµία µίας χώρας, εν
τούτοις δεν απουσιάζουν και τα µειονεκτήµατα, όπως:
• Πληθωρισµός
•
Εποχικότητα
• ∆ιαρροές εισοδήµατος σε άλλες χώρες
• Περιφερειακές ανισότητες
• Μονοκαλλιέργεια – Μη ισορροπηµένη ανάπτυξη

Πληθωρισµός (άνοδος των τιµών και αγαθών) :
Είναι γνωστό ότι όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε σχέση µε την προσφορά οι τιµές των αγαθών και των
υπηρεσιών αυξάνονται, µε δυσμενείς επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, ιδίως εκείνων που δεν επωφελούνται
άµεσα από τον τουρισµό. Το ίδιο δυσμενής είναι η άνοδος της αξίας της γης.
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Εποχικότητα :
Το τουριστικό φαινόμενο είναι εποχιακό. Συνήθως διαρκεί 7-8 µήνες τον χρόνο και έτσι δεν προσφέρει σιγουριά
στον εργαζόµενο. Τα τουριστικά επαγγέλµατα δεν είναι κατοχυρωµένα και αυτό οδηγεί στην εποχική ανεργία. Το
πρόβληµα της εποχικότητας στον τουρισµό είναι από τα σηµαντικότερα που αντιµετωπίζει η τουριστική οικονοµία της
χώρας µας.

∆ιαρροες Εισοδηµατος σε αλλες χωρες:
Τα οικονοµικά ωφελήµατα δε θα είναι αρκετά αν οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι τουρίστες διαρρέουν σε
άλλες χώρες. Ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών αυτών εισπράττεται ως έσοδα από ξένες επιχειρήσεις, π.χ. ξένες
αεροπορικές εταιρείες, tour operators κλπ. Επίσης ένα µέρος των δαπανών που πραγµατοποιούν οι ξένοι τουρίστες στη
χώρα µας αφορά εισαγόµενα προϊόντα, όπως π.χ. εισαγόµενα ποτά και τρόφιµα.

Περιφερειακές ανισότητες:
Ο τουρισµός δείχνει την προτίµηση του δυστυχώς σε ορισµένες περιοχές και όχι σε όλες. Έτσι ορισµένοι
τουριστικοί προορισµοί κυριολεκτικά "βουλιάζουν" το καλοκαίρι, ενώ άλλοι τόποι αγνοούνται. Και έτσι δηµιουργούνται
ανισότητες στην κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος κατά περιφέρειες.

Με ποιους τρόπους μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Κύπρο
Ο τουρισμός είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για την οικονομία του νησιού. Παρόλα αυτά, ο
τομέας του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες τους οποίους η Κύπρος δεν
είναι σε θέση να προβλέψει, αλλά και να αντιμετωπίσει πολλές φορές. Το νησί πλέον στηρίζεται στον τουρισμό και ζει από
αυτόν. Ένα πλεονέκτημα του νησιού που θεωρώ σημαντικό να αναφέρω είναι ότι οι περισσότεροι μήνες του χρόνου στην
Κύπρο είναι καλοκαιρινοί. Αυτό συνεπάγεται με το γεγονός ότι ο ήλιος, η θάλασσα, και γενικότερα όλα αυτά που μπορείς
να απολαύσεις από το καλοκαίρι φέρνει κοντά τουρίστες, αφού αυτό είναι και το ζητούμενο από τους περισσότερους.
Παρόλα αυτά όμως είναι σε θέση να προσφέρει και πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον
τουρισμό. Χρειάζεται βέβαια να γίνουν πολλά βήματα ακόμη για να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν όμως αυτά
τα βήματα γίνουν σωστά, τα οφέλη για την οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας γενικά θα είναι τεράστια. Ειδικά για ένα
μέρος όπως είναι η Κύπρος, μια χώρα μικρού μεγέθους, οι εξωγενείς παράγοντες είναι πολύ εύκολο να την επηρεάσουν.
Στόχος αυτού του θέματος είναι να βρούμε διάφορους τρόπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην
ανάπτυξη της στο μέλλον, γιατί ο τουρισμός θεωρείται ένας από τους βασικότερους παράγοντες της οικονομικής
ανάπτυξης του τόπου μας.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο έχει η Κύπρος είναι η παραδοσιακή Κυπριακή φιλοξενία. Όλοι οι τουρίστες
που επισκέπτονται το νησί μιλούν για τη φιλοξενία που προσφέρει προς τους ξένους και είναι πολλές φορές ένας από τους
βασικούς λόγος που επιθυμούν να έρχονται. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αφού με τον τρόπο αυτό έχει καταφέρει να
κρατήσει τόσα χρόνια πολλούς επαναλαμβανόμενους τουρίστες από διάφορες χώρες, και κυρίως από την Αγγλία. Η
τουριστική βιομηχανία επίσης είναι ένα κρίσιμο κομμάτι, στο οποίο πρέπει να επενδύσει η Κύπρος γιατί προσφέρει πολλά
στην οικονομία της, αλλά και γιατί αποτελεί μέρος της κουλτούρας του νησιού.
Παραδοσιακά, η Κύπρος βασίζεται στην κυπριακή φιλοξενία, ένα στοιχείο που αποτελεί βασικό παράγοντα
προσέλκυσης τουριστών, αλλά και ένα στοιχείο που στηρίζει πολύ τον επαναλαμβανόμενο τουρισμό, για τον οποίο η
Κύπρος φημίζεται. Έτσι, το νησί θα πρέπει να προσέξει πολύ σοβαρά το θέμα της φιλοξενίας και να το διαφυλάξει όσο
καλύτερα μπορεί, προκειμένου να διατηρηθεί ψηλά στον τομέα του τουρισμού. Ακόμα, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η
παράδοση και η ιστορία είναι κάποιοι άλλοι σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση του τουριστικού προϊόντος του
νησιού. Η κυπριακή κουλτούρα είναι ένας από τους λόγους που πολλές ξένες αγορές επιλέγουν την Κύπρο ως τουριστικό
προορισμό για τις διακοπές τους, και άρα είναι ένα στοιχείο που όχι μόνο δεν πρέπει να χάσουμε, αλλά μπορούμε και να το
αναπτύξουμε περισσότερο. Η πλούσια ιστορία και η πολιτισμική παράδοση της Κύπρου την εντάσσουν στον τουριστικό
χάρτη και αποτελούν για αυτήν στοιχεία που την καταστούν ελκυστική προς τους ξένους τουρίστες.
Ένα βασικό τουριστικό προϊόν που προσφέρει η Κύπρος είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Παρόλα αυτά, τα τελευταία
χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες να ενισχυθούν και με άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε ο κυπριακός τουρισμός να
προσεγγίσει και άλλους τουρίστες, τόσο σε αριθμό, όσο και σε ποιότητα. Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλες
προσπάθειες έτσι ώστε να αναπτύξει πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα, κάποιο άλλο είδος εναλλακτικού τουρισμού,
εκμεταλλευόμενη άλλες υποδομές που διαθέτει, αλλά και τη φυσική της ομορφιά. Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί το
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έναυσμα για τη διερεύνηση του φάσματος των ενδιαφερόντων των τουριστών για μια αυθεντική γνωριμία και επικοινωνία
με τον τρόπο υποδοχής και φιλοξενίας τους. Τα κύρια κίνητρα των τουριστών για δραστηριότητες και κοινωνικές δράσεις
αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στη διαβίωση στην ύπαιθρο και
γενικά σε περιοχές όπου κυριαρχεί ο παραδοσιακός τρόπος ζωής.
Μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον τομέα του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων
είναι οι εξής:

Οικοτουρισμός.
Συνδυάζει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των
φυσικών πλεονεκτημάτων και την ιστορία του νησιού. Η Κύπρος διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό
περιβάλλον και έτσι ο τουρίστας που την επισκέπτεται έχει την ευκαιρία να περιπλανηθεί στα αισθητικά δάση, να
απολαύσει τα υπέροχα μνημεία της φύσης, τα φαράγγια, τα σπήλαια και τους καταρράκτες. Επίσης, μπορεί να συμμετέχει
σε δραστηριότητες με διάφορα σπορ, ποδήλατο βουνού κτλ, τομέας ο οποίος θα πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσεται στην
Κύπρο. Να μπορεί να διαμείνει σε αγροτουριστικές μονάδες, που αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια και δίνουν τη
δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει την πολιτισμική και γαστρονομική παράδοση, αλλά και τα προϊόντα, τις αγροτικές
ασχολίες και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της κάθε περιοχής. Οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών
οφείλουν να τηρούν προσεκτικά τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, την αποφυγή κάθε
ενόχλησης των φυσικών βιοτόπων και διατάραξης της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Στην Κύπρο πολύ λίγες είναι οι
περιπτώσεις όπου έγινε σωστή εκμετάλλευση των οικοσυστημάτων μιας περιοχής. Οι λίμνες της Κύπρου με τη σωστή
εκμετάλλευση αλλά και με το συνασπισμό διαφόρων φορέων του τουρισμού θα μπορούσε να αποτελέσουν πόλο έλξης
ξένων τουριστών αλλά και ντόπιων περιηγητών.

Αγροτουρισμός.
Ένα άλλο είδος τουρισμού που έχει επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας από τους εξειδικευμένους τομείς
τουρισμού, ο οποίος αναπτύσσεται παγκοσμίως και εντάσσεται στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Το φαινόμενο αυτό,
αν και δεν είναι πολύ καινούριο για την τουριστική βιομηχανία, βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο, έχει όμως και
πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πολλά χωριά της Κύπρου, σε όλες τις επαρχίες, έχουν δημιουργήσει αγροτουριστικά
καταλύματα στα οποία οι τουρίστες έχουν την ευκαιρία να διαμένουν κατά την διάρκεια των διακοπών τους,
απολαμβάνοντας μια γεύση από την κυπριακή κουλτούρα και παράδοση, ταυτόχρονα με τη ζωή κοντά στη φύση και στο
πράσινο. Η αρμόδια εταιρεία του Αγροτουρισμού πιστεύει ότι σύντομα με τους κατάλληλους πάντα χειρισμούς, μπορεί να
αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πόλο προσέλκυσης ξένων τουριστών. Σύμφωνα με τις απόψεις της ίδιας της αρμόδιας
εταιρείας είναι απαραίτητο, και φαίνεται και από την αυξητική τάση ζήτησης και αφίξεων από ξένους τουρίστες γι’ αυτό το
είδος τουρισμού, ότι οι τουριστικές αρχές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό τον τομέα, ο οποίος αν αναπτυχθεί
ορθά θα έχει πολλά να αποφέρει στην οικονομία του τόπου. Είναι άμεση ανάγκη η βελτίωση αυτού του προϊόντος και
ακολούθως η σωστή διαφήμισή του προς τα έξω, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον τουρίστα να γνωρίσει το κυπριακό
περιβάλλον, και μέσα από την κυπριακή κουλτούρα και τον πολιτισμό. Ο Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, με την οποία ο τουρίστας έχει τη δυνατότητα να
γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τα τοπικά προϊόντα, την καθημερινή ζωή των κατοίκων κτλ. Αυτή η δραστηριότητα φέρνει
τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και
να νοιώσει τη χαρά της γνώσης και της ανακάλυψης. Ακόμα, ο Αγροτουρισμός έχει σαν στόχο να γνωρίσει ο τουρίστας τις
αγροτικές περιοχές, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά τους, την παραδοσιακή κουζίνα και την
καθημερινή ζωή των κατοίκων. Θέλει να φέρει τον τουρίστα κοντά στη φύση, να γνωρίσει την πολιτισμική κληρονομιά και
να έρθει σε επαφή με τις δραστηριότητες της υπαίθρου, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί, να νοιώσει την
χαρά της ανακάλυψης και της γνώσης.

Θρησκευτικός τουρισμός.
Μέσα από τις εκκλησίες φαίνεται έντονα η ιστορία, η κουλτούρα και η παράδοση της Κύπρου, το οποίο
εντυπωσιάζει και αρέσει στους τουρίστες. Παράλληλα με τη μακρόχρονη ιστορία της, η Κύπρος έχει να επιδείξει και έναν
πλούσιο θρησκευτικό πολιτισμό. Αρκετά τέτοια θρησκευτικά μνημεία εκκλησίες κτλ κατατάσσονται από την ΟΥΝΕΣΚΟ
ως χώροι παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Τουρισμός περιπέτειας
Ο τουρισμός της υπαίθρου προσφέρει πολλές δυνατότητες προσέλκυσης ομάδων τουριστών οι οποίοι θέλουν να
ξεφύγουν από τα στερεότυπα του μαζικού τουρισμού. Η αναζήτηση μιας συγκεκριμένης εμπειρίας η οποία εκφράζεται με
την αγορά ενός πακέτου δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο όπως είναι ο τουρισμός περιπέτειας. Η πεποίθηση πως οι περιοχές
κοντά στο φυσικό περιβάλλον έχουν περισσότερο ήπιους ρυθμούς ζωής και ιδιαίτερη διακριτή πολιτισμική ταυτότητα σε
αντίθεση με την ομοιομορφία της κουλτούρας που επικρατεί στα αστικά κέντρα. Γενικά οι τουρίστες επισκέπτες σήμερα
θεωρούνται πιο ενήμεροι, επιλεκτικοί και κριτικοί από ποτέ. Η πληροφόρηση που έχουν από διάφορα μέσα και ιδιαίτερα
από το διαδίκτυο, τους δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνουν οι ίδιοι τις διακοπές τους και να αναζητούν την ικανοποίηση
μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως είναι και ο τουρισμός της υπαίθρου.
Κάποιες άλλες μορφές τουρισμού που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην Κύπρο είναι ο γαστρονομικός
τουρισμός, ο γεωτουρισμός, ο τουρισμός εκδηλώσεων, ο ναυτικός τουρισμός κτλ. Αλλά το κύριο συστατικό του
τουριστικού μας προϊόντος είναι ο ήλιος και η θάλασσα το οποίο παραμένει μια γερή βάση για την ανάπτυξη του νησιού.

Κάποιοι άλλοι τρόποι που θα βοηθήσουν στο μέλλον την ανάπτυξη του νησιού:
Μαρίνα
Από το φθινόπωρο του 2012 έχει υποδεχτεί τα πρώτα σκάφη η μαρίνα της Λεμεσού, ένα έργο που θα αλλάξει την
εικόνα της Κύπρου, αφού η χώρα θα αποκτήσει μια σύγχρονη υποδομή, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
παγκόσμιου τουρισμού υψηλών απαιτήσεων. Από τις αρχές του 2013 του ευρύ κοινό θα κάνει τον περίπατό του κατά μήκος
του παραλιακού πεζοδρομίου και θα απολαμβάνει το περιβάλλον της μαρίνας. Μέχρι το τέλος του 2014, αναμένεται η
ολοκλήρωση των οικιστικών αναπτύξεων που θα κατασκευαστούν. Η μαρίνα Λεμεσού θα φιλοξενεί πέραν των 650
σκάφων αναψυχής, μικρά και μεγάλα υπερπολυτελή σκάφη. Θα περιλαμβάνει επίσης, οικιστικές αναπτύξεις, ενώ στον
παραλιακό πεζοδρόμο και στην πλατεία της μαρίνας θα αναπτυχθούν εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα. Για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης για 700 αυτοκίνητα και θα υπάρχουν χώροι για
τουριστικά λεωφορεία καθώς και για ποδήλατα.

Γήπεδα Γκολφ
Πρόκειται για μια αγορά με μεγάλο αριθμό δυνητικών Ευρωπαίων επισκεπτών, με μεγάλη αγοραστική δύναμη,
από την οποία η Κύπρος μπορεί να αντλήσει σημαντικό τουριστικό ρεύμα. Ακόμα, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν
στην Κύπρο, καθιστούν την συμβολή του τουρισμού γκολφ στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας
ουσιαστική. Μέχρι το 2015 αναμένεται η δημιουργία ικανοποιητικού αριθμού γηπέδων η οποία θα καταστήσει την Κύπρο
έναν αξιόλογο προορισμό γκόλφ στην περιοχή. Ήδη, βρίσκονται σε λειτουργία 4 γήπεδα γκολφ, ενώ έχουν εκδοθεί
πολεοδομικές άδειες για τη δημιουργία 3 νέων τέτοιων γηπέδων. Με αυτό τον τρόπο οι τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία να
περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο εκεί.

Καζίνο
Η δημιουργία Καζίνο στο νησί υποστηρίζουν ότι θα συνεισφέρει στον τομέα του τουρισμού, το οποίο θα
ικανοποιεί τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας κατά πολύ, ενώ αποτελεί ένα κίνητρο για να ενδιαφερθούν για την
Κύπρο σημαντικές διεθνείς εταιρείες του είδους. Επίσης, η ίδρυση των καζίνων στο νησί θα βοηθήσει και στην αύξηση των
επισκεπτών και των διανυκτερεύσεων. Η Κύπρος έχει την ανάγκη να διαμορφώσει ένα ωραίο χώρο καζίνο, στα πρότυπα
του εξωτερικού. Τη δεδομένη χρονική περίοδο, μεγάλο ενδιαφέρον για δημιουργία καζίνο πολυτελείας στη Λάρνακα,
επιδεικνύουν Άγγλοι επενδυτές οι οποίοι διατηρούν αλυσίδα καζίνων στο εξωτερικό. Ενδιαφέρον για καζίνο επιδεικνύουν
και Αμερικάνοι επενδυτές. Η δημιουργία ενός πολυτελέστατου χώρου το οποίο θα λειτουργεί ως καζίνο θα ενισχύσει το
ενδιαφέρον των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο και οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις διαμένουν σε ελεύθερες
περιοχές, κυρίως στη Λάρνακα και αναγκάζονται να μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για να παίξουν καζίνο. Αυτό το έργο
μπορεί να οδηγήσει και στην προσέλκυση νέων αγορών που είναι σε θέση να δώσουν χρήματα στην Κύπρο.
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Συγκοινωνίες
Η κυβέρνηση προσπαθεί με μια σειρά από έργα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ολοένα μεγαλύτερη
τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου. Έτσι δίνει μεγάλη σημασία στην βελτίωση και ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου.
Όσο καλύτεροι είναι οι δρόμοι μας τόσο πιο εύκολη θα είναι η διακίνηση και για μας αλλά και για τους τουρίστες. Επίσης,
θέλει να δουλεύουν στα ξενοδοχεία έμπειροι και κατάλληλα καταρτισμένοι υπάλληλοι. Γι’αυτό το λόγο λειτουργεί το
Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ), όπου εκεί σπουδάζουν όσοι επιθυμούν να εργαστούν σε ξενοδοχεία
και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες ξενοδοχειακές
μονάδες, έτσι ώστε να δικαιολογείται και το κόστος τους. Προκειμένου να έχουμε μια αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος στην Κύπρο, θα πρέπει να γίνει μια πραγματική δουλειά κυρίως στον εμπλουτισμό κάποιων προϊόντων που
προσφέρει ο τουρισμός.
Η διαφήμιση και μόνο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού δεν αρκεί για να προσελκύσει περισσότερα άτομα
προς την Κύπρο. Πρωταρχική ανάγκη είναι να γίνει αυτός ο εμπλουτισμός, έτσι ώστε το προϊόν της διαφήμισης να είναι
αληθινό και ο τουρίστας να μην νιώθει ότι είναι θύμα απάτης του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Θα πρέπει πρώτα να
υλοποιήσουμε τα απαραίτητα έργα που χρειάζονται για να καταστούν οι μορφές τουρισμού λειτουργικές και αποδοτικές
και να επιφέρουν το ανάλογο κέρδος στην τουριστική βιομηχανία και την οικονομία του τόπου γενικότερα, και όχι να
διατυμπανίζουμε μόνο ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε τις διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Επίσης, πολλά ξενοδοχεία αλλά και τουριστικά γραφεία δουλεύουν κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο με
αθλητικές ομάδες, κυρίως ποδοσφαιρικές, οι οποίες επιλέγουν προορισμούς με καλές καιρικές συνθήκες προκειμένου να
διεξάγουν σε αυτές τις προπονήσεις τους. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία των κατάλληλων γηπέδων και αθλητικών
χώρων γενικότερα οι οποίοι θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτού του είδους του τουρισμού. Εκτός από
γήπεδα, είναι απαραίτητοι διάφοροι χώροι, όπως είναι τα αποδυτήρια ή τα εστιατόρια τα οποία θα προσφέρουν στους
ενδιαφερόμενους υπηρεσίες σίτισης, αλλά και άλλες για τις ανάγκες των ομάδων.
Τέλος, ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα για την Κύπρο είναι η μεταφορά των τουριστών από και προς αυτήν. Η
ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων στην Κύπρο για βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστών είτε με την
εγκαινίαση νέων δρομολογίων από αερογραμμές χαμηλού κόστους όπως η Ryanair και η Easyjet, θεωρείται τεράστια
ενίσχυση αφού ο περισσότερος πληθυσμός αναζητά φτηνούς προορισμούς για τις διακοπές του. Επίσης, με την επέκταση
των δρομολογίων τους προς Κύπρο όπως η Emirates και η Etihad θα μπορεί ένας σημαντικός αριθμός πληθυσμού να
επισκεφθεί εύκολα την χώρα.
Το κράτος σε συνεργασία με τις τουριστικές αρχές θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα αεροδρόμια,
σύμφωνα με τις απόψεις των φορέων και εργαζόμενων στην τουριστική βιομηχανία. Το πρώτο είναι το θέμα της υποδομής
δηλαδή να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που κρίνονται απαραίτητα για την ορθή και αποδοτική λειτουργία του συνόλου του
τουρισμού και το δεύτερο αυτό του εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος. Η Κύπρος είναι σήμερα μια χώρα μέλος
της ΕΕ, με ένα αρκετά υψηλό βιοτικό επίπεδο την κατατάσσει ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη, γι’ αυτό και
απαιτείται να έχει τις κατάλληλες υποδομές που να αποδεικνύουν τα παραπάνω. Τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου είναι δύο
πολύ σημαντικά έργα στα οποία θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη έμφαση, προκειμένου ο τουρίστας να έχει την καλύτερη
πρώτη εντύπωση για το μέρος το οποίο επέλεξε να περάσει τις διακοπές του. Είναι ο πρώτος χώρος με τον οποίο έρχεται σε
επαφή, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να έχει μια πολύ θετική εικόνα, έτσι ώστε να προδιαθέτει τον ξένο για το τι θα
ακολουθήσει μετά. Η εικόνα του αεροδρομίου είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ τα άτομα που εργάζονται στον τομέα
του τουρισμού. Η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη και η ανάγκη για δραστικά μέτρα επιβεβλημένη.

Ναυτιλία
Η ναυτιλία μαζί με τον τουρισμό μπορούν να αναδειχθούν σε πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Οι
μοναδικοί δύο τομείς στους οποίους μπορεί κανείς να δει ανάπτυξη στην Κύπρο είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Τέλος, η
κυβέρνηση τώρα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό τον τομέα και να προωθήσει περισσότερο τη ναυτιλία.
Κάθε χρόνο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να προσελκύουμε το ενδιαφέρον των τουριστών. Ο
τουρίστας της εποχής μας, αναζητά τους ποιοτικούς προορισμούς που προσφέρουν σιγουριά για επιτυχημένες διακοπές.
Στόχος μας, είναι να εφαρμοστούν επαγγελματικά πρότυπα για αυτούς που εργάζονται και που διατίθενται να εργαστούν σε
τομείς, που υπηρετούν τον τουρισμό. Θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα μέτρα τα οποία θα διορθώσουν τις
υπηρεσίες του τουρισμού, για να μπορέσουν να αποδώσουν ποιοτικά. Κατά συνέπεια, όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζονται
συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και πειθαρχία. Αυτό αφορά όλους αυτούς που έρχονται σε επαφή με τον τουρίστα, από
την στιγμή που έρχεται στην Κύπρο μέχρι να φύγει. Όπως και οι αεροσυνοδοί στις πτήσεις προς Κύπρο, οι υπάλληλοι
αεροδρομίων, οι οδηγοί ταξί και τουριστικών λεωφορείων και διάφοροι άλλοι υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με
τον τουρίστα. Επίσης, τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά διαμερίσματα, φυσικό περιβάλλον, τουριστικές εκδρομές κτλ
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θα πρέπει να επιθεωρούνται για την ποιοτική τους απόδοση. Εφόσον όλα τα επίπεδα τουριστικής εξυπηρέτησης θα έχουν
τεθεί κάτω από πλήρη έλεγχο και θα λειτουργούν με πλήρη επαγγελματικότητα, τότε θα είμαστε αισιόδοξοι για καλύτερες
μέρες στην τουριστική μας βιομηχανία και το μέλλον στον τουρισμό θα είναι ελπιδοφόρο.
Ακόμα, η Κύπρος θα μπορούσε να στοχεύσει και στον εσωτερικό τουρισμό, έστω και με τη μορφή ημερήσιων
επισκέψεων, κάνοντας μια συστηματική διοργάνωση ελκυστικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, εξειδικευμένων εκθέσεων αλλά και για ψώνια. Επίσης, υπάρχουν τουριστικά προϊόντα δευτερεύουσας
σημασίας, στα οποία το νησί θα μπορούσε να εξειδικευτεί όπως για παράδειγμα είναι οι γαμήλιες τελετές, ο θρησκευτικός
τουρισμός και ο εκπαιδευτικός τουρισμός.
Ένας άλλος τρόπος ο οποίος μπορεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί στο νησί, είναι και ο τουρισμός υγείας.
Παρατηρείται ότι βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ακόμη, αλλά η ανάγκη δημιουργίας του είναι τεράστια, εφόσον οι καλές
καιρικές συνθήκες της Κύπρου καθ’όλη σχεδόν τη διάρκεια του χρόνου προσφέρονται για τέτοιου είδους τουρισμό. Ο
τουρισμός υγείας έχει την τάση να κάνει τους ανθρώπους να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες με σκοπό να λάβουν υπηρεσίες για
την καλυτέρευση της υγείας τους. Τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως
οδοντιατρικές και πλαστικές εγχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον ιατρικό τουρισμό, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες
υπηρεσίες παροχής υγείας.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι όπου οι τουρίστες ταξιδεύουν σε άλλες χώρες όσο αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Οι τιμές
στους δημοφιλείς προορισμούς είναι χαμηλότερες, οι υπηρεσίες τους είναι πιο αποτελεσματικές και πιο εξελιγμένες και σε
αυτούς προσφέρεται μεγαλύτερος αριθμός εναλλακτικών θεραπειών. Επίσης, το επίπεδο υγείας στην Κύπρο θεωρείται
πολύ υψηλό και το κυπριακό ιατρικό σύστημα είναι πολύ ευνοϊκό με αυτό των άλλων αναπτυγμένων χωρών. Κατά
συνέπεια, η Κύπρος έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να καθιερωθεί ως ο προτιμότερος ιατρικός τουριστικός προορισμός.
Ένα πλεονέκτημα που έχει η Κύπρος είναι η θαλάσσια ανάπτυξη. Η Κυπριακές θάλασσες, δεν φιλοξενούν κανένα
επικίνδυνο για τους αυτοδύτες θαλάσσιο είδος. Οι θερμοκρασίες ακόμη και στους μήνες του Χειμώνα, δεν πέφτουν κάτω
από τους 16-17 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα μπορεί να προσφέρει θαλάσσιες δραστηριότητες, με γαλήνια θάλασσα και
με καλούς και σταθερούς ανέμους για ναυτικά αθλήματα και δραστηριότητες. Έτσι οι τουρίστες θα μπορούν να έχουν το
πλεονέκτημα να απολαμβάνουν τις θάλασσες στο νησί.
Η Κύπρος, μπορεί να είναι απλά μια κουκίδα στο χάρτη, αλλά το γεγονός ότι είναι περιτριγυρισμένη από τη
λαμπερή γαλάζια θάλασσα της Μεσογείου, την καθιστά ιδανικό τόπο συγκέντρωσης ανθρώπων από τα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα και προσφέρεται για επαγγελματικές συναντήσεις ή ταξίδια κίνητρα. Είναι το νησί της αρχαίας Αφροδίτης, ένα
νησί με ιστορία και παράδοση πολλών χιλιάδων χρόνων. Ταυτόχρονα όμως με τη στρατηγική θέση, διαθέτει ένα αξιόλογο
και υψηλής στάθμης ανθρώπινο δυναμικό, ένα εξελιγμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα,
καθώς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, τα οποία είναι ελκυστικά στοιχεία για την ανάπτυξη κάθε είδους
δραστηριότητας.
Επίσης, οι διάφορες κρίσεις που μπορεί να συμβαίνουν γύρω από το γεωγραφικό χώρο της Κύπρου, είναι συνήθως
σε θέση να επηρεάζουν το δικό μας τουριστικό προϊόν και να επιφέρουν αναπάντεχα αποτελέσματα. Η Κύπρος βασίζεται
πολύ στον τομέα του τουρισμού στις παραδοσιακές αγορές που έχει και που αυτές είναι που την στηρίζουν κυρίως.
Λόγω του τουρισμού η Κύπρος μπορεί να ωφελείται οικονομικά, γιατί μεγάλο μέρος του εθνικού μας εισοδήματος
προέρχεται από τον τουρισμό. Ο ερχομός τόσων πολλών ξένων τουριστών στο νησί , προβάλλει το Κυπριακό πρόβλημα
στο εξωτερικό. Γιατί μέσα από τον τουρισμό υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνονται οι ξένοι για το εθνικό πρόβλημα του
νησιού. Η συνεχή επαφή με χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων με
αυτούς.
Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τρόποι οι οποίοι δεν επιφέρουν ανάπτυξη του τουρισμού στο
νησί. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της Κυπριακής κουλτούρας είναι η
φιλοξενία. Αλλά, η αποξένωση της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας από Κύπριους εργαζόμενους αποστερεί από τους
τουρίστες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να απολαύσουν την κυπριακή φιλοξενία. Κάτι που έχει άμεση επίπτωση στο
επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους τουρίστες. Αν μιλάμε λοιπόν για την ανάγκη της αναβάθμισης των
προσφερόμενων υπηρεσιών στους τουρίστες, θα πρέπει οι ξενοδόχοι να προσλαμβάνουν Κύπριους. Επίσης, επειδή το
υπηρεσιακό προσωπικό που συναναστρέφεται με τουρίστες μιλά διάφορες ξένες γλώσσες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι
ξένοι τουρίστες να μη δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν και να νιώθουν άνετα όταν έρχονται στην Κύπρο.
Η Κύπρος, παρουσιάζει προβλήματα και αδυναμίες όπου απαιτείται η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και των τοπικών αρχών για να είναι δυνατή η επίλυση αυτών. Αναφέρεται όπως είπαμε
και πριν ότι παρουσιάζει προβλήματα ακρίβειας, προσβασιμότητας, δομημένου περιβάλλοντος, καθαριότητας,
προσφερόμενων υπηρεσιών κτλ.
Επίσης, στην Κύπρο λόγω του τουρισμού αρκετές περιοχές πράσινου, παραλίες, παραδοσιακά κτίσματα και άλλοι
χώροι αντιμετωπίζουν κίνδυνο να καταστραφούν από την απρογραμμάτιστη δημιουργία τουριστικών συγκροτημάτων. Στην
προσπάθεια μας να εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες, καταστρέφουμε πολλές φορές το περιβάλλον για να κτίσουμε ολοένα
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και περισσότερα ξενοδοχεία. Άρα θα πρέπει από μόνοι μας να το προσέξουμε αυτό έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το
πρόβλημα όταν υπάρχει τουρισμός στον τόπο μας.
Μια κύρια μορφή τουρισμού που επικρατεί στην Κύπρο είναι ο μαζικός τουρισμός, όπου οι τουρίστες
επισκέπτονται το νησί για να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια όμως επικρατεί μια κάμψη της
εισροής του τουρισμού στην Κύπρο και ειδικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Λόγω των αδυναμιών του τουριστικού
προϊόντος, εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια των προβλημάτων που προϋπήρχαν αλλά καλύπτονταν από το μαζικό
τουρισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για τη μείωση των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων που επέφερε ο μαζικός
τουρισμός, όπως η καταπόνηση του περιβάλλοντος, η μονοδιάστατη ανάπτυξη κτλ, εκπονήθηκε από το κράτος μια νέα
στρατηγική αναβάθμιση της προσφερόμενης ποιότητας. Γίνονται προσπάθειες για την προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού για καταπολέμηση του μαζικού τουρισμού, με κύρια μορφή του τον αγροτουρισμό, τον οικοτουρισμό κτλ. Με
αυτό τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια επίτευξης της απορρόφησης των τουριστών στην ύπαιθρο, δίνοντας έτσι
οικονομικά κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες έτσι ώστε να μην υπάρχει ο μαζικός τουρισμός ήλιου και θάλασσας.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένας άλλος παράγοντας που δείχνει να έχει πρόβλημα είναι ο αγροτουρισμός.
Τα αγροτουριστικά καταλύματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας εξαιτίας της εποχικότητας του τουρισμού και της
χαμηλής μέσης πληρότητας που μπορεί να λυθεί με την πραγματοποίηση εκσυγχρονισμού των καταλυμάτων. Θα πρέπει
περισσότερο, να αναβαθμιστούν τα υφιστάμενα καταλύματα και όχι να δημιουργηθούν νέα.

Βασικά συµπεράσµατα:
Για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου
χρειάζεται συνεχής ποιοτική βελτίωση και συγκράτηση του κόστους. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του τοµέα τη
δεκαετία του 1980 ήταν αποτέλεσµα της ποσοτικής επέκτασης του τοµέα. Μετά το 1990 οι επενδύσεις αυτές έχουν
µειωµένη απόδοση και πρέπει να αναζητηθούν νέες µορφές επενδύσεων που να συνδέονται όχι µε επέκταση, αλλά µε
αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και των µεθόδων παραγωγής του.
∆εν ενδείκνυται µείωση της τιµής του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος διότι δεν θα προκύψει κανένα όφελος
από µια τέτοια πολιτική. Μείωση των τιµών συνεπάγεται µείωση της ποιότητας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ποσοτικά και
όχι ποιοτικά η ζήτηση τουρισµού στην Κύπρο. Η ποιοτική υποβάθµιση του τουρισµού θα οδηγήσει σε µείωση των κατά
κεφαλή εσόδων από τον τουρισµό σε βαθµό που κανένα όφελος δεν θα προκύψει για την οικονοµία της Κύπρου. Αν
µάλιστα λάβει κανείς υπόψη τις αρνητικές κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις του τουρισµού, µια πολιτική χαµηλών τιµών
και ποιότητας που στοχεύει σε αύξηση του αριθµού αντί της ποιότητας των τουριστών θα είναι ζημιογόνα για την
οικονομία της Κύπρου.
Καθοριστικό ρόλο από τον τουρισμό βλέπουμε και στη μείωση της ανεργίας. Με την δημιουργία νέων
τουριστικών υπηρεσιών, εργάτες και έμπυροι με προϋπηρεσία έχουν την δυνατότητα να εργαστούν εκεί σε οποιοδήποτε
πόστο ανάλογα με τις ικανότητες τους. Αφού έχουν πλέον έχουν ανοιχτεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό επιφέρει
θετικά αποτελέσματα στο εισόδημα των καταναλωτών, αφού πλέον θα έχουν ένα βασικό μισθό για να μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Ο σκοπός της απελευθέρωσης των αγορών θα είναι η αύξηση της
προσφοράς στην αγορά με αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και κατά συνέπεια το όφελος των καταναλωτών. Προσφέρει
επίσης, και μεγαλύτερη επιλογή προιόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές. Η πίεση θα βρίσκεται στις επιχειρήσεις, για
μείωση του κόστους παραγωγής.Η πολιτική του ανταγωνισμού είναι η δυναμική που δημιουργείται με τον ανταγωνισμό και
οδηγεί τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο παραγωγικές στον τρόπο που χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες και το εργατικό
τους δυναμικό. Κατά συνέπεια, το κόστος παραγωγής μειώνεται με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να απολαμβάνει προϊόντα
και υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές. Οι μικρές επιχειρήσεις του σήμερα είναι υποψήφιες μεγάλες επιχειρήσεις του αύριο.
Πολιτικές που ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν μέτρα για τις μικρές επιχειρήσεις, είναι η δημιουργία εγγυοδοτικού ταμείου,
πολιτικές βοήθειας σε επιχειρηματίες, σε οικονομικά κοντινές περιοχές της χώρας.
Όσο αφορά τις ξένες επενδύσεις και την καινοτομία στοχεύουν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και
περιλαμβάνουν την μείωση του εταιρικού φόρου. Επίσης, πολιτικές που φοροαπαλλάσουν κέρδη από καινοτομικές
δραστηριότητες, βοηθούν στην αύξηση της γενικής ζήτησης στην οικονομία. Πολιτικές στην αγορά εργασίας θα πρέπει να
στοχεύουν στο να βελτιώσουν την ποσότητα και την ποιότητα στην προσφορά εργασίας στην οικονομία. Θα πρέπει να
στοχεύουν στο να κάνουν την αγορά εργασίας πολύ πιο ευέλικτη, έτσι ώστε να μειώνεται το ρίσκο της ανεργίας. Η αύξηση
των δαπανών για εκπαίδευση και εξειδίκευση βοηθά τους εργαζόμενους στην απόκτηση προσόντων και στην ανέλιξη τους
μέσα στην επιχείρηση. Πολιτικές που αποσκοπούν στην φορολογική μεταρρύθμιση των εργαζομένων να λαμβάνουν
περισσότερη εργασία. Οι χαμηλοί συντελεστές φορολογίας, παρέχουν αύξηση στη ζήτηση βραχυπρόθεσμα, και παρέχουν
κίνητρα στους εργαζόμενους για περισσότερη εργασία. Αυτό, συνεπάγεται στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος και συνεπώς στην αύξηση και στην ευημερία.
Τέλος, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αναπτύξουμε τουριστική συνείδηση και να εξυπηρετούμε όσο το δυνατό
καλύτερα τους ξένους τουρίστες που επισκέπτονται την Κύπρο. Η επιλογή του τουρίστα έχοντας την Κύπρο ως τουριστικό
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προορισμό, εξαρτάται από την ατομική και συλλογική συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό όλων. Είναι αυτονόητο ότι η
συμβολή και ενεργός εμπλοκή τους θα επιζητείται σε μια προσπάθεια συλλογικής βελτίωσης της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο, θα βοηθήσουμε όλοι μας να αναπτυχθεί ο τουρισμός στο νησί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..
 ΜΗΝΙΑΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ
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Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, 31 Ιανουαρίου 2012)
- www.mof.gov.cy

(Βραχυπρόθεσμοι

Οικονομικοί

 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας Για το 2012)
-www.ucy.ac.cy (σελ. 31.)
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011-2015(Κυπριακός οργανισμός τουρισμού)
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 ΑΥΤΟΨΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) 28-03-2013
 ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
-Αδέσμευτος της Πάφου
… Εσωτερική υποτίμηση αντί εξόδου από το ευρώ. (20-04-2013)
…Σανίδα σωτηρίας τουρισμού και αγορά ακίνητων.(30-03-2013)
…Και τώρα ανάπτυξη και μείωση ανεργίας. (02-03-2013)
…
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Οικονομική κρίση και τουρισμός: Πως μπορεί ο τουρισμός να συμβάλει στην
έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.
Μαυριδάκη Ραφαέλα –Σοφία , Μπόθου Ελένη
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ευχαριστίες
Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας , θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που αφιέρωσαν
χρόνο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας καθώς και τις οικογένειές μας που μας στήριξαν καθ΄όλη τη
διάρκεια της ερευνητικής μας προσπάθειας.

1. Εισαγωγή
Ο τουρισμός είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η διεθνής
χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008 στην παγκόσμια αγορά επηρέασε αρνητικά σημαντικούς κλάδους της
οικονομίας. Το “ντόμινο” των εξελίξεων δεν θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφη την τουριστική δραστηριότητα της
Ελλάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρηθούν διακυμάνσεις στο επίπεδο του ΑΕΠ , στην απασχόληση, καθώς
και στην γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει και να
αναπτύξει προτάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη του τουρισμού και παράλληλα στην έξοδο της Ελλάδας
από την κρίση. Μέσα από μία σειρά συνεντεύξεων σε άτομα που δουλεύουν στον τομέα του τουρισμού έγινε μια
προσπάθεια εξέτασης του προβλήματος από τον πυρήνα του. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να
αποτελέσουν στοιχεία μελέτης για τους σπουδαστές, τους επαγγελματίες και τα πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με
τον συγκεκριμένο κλάδο. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει σε 5 κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, στην
ενότητα 2 θα παρατεθεί μια εισαγωγή στην έννοια του τουρισμού. Στη συνέχεια, στην ενότητα 3 η ανάλυση θα
επικεντρωθεί στην συμβολή του τουρισμού στην οικονομία της Ελλάδας και στις μετέπειτα επιπτώσεις από την
οικονομική κρίση ,καθώς θα παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την τουριστική δραστηριότητα
της χώρας μας. Στην ενότητα 4 θα παρατεθούν οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις συνεντεύξεις. Η ενότητα 5 θα
συμπεριλαμβάνει μία μελέτη για την θέση του κράτους όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, τα συμπεράσματα και
τις προτάσεις που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα.

2. Εισαγωγή στην έννοια του τουρισμού
Ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο με πολλές διαστάσεις και αποτελεί ένα σημαντικό
κλάδο της οικονομίας όλου του κόσμου. Ο όρος τουρισμός προέρχεται από την αγγλική λέξη TOURING ή την γαλλική
λέξη TOUR, που στη γλώσσα μας σημαίνει περιηγητισμός (John M. Bryden, ,1973)
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) , ο τουρισμός αποτελείται από δραστηριότητες
των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε μέρη διαφορετικά από το σύνηθες περιβάλλον τους , για λόγους
αναψυχής, αποφυγής των προβλημάτων της καθημερινότητας , για άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων κ.ά. , και
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. Είναι δύσκολο να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός του
τουρισμού ,όποιον όμως ορισμό και εάν υιοθετήσει κανείς το σίγουρο είναι ότι σήμερα ο τουρισμός αποτελεί τη
μεγαλύτερη βιομηχανία του πλανήτη. Μία βιομηχανία που έχει πλέον αποκτήσει τεράστια δυναμική και επιδρά
σημαντικά στην οικονομική εξέλιξη της χώρας.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν που στηρίζεται στα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα διαθέτοντας μια μοναδική αρχαιολογική, πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά, αξιόλογες φυσικές
ομορφιές και έναν τρόπο ζωής ιδιαίτερα επιθυμητό στους επισκέπτες της. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, ιδιαίτερα
από γειτονικές χώρες, και θα πρέπει οι προσπάθειες να είναι εντονότερες και η τουριστική πολιτική να προσαρμόζεται
γρήγορα στις απαιτήσεις της εποχής.
Για ότι αφορά την Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο τουρισμός αναπτύχθηκε και
εδραιώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Σταδιακά άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών και να
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας νέας συναλλαγματοφόρου πηγής για την οικονομία της χώρας μας (Gartner C.
W., 2001).
Την τελευταία δεκαετία, όμως , έλαβε χώρα ένας μεγάλος αριθμός αρνητικών γεγονότων , τα όποια
επηρέασαν σημαντικά τα διεθνή ταξίδια και τον τουρισμό. Tα σημαντικότερα δυσμενή γεγονότα είναι (ΙΤΕΠ,2007,σελ.
22-26) :
• Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.
• Ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003.
• Η ασθένεια των τρελών αγελάδων στο Ην. Βασίλειο.
• Το καταστροφικό τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό το 2004.
• Σεισμός στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 1999)
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•
•

Βομβιστική επίθεση στην αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα (Ιανουάριος 2007)
Διεθνής οικονομική κρίση (2008)

Ωστόσο, η χώρα μας, όπως φαίνεται από έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ κατατάσσεται στους
πλέον ασφαλής προορισμούς στον κόσμο.

3. Οικονομική Κρίση και Τουρισμός
3.1 Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομία της Ελλάδας.
Αποτελεί γεγονός ότι το τουριστικό φαινόμενο έχει ποικίλες επιδράσεις τόσο στην εθνική όσο στην διεθνή
οικονομία. Ειδικότερα, ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και το «κλειδί» που μπορεί να
συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της.
Αρχικά, ο τουρισμός δίνει κίνητρα και προωθεί την ανάπτυξη διαφορετικών τομέων της ελληνικής
οικονομίας, καθώς συντελεί στην δημιουργία νέων τοπικών απαιτήσεων για καταλύματα , φαγητό και άλλες παροχές,
ενισχύοντας νέες βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες , δημιουργώντας έτσι νέες αγορές. Συντελεί ,λοιπόν,
στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης της χώρας αυξάνοντας τις προσφερόμενες ευκαιρίες για
εργασία. Επίσης, ο διεθνής τουρισμός δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας. Ως
αποτέλεσμα , προσελκύονται ξένοι επενδυτές για την χρηματοδότηση και την λειτουργία τουριστικών αναπτυξιακών
σχεδίων. Τέλος , αξίζει να σημειωθεί ότι ο τουρισμός συντελεί στην αύξηση των εσόδων του κράτους, δημοσιονομικών
και συναλλαγματικών. Συμβάλει έτσι στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της οικονομίας. Η τουριστική
δραστηριότητα επηρεάζει τις διεθνείς συναλλαγές, ως σημαντικός παράγοντας συναλλαγματικών εισροών και εκροών
(ισοζύγιο πληρωμών) (Βαρβαρέσος, 2008).
Τα παραπάνω επιχειρήματα στοιχειοθετούν επαρκώς τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παροτρύνεται το
κράτος να αναλαμβάνει δράση στο πεδίο του τουρισμού.

3.2 Οικονομική κρίση και τουρισμός στην Ελλάδα.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2007 με αφετηρία τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξέσπασε η οικονομική κρίση, η
οποία επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και ανέκοψε τη ροπή για ταξίδια προς τις περισσότερες περιοχές, με
εξαίρεση τους ασιατικούς προορισμούς. Οι διεθνείς οικονομικές αναταραχές αρχικά επηρέασαν ήπια το
χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ελλάδας, διότι το σύστημα λειτουργούσε με εσωστρέφεια, κάτι που σημαίνει ότι οι
ελληνικές τράπεζες δεν ήταν αρκετά εκτεθειμένες σε εξωτερικό δανεισμό. Συνέπεια των διεθνών εξελίξεων ήταν να
αυξηθεί το κόστος του χρήματος στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια αγορά, γεγονός το οποίο δεν μπορούσε να
μην επηρεάσει την Ελλάδα.
Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνονται κυρίως στη συνεχή
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, στα διατηρούμενα και συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα του δημοσίου και του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθώς και στο ύψος του δημοσίου χρέους. Η ελληνική οικονομία στηρίζεται κατά
μεγάλο βαθμό στο δημόσιο και σε τέσσερις βασικούς κλάδους: στις τράπεζες, στη ναυτιλία, στην οικοδομή και στον
τουρισμό που έχει επηρεαστεί σημαντικά.
Η χώρα , την περίοδο εκείνη, ήδη αντιμετώπιζε διαρθρωτικά προβλήματα στον τομέα του τουρισμού, τα οποία
επηρέαζαν την ανταγωνιστικότητά της με τις γειτονικές-μεσογειακές χώρες. Αυτές προσέφεραν τουριστικές υπηρεσίες
με πολύ χαμηλότερο κόστος και κατά συνέπεια προσέφεραν πολύ χαμηλότερες τιμές στους τουρίστες. Έτσι, αφενός η
οικονομική κρίση και αφετέρου η συνεχής μείωση της ανταγωνιστικότητας , έφεραν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση έναν
από τους πιο καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Εμφανή συμπτώματα είναι η συρρίκνωση της
τουριστικής περιόδου, η μείωση της διαπραγματευτικής ικανότητας, η αυξανόμενη τάση για συμβόλαια 'all inclusive',
αλλά και η σταθερή υποβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού προφίλ του μέσου τουρίστα. Στο κατώφλι της
οικονομικής κρίσης, η μείωση των κρατήσεων, όσο και η έλλειψη ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων,
καταδεικνύουν την έναρξη μίας περιόδου για το ελληνικό τουριστικό προϊόν που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το
λιγότερο ως δύσκολη.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο επηρεάστηκε ο τουρισμός από τη κρίση αυτή και τι χειρισμούς
προτείνουν οι αρμόδιοι για να το αντιμετωπίσουν. Το ερώτημα που διχάζει είναι αν η τουριστική βιομηχανία είναι σε
θέση να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και με ποιούς τρόπους.
Επίδραση του Τουρισμού στις αφίξεις
Η περίοδος 2005-2007 χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση αφίξεων που πολλοί αποδίδουν στην θετική
προβολή της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω των Ολυμπιακών αγώνων. Συγκεκριμένα το 2007 είχαμε την
μεγαλύτερη αύξηση αλλοδαπών και Ελλήνων τουριστών στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη καθώς και στην
Αθήνα.
Τα πρώτα σημάδια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα άρχισαν να φαίνονται από το 2008 όταν
το ποσοστό των αφίξεων μειώθηκε κατά 0,3 εκατομμύρια, δηλαδή κατά 1,40%. Το 2007 οι αφίξεις αντιστοιχούσαν σε
16,2 εκατ. ,το 2008 σε 15,9 εκατ, και το 2009 σε 14,9 εκατ. Σταδιακά όμως άρχισε να ανακάμπτει η πορεία των
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αφίξεων στην χώρα. Πιο συγκεκριμένα το 2010 οι αφίξεις αντιστοιχούσαν σε 15 εκατ, το 2011 σε 16,4 εκατ, , το 2012
σε 16,9 και το 2013 σε 17,9 . Οι προβλέψεις για αφίξεις για το 2014 αναμένονται θετικές με ιδιαίτερη αύξηση στην
προσέλευση Ρώσων τουριστών.
3.3. Στατιστικά στοιχεία της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

έτος
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

% Συμμετοχή
Τουριστικής
Οικονομίας
στο
ΑΕΠ
17,60%
17,80%
17,50%
16,80%
15,90%
16,00%
15,80%
16,40%
16,30%

Άμεσες
Τουριστικές
Εισπράξεις
(δισ. €)
10,7
11,4
11,3
11,6
10,4
9,6
10,5
10,4
11

Συμμετοχή
στην
απασχόληση(%επί
συνολικής απασχόλησης)
19,50%
19,80%
19,40%
18,70%
17,70%
17,80%
17,60%
18,30%
18,2%

της

Αφίξεις Αλλοδαπών
(εκατ)
14,4
15,2
16,2
15,9
14,9
15
16,4
16,9
17,9

Επίδραση του Τουρισμού στις εισπράξεις
Από το 2005 μέχρι το 2008 παρουσιάστηκε αύξηση των τουριστικών εισπράξεων η οποία άγγιξε τα 11,6 δις
ευρώ . Η παγκόσμια οικονομική κρίση όμως δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις τουριστικές εισπράξεις. Το
2009 οι εισπράξεις από τον τουρισμό είχαν σημειώσει σημαντική πτώση 10,62% έναντι του 2008 και έφθασαν μόλις
τα 10.400,3 εκ. ευρώ .Το 2010 συνεχίστηκε η μείωση των εισπράξεων σε ποσοστό 7,59% φθάνοντας έτσι τα 9,6 δις.
Σταδιακή ανάκαμψη παρατηρείται από το 2011 και μετά αγγίζοντας το 2013 τα 11 δις.
Όπως σημειώνεται στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας για το 2010, η μείωση των καθαρών εισπράξεων
από ταξιδιωτικές υπηρεσίες το 2010 αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τη μείωση της μέσης ημερήσιας δαπάνης και
δευτερευόντως της μέσης διάρκειας παραμονής των τουριστών στην Ελλάδα. Πράγματι, το διαθέσιμο εισόδημα των
τουριστών από τις περισσότερες χώρες πηγές εμφανίζεται να είναι μειωμένο εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής ύφεσης
ενώ παράλληλα, το ευρώ παραμένει ισχυρό έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων.
Επισημαίνεται, ότι η πτώση της ιδιαίτερα σημαντικής για τη χώρα βρετανικής
αγοράς παίρνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της
Τράπεζας της Ελλάδας, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο εισέφεραν στη χώρα
μόνο 1.624,5 εκ. ευρώ το 2009, έναντι 1.869,3 εκ. ευρώ το 2008 και 2.160,5 ευρώ το 2007, δηλαδή παρουσιάστηκε
μείωση σε τρία χρόνια κατά 25%. Σε συνεχή πτώση βρίσκεται και η γερμανική αγορά (2.039,6 εκ. ευρώ το 2007,
1.915,8 εκ. ευρώ το 2008 και 1.836,3 το 2009). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα το 2011 παρατηρήθηκε
μείωση των εσόδων από την Γερμανία (-135.000 τουρίστες περίπου )γεγονός που αποδίδεται στις “μνημονιακές
σχέσεις” μεταξύ των δύο χωρών.
Παρότι το 2007 χαρακτηρίστηκε από αύξηση των τουριστών στην Ελλάδα, τα έσοδα ήταν στάσιμα. , σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις δεν παρουσίαζαν από το 2006 έως σήμερα σαφή
θετική τάση, παρά τη θετική τάση των αφίξεων από το εξωτερικό. Αυτό ίσως να υποδηλώνει ότι οι εισερχόμενοι
τουρίστες δαπανούν κατά κεφαλή όλο και λιγότερα στη χώρα ή και να διαμένουν λιγότερο, μια κατάσταση που αν
συνεχιστεί θα οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κερδοφορίας του κλάδου.
Επίδραση του Τουρισμού στο ΑΕΠ
Ο τουρισμός καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του συνολικού ποσοστού του ΑΕΠ της οικονομίας της Ελλάδας.
Στον πίνακα φαίνεται η σταδιακή μείωση της συμμετοχής των τουριστικών εισπράξεων στο ΑΕΠ της χώρας που
φτάνει σε συνολική μείωση από το 2007 έως το 2010 το 1,5 %. Παρ’ όλα αυτά το έτος 2011 τα έσοδα επανήλθαν στα
επίπεδα του 2009, γεγονός που σίγουρα έδωσε ανάσα στον κλάδο. Οι απώλειες, όμως, της προηγούμενης διετίας ήταν
πάρα πολύ σημαντικές για μια οικονομία όπως της Ελλάδας. Το 2012 ο δείκτης του ΑΕΠ ανέβηκε στο 16,4 % το 2013
βρισκόταν στο 16,3% .
Επίδραση του Τουρισμού στην απασχόληση
Σημαντική είναι επίσης η επίδραση στην απασχόληση, δεδομένου ότι αρκετά επαγγέλματα επηρεάζονται
άμεσα, αλλά και έμμεσα από την ανάπτυξη του τουρισμού , καθώς κινητοποιεί ένα σημαντικό αριθμό παραγωγικών
μονάδων που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη της ζήτησης που δημιουργείται. Η συνολική επίδραση στην
απασχόληση από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα προσεγγίζει το 1/6 των απασχολουμένων της χώρας 741
χιλ. άτομα. Η εκτίμηση αυτή υποδεικνύει ότι για κάθε 100 θέσεις εργασίας στην άµεση τουριστική απασχόληση
υποστηρίζονται άλλες 130 θέσεις συνολικά σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ως αποτέλεσμα της
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ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα (ΙΟΒΕ, Ιανουάριος 2013, σελ 11 ) . Όσον αφορά την μείωση της συνολικής
απασχόλησης από 19,4% το 2007 σε 17,6% το 2011 οφείλεται στην συνταξιοδότηση αρκετών εργαζομένων χωρίς να
υπάρχει παράλληλα πρόσληψη νέων ατόμων. Το 2012 το ποσοστό της απασχόλησης ανήλθε στα 18,3% και το 2013
στα 18.2%
ΠΙΝΑΚΑΣ:

Εξέλιξη

ταξιδιωτικών

εισπράξεων

ανά

χώρα

προέλευσης

(2005-2010)

4.Ερευνα
4.1 Μεθοδολογία Έρευνας
Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τουρισμό όχι μόνο μέσα
από στατιστικά στοιχειά αλλά έχοντας μια πιο άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Αποφασίσαμε λοιπόν να
ερευνήσουμε το πρόβλημα μέσα από τον πυρήνα του με μία σειρά συνεντεύξεων σε άτομα που σχετίζονται άμεσα στον
τουριστικό κλάδο. Επιλέξαμε τις κατηγορίες των ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων με τους οποίους ήρθαμε σε
επαφή και συζητήσαμε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα ξενοδοχεία και στα πρακτορεία τους καθώς και τους
χειρισμούς στους οποίους κατέφυγαν οι ίδιοι για να τα αντιμετωπίσουν.
Ωστόσο λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαμε στην διάθεσή μας δεν ήταν δυνατό να επεκτείνουμε την
έρευνα μας εκτός του Νομού Ρεθύμνου. Οι συνεντεύξεις μας παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ: Συνεντεύξεις
ΕΡΩΤΗΘΕΝ
Απ
Bπ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΡΟΡΑΣ
(Platanos tours )
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΡΟΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
21’
12’
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Γπ
Δπ
Επ
Αξ
Βξ
Γξ
Δξ
Εξ

(Ανώνυμο πρακτορείο)
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΡΟΡΑΣ
(Ανώνυμο πρακτορείο)
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΡΟΡΑΣ
(Ανώνυμο πρακτορείο)
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΡΟΡΑΣ
(Loggia travel)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
(Amnissos A.E.)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ(Ανώνυμος)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ(Ανώνυμος)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ (Olympic Palladium)
ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ(Ανώνυμος)

16’
20’
24’
21’
13’
17’
27’
16’

4.2 Ανάλυση συνεντεύξεων
Πράκτορας (Απ)
Ο πράκτορας Α στην ερώτηση κατά πόσο έχει επηρεάσει η διεθνής οικονομική κρίση τον ετήσιο τζίρο του
απάντησε ότι δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην έχει επηρεαστεί. Στην επιχείρηση του ο ετήσιος τζίρος έχει μια πτώση
της τάξης του 30% - 40% από το 2008 και μετά. Ωστόσο είναι αρκετά αισιόδοξος για την πορεία της φετινής χρόνιας.
Δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε δανειοδότηση ούτε έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με την
μισθοδοσία ή την απασχόληση των υπαλλήλων. Υποστηρίζει ότι ήδη από τις αρχές του 2009 είχαν φανεί τα πρώτα
σημάδια της κρίσης και έτσι ο ίδιος προνόησε και έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση της. Βελτίωσε τον τρόπο
εργασίας του και τις παροχές του, πρόσθεσε περισσότερα και νέα προγράμματα τουρισμού καθώς και νέες υπηρεσίες
και προώθησε την επιχείρηση του μέσα από το διαδίκτυο. Επισημαίνει ότι ο εσωτερικός τουρισμός στην Ελλάδα έχει
σχεδόν μηδενιστεί αφού οι Έλληνες τουρίστες δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο ύψος των φορολογικών
μέτρων, ενώ από την άλλη ο εξωτερικός τουρισμός συνεχίζει να υπάρχει. Παρατηρεί ότι η ποιότητα των τουριστών
έχει μειωθεί όπως επίσης και οι απαιτήσεις τους. Για παράδειγμα πριν λίγα χρόνια οι τουρίστες προτιμούσαν πακέτα
που περιλάμβαναν μεταφορά μέσω αεροπλάνου ενώ πλέον προτιμούν το καράβι λόγω του μειωμένου κόστους.
Θεωρεί την Ελλάδα ευλογημένη όσον αφορά την γεωγραφική της θέση χαρακτηρίζοντας την ως ένα κομβικό
σημείο και τις καλές καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια όλου του έτους. Τα Ελληνικά προϊόντα όπως το λάδι, τα
πορτοκάλια, το κρασί και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο για την ποιότητα τους.
Όταν η συζήτηση πήγε στο θέμα της κρατικής παρέμβασης και των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση και η
Ευρωπαϊκή Ένωση μας σχολίασε τα εξής: ‘ Η απότομη αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 13% σε 23% έχει
καταστήσει τις επιχειρήσεις συνεργάτες με το κράτος, Εξαιτίας των δυσκολιών που έχω να αντιμετωπίσω προσπαθώ
,λοιπόν, να ενταχθώ στα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ)’. Τέλος πιστεύει ότι ο λόγος
που έχουν επηρεαστεί οι αφίξεις των ξένων τουριστών στην χώρα μας είναι η αρνητική διαφήμισή της , καθώς και η
πολιτική αστάθεια της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εκλογές τον Μάρτιο του 2012. Κλείνει
κάνοντας θετικές προβλέψεις για την φετινή χρόνια και επισημαίνοντας την επιτακτικότητα της διαφήμισης.
Πράκτορας (Βπ)
Ο πράκτορας Β υποστηρίζει ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει κατά πολύ την βιωσιμότητα και
ειδικότερα τον ετήσιο τζίρο της. Συγκεκριμένα παρατηρεί μια πτώση 60% από την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία προβλέπεται ότι η φετινή χρονιά θα χαρακτηριστεί από άνοδο. Ωστόσο ο πράκτορας Β
επισημαίνει ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί σημαντικά καθώς θεωρεί την ποιότητα του τουρίστα αμφισβητήσιμη.
Το πρακτορείο δεν έχει προβεί ακόμα σε δανειοδότηση. Παρόλα αυτά, όμως, η καθυστέρηση εξόφλησης των
πακέτων από τους πελάτες του και κατά συνέπεια η έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει την επιχείρηση να καθυστερεί
την εξόφληση των υποχρεώσεων της στους προμηθευτές και στους υπαλλήλους της. Τα επίπεδα των μισθών έχουν
παραμείνει σταθερά.
Υποστηρίζει επίσης ότι η οικονομική κρίση και επιπροσθέτως τα φορολογικά μέτρα πλήττουν όχι μόνο τον
εσωτερικό τουρισμό αλλά και τον εξωτερικό. Για αυτό τον λόγο ο πράκτορας Β έχει δημιουργήσει πακέτα νέων
προσφορών για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες.
Τέλος θεωρεί ότι για την ανάκαμψη του τουρισμού σημαντική είναι η προώθηση του πολιτισμού μας και η
ανάδειξη του γεωγραφικού πλούτου της Ελλάδας μέσω της διαφήμισης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το
διαδίκτυο. Ελπίζει στο μέλλον να ανέβει ο ποιοτικός τουρισμός γιατί αυτός θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του
κράτους από την τουριστική δραστηριότητα.
Πράκτορας (Γπ)
Ο πράκτορας Γ παρατηρεί μια μείωση 60% στον ετήσιο τζίρο του , την οποία αποδίδει στην δυσχερή
οικονομική κατάσταση της χώρας Το πρακτορείο του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και εξόφλησης
των υποχρεώσεων του και για αυτό τον λόγο έχει προσπαθήσει να πάρει κάποιο δάνειο. Ωστόσο εξαιτίας της
κατάστασης που επικρατεί στις τράπεζες δεν μπόρεσε τελικά να λάβει αυτή την χρηματοδότηση.
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Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής καθώς και η μείωση της τουριστικής κίνησης της χώρας μας έχουν
οδηγήσει τον πράκτορα να προβεί σε μειώσεις μισθών και απολύσεις εργατικού δυναμικού. Η επιχείρηση του μέχρι το
2009 απασχολούσε τέσσερις εργαζομένους ενώ σήμερα απασχολεί μόλις δύο.
Επισημαίνει επίσης ότι η αρνητική προβολή της χώρας έχει επιπτώσεις στον εξωτερικό τουρισμό ενώ τα
μέτρα λιτότητας που έχουν παρθεί στην χώρα μας στον εσωτερικό τουρισμό. Ο πράκτορας Γ φαίνεται απαισιόδοξος
αφού πιστεύει ότι η τουριστική κίνηση δεν θα ανακάμψει ούτε φέτος. Υποστηρίζει ότι για να αλλάξει η κατάσταση θα
πρέπει να υπάρξει θετική προβολή της χώρας στα media της Ευρώπης, να προωθηθεί η παράδοση, ο ήλιος και η
φιλοξενία μας, να μειώσουμε το τουριστικό μας κόστος και να γίνουμε ένας φθηνός προορισμός.
Πράκτορας (Δπ)
Στην πρώτη ερώτηση που θέσαμε στον πράκτορα Δ και αφορούσε τον ετήσιο τζίρο του ο ίδιος μας απάντησε
ότι έχει μειωθεί κατά 30% περίπου από το 2009. Δηλώνει ότι έχει προβεί σε δανειοδότηση από την τράπεζα και έχει
αντιμετωπίσει πολλές φόρες προβλήματα εξόφλησης από τους πελάτες του. Για να κρατήσει βιώσιμη την επιχείρηση
του αναγκάστηκε να μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων του έτσι ώστε να μην χρειαστεί να οδηγηθεί σε
απολύσεις. Βασικός του στόχος είναι να μην μειώσει την ποιότητα τον παροχών του.
Κατά την γνώμη του η μείωση της τουριστικής κίνησης δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική κρίση που
ξέσπασε στην Ελλάδα από το 2007 αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή κρίση. Θεωρεί ότι τα σημάδια της Ευρωπαϊκής
κρίσης είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ήδη από την αρχές της νέας χιλιετίας. Όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του είχε
αντιληφθεί την σημερινή κατάσταση της οικονομίας μας και κατ’ επέκταση τις επιπτώσεις που αύτη θα είχε στον
τουριστικό κλάδο. Η πολιτική της επιχείρησης του είναι ανθρωποκεντρική και μέλημα του η μέγιστη ικανοποίηση των
πελατών του και γενικότερα των τουριστών γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι και η καλύτερη διαφήμιση.
Χαρακτηρίζει την Ελλάδα φθηνότερο προορισμό συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια αλλά και συγκριτικά
με άλλες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον πράκτορα Δ αυτό που κάνει ξεχωριστή την Ελλάδα και συγκεκριμένα
την Κρήτη είναι ο ήλιος, οι μαγικές παραλίες της και η φιλοξενία στα μάτια των Κρητικών.
Όταν ερωτήθηκε για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης η απάντηση του ήταν αποθαρρυντική. Ο
πράκτορας Δ είχε λάβει μέρος σε ένα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ το οποίο , όμως δεν υπήρξε αποτελεσματικό στην
εξέλιξη του πρακτορείου του. Το ποσό των χρημάτων που υποχρεούνταν να καταβάλει με την έναρξη του
προγράμματος δεν του έχει επιστραφεί με αποτέλεσμα να καθιστά δυσκολότερη την λειτουργικότητα της επιχείρησης.
Κατά την γνώμη του όσον αφορά την κρατική παρέμβαση για την ανάκαμψη του τουρισμού θα πρέπει να δίνεται σε
όλες τις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον κλάδο κάποιο επίδομα για την εξασφάλιση της ποιότητας των παροχών
τους. Τονίζει επίσης την ανάγκη για μία πιο συλλογική προσπάθεια στην τόνωση της βαριάς βιομηχανίας της χώρας
μας, τον τουρισμό.
Πράκτορας (Επ)
Ενδιαφέρον προκαλεί η διαφοροποίηση της απάντησης του πράκτορα Ε σχετικά με τις απαντήσεις των
προηγουμένων πρακτόρων όσον αφορά τον ετήσιο τζίρο των πρακτορείων τους. Ο πράκτορας Ε μας απάντησε ότι δεν
υπήρξε μείωση στον τζίρο του, αντιθέτως είδε μια μικρή άνοδο. Παρά την αύξηση του τζίρου του, το ποσοστό κέρδους
του ήταν μειωμένο, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης του πρακτορείου του.
Μας αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε δανειοδότηση από τις τράπεζες η άλλο φορέα αν και έχει
αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας. Η εξόφληση των υπηρεσιών που προσφέρει δεν γίνεται πλέον ποτέ μετρητοίς.
Το πρόβλημα ρευστότητας , ωστόσο, δεν τον έχει οδηγήσει σε μειώσεις μισθών ή εργατικού δυναμικού. Σε αυτό
συνέβαλαν τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αυτά επιδοτούσαν τους επιχειρηματίες
δίνοντας τους κίνητρο να προσλάβουν νέο εργατικό δυναμικό.
Παρατηρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η προέλευση του τουρίστα .Ενώ παλαιότερα η Ελλάδα
προσέλκυε ταξιδιώτες από την Ιταλία, την Γαλλία, την Ολλανδία και την Γερμανία , πλέον παρατηρείται αύξηση
προσέλευσης τουριστών από την Κινά, την Ινδία και την Αμερική. Για τον πράκτορα Ε η μείωση της τουριστικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα οφείλεται στην χαμηλή ποιότητα παροχών που προσφέρουν τα προγράμματα ‘all
inclusive’ καθώς και την αισχροκέρδεια ορισμένων επιχειρημάτων. Κοινό τόπο αποτελεί η εκμετάλλευση των ακτών
,ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με την τοποθέτηση ξαπλώστρων οι οποίες χρεώνονται με ιδιαιτέρα υψηλές τιμές.
Για τον πράκτορα Ε τουριστικό προϊόν της Ελλάδας αποτελεί η θάλασσα , οι παραλίες , ο ήλιος και
γενικότερα ο γεωγραφικός πλούτος της. Για αυτό τον λόγο χρήζει επιτακτικής ανάγκης η συλλογική αλλά και η
ατομική προσπάθεια για την προστασία τους. Το κράτος ,επίσης, θα πρέπει να παρεμβαίνει στην ανάδειξη της χώρας
μέσω δημόσιων έργων που αφορούν την βελτίωση του οδικού δικτύου και του φυσικού περιβάλλοντος. Μεγίστης
σημασίας αποτελεί και ο έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης αφού συχνό είναι το
φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Μία τέτοια πολιτική θα συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων του κράτους από την
τουριστική δραστηριότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρότασή του για την επιδότηση των τουριστών που ανήκουν στις
ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις δίνοντάς τους την δυνατότητα να συνδυάσουν διακοπές και εργασία , παρέχοντάς τους
κατοικία. Όπως επισήμαναν και οι υπόλοιποι πράκτορες η διαφήμιση της χώρας μας είναι απαραίτητη για να
προσελκύσει ένα ευρύτερο φάσμα πελατών.
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Ξενοδόχος (Αξ)
Ο ξενοδόχος Α ,όπως και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου του, έχει επηρεαστεί από την διεθνή οικονομική
κρίση. Ο ετήσιος τζίρος της μονάδας του έχει μειωθεί κατά 40% καθώς επίσης παρατηρεί μεγάλη διαφορά στην
ποιότητα του τουρισμού.
Αισθάνεται τυχερός που δεν έχει αναγκαστεί να λάβει κάποιο δάνειο από τις τράπεζες μέχρι στιγμής. Η
συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία απασχολεί λίγα άτομα στο εργατικό δυναμικό
της για περισσότερο από είκοσι έτη και δεν έχει προβεί σε απολύσεις και μειώσεις. Όπως χαρακτηριστικά λέει
‘Δουλεύουμε πλέον σαν οικογένεια, οπότε δεν θα μπορώ να τους αντικρίσω αν μειώσω κατά πολύ τους μισθούς τους
’. Ο ξενοδόχος όταν ερωτήθηκε για το αν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας μας απάντησε ότι αυτό πλέον θεωρείται
κατεστημένο. Οι πελάτες και τα τουριστικά πρακτορεία που συνεργάζεται όχι απλά καθυστερούν την εξόφληση των
υποχρεώσεων τους άλλα πολλές φορές δεν τους εξοφλούν καν με αποτέλεσμα ο ξενοδόχος να χάνει μεγάλο μέρος των
εσόδων του.
Η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα λειτούργει εξ ολοκλήρου με τα προγράμματα ‘all inclusive’. Κατά την
γνώμη του τα προγράμματα αυτά είναι ασύμφορα, καταστρέφουν τον τουρισμό και έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι
μόνο στις ξενοδοχειακές μονάδες άλλα και στους επαγγελματίες που συνδέονται έμμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι οι
εστιάτορες ,οι ιδιοκτήτες μικρών τουριστικών μαγαζιών , τα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης κτλ. Μην έχοντας άλλη
επιλογή συμβιβάζεται με τις ανάγκες των πελατών για τα προγράμματα αυτά προσπαθώντας παράλληλα να μην
μειώσει την ποιότητα των παροχών της αφού κάτι τέτοιο θα είχε τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια αντίκτυπο
στην τσέπη της.
Σχετικά με την οικονομική κρίση ο ξενοδόχος Α αναφέρει ‘Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό περνάμε
μια ζωή κρίση. Το σύστημα που έχει εδραιωθεί με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες (tour operators) ,επειδή εμείς οι
ξενοδόχοι δεν έχουμε πλέον την δυνατότητα να προσελκύσουμε μόνοι μας πελάτες, έχει ως αποτέλεσμα να
διαχειρίζονται αυτοί τα χρήματα μας’. Συμβουλεύει όλα τα ξενοδοχεία να διαφυλάσσουν την λειτουργία τους
προσέχοντας τις συνεργασίες τις οποίες συνάπτουν. Συχνό είναι το φαινόμενο πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες να μην
μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και στην δυσκολία της κατάστασης με αποτέλεσμα να δίνουν την
ευκαιρία σε ξένους επενδύτες να αγοράσουν τις μονάδες τους σε πολύ χαμηλές τιμές.
Σύμφωνα με τον ξενοδόχο Α η Ελλάδα αποτελούσε ανέκαθεν φθηνό προορισμό εξαιτίας των ανεκτών τιμών
που προσέφερε. Μετά την κρίση έχει καταστεί ακόμη φθηνότερος προορισμός λόγω των συνεχών προσφορών. Η
Ελλάδα προσφέρει μια πληθώρα επιλογών αφού συνδυάζει όλα τα γούστα ,παραλίες, θάλασσα , βουνά και προσφέρει
μια πρωτόγνωρη φιλοξενία και εκλεκτά τοπικά προϊόντα.
Η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα δούλευε με το πρόγραμμα ‘ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ με στόχο να
τονώσει τον εσωτερικό τουρισμό. Πλέον έχουν καταργηθεί τα προγράμματα αυτά και ως συνέπεια ο εσωτερικός
τουρισμός έχει εκμηδενιστεί. Τα μέτρα λιτότητας, η βαριά φορολογία και οι περικοπές μισθών έχουν καταστήσει τις
διακοπές για τον μέσο Έλληνα είδος πολυτελείας. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΣΠΑ) από τα οποία
προσπάθησε να πάρει μια χρηματοδότηση δεν ήταν πλήρως αποτελεσματικά.
Τέλος, για την ανάκαμψη και την προστασία του ευρύτερου τουριστικού κλάδου θεωρεί απαραίτητο τον
έλεγχο των τουριστικών πρακτορείων και την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αν ο κάθε
ένας δεν είναι σε θέση να προσφέρει προσωπική δουλεία ώστε να επιβιώσει η επιχείρησή του.
Ξενοδόχος (Bξ)
Ο ξενοδόχος Β αναφέρει ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον ετήσιο τζίρο του κατά 50% κάτω. Η
δυσκολία που αντιμετώπισε όσον αφορά την διαχείριση των υποχρεώσεων του και την εξασφάλιση της λειτουργίας
της μονάδας του , τον ανάγκασε να πάρει δάνειο. Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε ήδη από το 2009.Δύο χρόνια
αργότερα οι συνθήκες τον οδήγησαν να ζητήσει πάλι δάνειο πράγμα που δεν έγινε δεκτό αφού η πολιτική των
τραπεζών ήταν πλέον περιοριστική. Όλα αυτά είχαν αντίκτυπο στις υποχρεώσεις που είχε η μονάδα όσον αφορά την
εξόφληση των προμηθευτών της και του εργατικού δυναμικού της.
Το ξενοδοχείο δουλεύει σε ένα μεγάλο ποσοστό με τα προγράμματα ‘all inclusive’. Τα προγράμματα αυτά
έχουν ρίξει κατά πολύ την ποιότητα των παροχών του ξενοδοχείου καθώς και τα συνολικά έσοδα του κράτους που
προέρχονται από την τουριστική δραστηριότητα. Το νέο αυτό σύστημα που έχει εδραιωθεί στην χώρα μας έχει μειώσει
την κατά κεφαλήν δαπάνη του μέσου τουρίστα.
Για τον εσωτερικό τουρισμό ,μας σχολιάζει : ‘ Ο Έλληνας τουρίστας πλέον δεν υπάρχει. Η Ελλάδα για αυτόν
είναι πολύ ακριβή. Ένας Έλληνας που θέλει να κάνει εντός της χώρας διακοπές έχει μεγαλύτερο συμφέρον να κλείσει
το πακέτο διακοπών του από τουριστικό γραφείο του εξωτερικού’.
Το κράτος για τον ξενοδόχο Β δεν είναι αρκετά αξιόπιστο ώστε να προσαρμόσει την πολιτική συμφώνα με
την ανάκαμψη του τουρισμό. Φάνηκε απαισιόδοξος λέγοντας μας ότι η τουριστική δραστηριότητα ακόμα και αν
αναπτυχθεί δεν επαρκεί για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Η πρόταση που κάνει ο ίδιος είναι η επιχειρηματίες
να προβάλουν τον τουρισμό και τις υπηρεσίες τους μέσα από διεθνείς εκθέσεις.
Ξενοδόχος (Γξ)
Για τον ξενοδόχο Γ ,σε αντίθεση με τους προηγούμενους, δεν έχει επηρεαστεί ο ετήσιος τζίρος του. Οι βλέψεις
του για την φετινή χρονιά είναι άκρως θετικές αφού οι ήδη υπάρχουσες κρατήσεις είναι αρκετά αυξημένες σε σύγκριση
με πέρυσι. Δεδομένων των συνθηκών δεν έχει χρειαστεί να προβεί σε δανειοδότηση.
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Αν και το ξενοδοχείο έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στη συνεργασία του με τα τουριστικά πρακτορεία, τα
οποία καθυστερούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, το ίδιο προσπαθεί να είναι όσον το δυνατόν πιο συνεπή στην
εξόφληση των υποχρεώσεων του. Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες έχουν αναγκάσει τον ξενοδόχο Γ να οδηγηθεί σε
μειώσεις μισθών προκειμένου να αποφύγει να απολύσει μέρος του εργατικού δυναμικού του.
Η ξενοδοχειακή αυτή μονάδα δεν δουλεύει με προγράμματα ΄all inclusive’. Κύριο μέλημά της είναι η
διατήρηση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας των παροχών της. Ο ξενοδόχος Γ θεωρεί ότι η μόδα των ‘all
inclusive’ των απομακρύνει από τους στόχους του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα αυτή είναι ανοιχτή κατά την
διάρκεια όλου του έτους.
Για να μπορεί ο ξενοδόχος Γ να ανταπεξέλθει στην ισχυρή ανταγωνιστικότητα έχει προβεί στη λήψη
πρωτοβουλιών. Δίνει μεγάλο βάρος στη διαφήμιση της μονάδας του μέσω του χρυσού οδηγού και των διαδικτυακών
μηχανών αναζήτησης, όπως π.χ. το Google Ρωσίας. Στόχος του είναι η επέκταση της επιχείρησής του σε άλλες αγορές,
όπως στην Ρωσία και στην Σερβία. Κατά την γνώμη του, τα Μ.Μ.Ε πολλές φορές διαστρεβλώνουν την εικόνα της
χώρας μας. Ανταγωνιστικές αγορές, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
για να υποσκάψουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της. Όσοι έρχονται, όμως, στην πατρίδα μας ,παρακάμπτοντας τις
φήμες διαπιστώνουν ότι παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση τόσο ο γεωγραφικός μας πλούτος όσο και οι
άνθρωποι έχουν παραμείνει αλώβητοι.
Ο Ξενοδόχος Γ χαρακτηριστικά αναφέρει: ‘Είναι λυπητερό για τον ελληνικό λαό να μην μπορεί να
ευχαριστηθεί τα ελεύθερα αγαθά που του προσφέρει η χώρα του. Παλαιότερα αναρωτιόμασταν πού θα πάμε διακοπές
ενώ σήμερα πού θα δουλέψουμε. Πλέον η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες άμεσα
ή έμμεσα, εργαζόμενους , φοιτητές, ανέργους κτλ. ’ Από τα λεγόμενά του καταλαβαίνουμε ότι και σε αυτό το
ξενοδοχείο ο ελληνικός τουρισμός έχει εκμηδενιστεί. Σε αυτό, ωστόσο, μπορεί να παρέμβει το κράτος θέτοντας ξανά
σε λειτουργία τα κοινωνικά προγράμματα τουρισμού.
Έχοντας ως γνώμονα την πολυετή πείρα του στον τουριστικό τομέα, επισημαίνει ότι η ένταξη του ευρώ στην
Ελλάδα καθώς και τα βαριά φορολογικά μέτρα την καθιστούν ακριβότερο προορισμό συγκριτικά με τα προηγούμενα
χρόνια. Κατηγορεί επίσης, το ελληνικό κράτος για την λήψη μέτρων όσον αφορά την μισθοδοσία των εργαζομένων. Η
καθιέρωση ενός κατώτατου μισθού του ύψους των 510 ευρώ σε ηλικίες κάτω των είκοσι πέντε ετών αποθαρρύνει και
δεν δίνει κίνητρο στους νέους. Αυτό έχει αντίκτυπο στις υπηρεσίες των τουριστικών επιχειρήσεων αφού όπως λέει:
‘Όταν θες ευχαριστημένους πελάτες, θα πρέπει να έχεις ευχαριστημένο προσωπικό ’.
Ξενοδόχος (Δξ)
Στην συγκεκριμένη συνέντευξή ο ξενοδόχος Δ έδωσε ένα σαφές παράδειγμα για τη διακύμανση του κύκλου
εργασιών του (Ετήσιες Πωλήσεις ή Τζίρος) : ‘ Όταν λέμε επηρεασμό του κύκλου εργασιών εννοούμε το εξής. Έστω ότι
έχουμε Χ διανυκτερεύσεις με Ψ κύκλο εργασιών. Λόγω κρίσης μπορεί να έχουμε Χ ή Χ+ διανυκτερεύσεις άλλα ο
κύκλος εργασιών να είναι Ψ-’. Αυτές οι διακυμάνσεις σημειώνονται τα δύο τελευταία χρόνια.
Η ξενοδοχειακή μονάδα προκειμένου να ανταπεξέλθει των υποχρεώσεων της έχει ενταχθεί στα προγράμματα
ΕΣΠΑ καθώς και σε άλλα κρατικά προγράμματα , όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος του 2009. Δεν έχει προβεί σε
μειώσεις μισθών ή εργατικού δυναμικού αφού πιστεύει πως κάτι τέτοιο θα μείωνε την ποιότητα των παροχών του. Αντί
για αυτό επιλέγει μια περισσότερο αυστηρή διαχείριση εργατοωρών.
Ο ξενοδόχος Δ προκειμένου να κρατήσει την επιχείρηση του ανταγωνιστική υλοποίει μια σειρά συνεχών
ανακαινίσεων, προσθέτει νέες υπηρεσίες εντός της ξενοδοχειακής του μονάδας και κρατά όσο το δυνατόν υψηλότερο
το επίπεδο των υπηρεσιών. Είναι ενάντια της έκδοσης προσφορών με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, αφού θεωρεί ότι
κάτι τέτοιο δεν σέβεται την ποιότητα τόσο του ξενοδοχείου όσο και των πελατών. Αποτελεί γεγονός ότι τα τελευταία
χρόνια η ποιότητα των εισερχόμενων τουριστών έχει φθίνουσα πορεία.
Από οικονομικής σκοπιάς η κρίση δεν είναι πάντα ανασταλτική για τον τουρισμό. Τα χαμηλά επίπεδα τιμών
σε καταναλωτικά αγαθά κ υπηρεσίες αποτελούν κίνητρο για τους ξένους να επισκεφτούν την χώρα και να κάνουν
αγορές. Από την άλλη οι κοινωνικές κρίσεις , οι εξεγέρσεις και τα επεισόδια διαμαρτυρίας διαταράσσουν την
κοινωνική ησυχία. Ο τουρισμός όμως σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζεται αρκετά ευέλικτος με μόνο βραχυχρόνιες
επιπτώσεις.
Στην ερώτηση μας ποιο είναι το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας μας απάντησε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα
που συνδυάζει τα πάντα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες χώρες της Μεσογείου. Η γεωγραφική της θέση , ο
συνδυασμός βουνών και πολλών νησιών , το ήπιο κλίμα, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι αθλητικές διοργανώσεις της
είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της που την καθιστούν ξεχωριστή.
Ο ξενοδόχος Δ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει ακόμη πολλές προοπτικές στον τομέα του τουρισμού. Αρχικά η
κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει ως στόχο την τουριστική ανάκαμψη ,τα έσοδα της οποίας θα συμβάλλουν στην έξοδο
της χώρας από την οικονομική κρίση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός το κράτος θα πρέπει να κινηθεί σε δύο
βασικούς άξονες, την τουριστική εκπαίδευση και τα δημόσια έργα. Οι σχολές επαγγελματικής τουριστικής κατάρτισης
συνεχώς υποβαθμίζονται με αποτέλεσμα να μην εκπαιδεύουν τους μαθητευόμενους επαρκώς. Αυτή η αδυναμία του
συστήματος έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή από τους ξένους επενδυτές , οι οποίοι ιδρύουν στη χώρα μας ιδιωτικές
σχολές τουριστικής κατάρτισης. Επιτακτική ,επίσης, είναι η ανάγκη για την βελτίωση των δημόσιων υποδομών, όπως
δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, πάρκα κτλ.
Για μια ακόμη φορά, τονίζεται η ανάγκη για μια πιο συλλογική προσπάθεια για την τόνωση της οικονομίας
μέσω του τουρισμού. Οι δημόσιοι οργανισμοί αλλά και ο καθένας από εμάς ατομικά θα πρέπει να λειτουργεί με
τουριστική συνείδηση. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε αποδέκτες τουρισμού και πρέπει να δρούμε αναλόγως.
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Τέλος, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει σοβαρότερα υπόψη της τον τουριστικό κλάδο και να εγκριθεί μεγαλύτερη
δαπάνη σε αυτόν.
Ξενοδόχος (Εξ)
Το ξενοδοχείο που διευθύνει ο ξενοδόχος Ε παρουσιάζει πολύ σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία του
ήδη από το 2009 , έτος που φανήκαν τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η μεγάλη μείωση του
ετήσιου τζίρου του, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση εξόφλησης των υποχρεώσεων από τα τουριστικά πρακτορεία
έχει οδηγήσει την ξενοδοχειακή μονάδα να βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο. Πολλά από τα πρακτορεία που
συνεργαζόταν έχουν χρεοκοπήσει με αποτέλεσμα να ‘φεσώσουν’ την μονάδα δημιουργώντας της έλλειμμα.
Για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης του, ο ξενοδόχος Ε προσπάθησε να καταφύγει στην
λύση της δανειοδότησης. Δεν είχε όμως αποτέλεσμα ,καθώς οι τράπεζες δεν εγκρίνουν πλέον εύκολα δάνεια αφού το
κόστος δανεισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για να μπορέσει ,λοιπόν, να εξοφλήσει τους προμηθευτές του, λόγω του
προβλήματος ρευστότητας που αντιμετώπιζε, αναγκάστηκε να κάνει διαπραγματεύσεις μαζί τους για μειώσεις τιμών
και πληρωμή των οφειλών τους μεταχρονολογημένα.
Ο ξενοδόχος Ε δηλώνει ότι προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους είχε αποφασίσει να μειώσει το εργατικό
δυναμικό της μονάδας. Σε αυτό τον βοήθησε η συγκυρία ότι συνταξιοδοτήθηκαν αρκετά άτομα τις τελευταίες 3 χρονιές
και απλά δεν προσέλαβε στην θέση τους νέους εργαζόμενους .
Μας επισημαίνει ότι έχει υπάρξει σημαντική μείωση της ποιότητα των τουριστών της ξενοδοχειακή της
μονάδας. Για αυτό οφείλεται η μείωση της ποιότητας των παροχών , των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ως ακόλουθο, το ξενοδοχείο αυτό έχασε την φήμη του. Θα ήταν παράλειψη μας να μην αναφέρουμε την ευθύνη που
αποδίδει ο ξενοδόχος στην δυσβάσταχτη φορολογική πολιτική του κράτους. Ο ίδιος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει
στην απότομη αύξηση του ΦΠΑ από το 18% στο 23% κρατώντας σταθερές τις τιμές των παροχών του.
Για τον ξενοδόχο Ε ο τουρισμός αποτελεί κύρια πηγή εσόδων για την ελληνική οικονομία καταλαμβάνοντας
σημαντικό ποσοστό στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Τα άτομα που απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό
κλάδο αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού εργατικού δυναμικού. Οι δύο αυτοί λόγοι είναι δεσπόζουσας σημασίας
ώστε το κράτος να δαπανά μεγαλύτερα κονδύλια στον τουρισμό και να παρέχει επιδόματα στους επαγγελματίες του
κλάδου ώστε να κρατήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους.

4.3 Συνοπτικά Αποτελέσματα
Ετήσιος τζίρος
 7/10 απάντησαν ότι ο ετήσιος τζίρος τους μειώθηκε από 35% έως 60% από το 2008 μέχρι σήμερα και 1 από
τους 7 επισημαίνει ότι η μονάδα του δεν είναι πλέον βιώσιμη
 3/10 παρατήρησαν μια μικρή άνοδο στον ετήσιο τζίρο τους
Ρευστότητα χρημάτων
 10/10 είχαν πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις τους
Δανειοδότηση
 2/10 έχουν προβεί σε δανειοδότηση από τις τράπεζες
 3/10 έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα ( ΕΣΠΑ, leader κτλ)
 5/10 δεν έχουν προβεί σε δανειοδότηση αν και 2 από τους 5 προσπάθησαν να πάρουν δάνειο και λόγω της
κατάστασης των τραπεζών δεν τους χορηγήθηκε
Μισθοδοσία – Εργατικό δυναμικό
 4/10 μείωσαν τους μισθούς του εργατικού δυναμικού και οι 2 από τους 4 έχουν προβεί σε απολύσεις
εργατικού δυναμικού

6/10 δεν έχουν μειώσει τους μισθούς ούτε έχουν απολύσει υπαλλήλους
Η ποιότητα των τουριστών
 10/10 πιστεύουν ότι η ποιότητα των τουριστών έχει μειωθεί
Εσωτερικός τουρισμός
Ο εσωτερικός τουρισμός έχει μειωθεί σημαντικά

5. Κρατική παρέμβαση στον τουρισμό της Ελλάδας και συμπεράσματα
5.1 Ο ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη του τουρισμού.
Ο τουρισμός ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο είναι μια σημαντική δραστηριότητα , έτσι ώστε το
κράτος να συνυπολογίζει την χρήση του στην σχεδίαση της εθνικής πολιτικής. Για να αξιοποιηθεί καλύτερα ο
τουρισμός ώστε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας η κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάζει ένα γενικό
πλάνο που θα ορίζει τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί. Δεσπόζουσας σημασίας, λοιπόν, αποτελεί ο
προσεκτικός σχεδιασμός όσον αφορά:
1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο
Το χρηματοδοτικό πλαίσιο διακρίνεται στην άμεση και στην έμμεση χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα η άμεση
χρηματοδότηση αφορά τις εγκαταστάσεις και τους εξοπλισμούς υποδομής όπως την ανάπτυξη του οδικού δικτύου ,την
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κατασκευή αεροδρομίων ,λιμανιών ,νοσοκομείων κλπ. Μέσω της έμμεσης χρηματοδότησης διαμορφώνεται ένα σύνολο
επιχορηγήσεων και δημοσιονομικών μέτρων που στόχο έχουν την μείωση τόσο του αρχικού κόστους της επένδυσης
όσο του λειτουργικού κόστους κεφαλαίου.
2. Την πολιτική εποπτεία των τιμών των τουριστικών προϊόντων
Τα κράτη ενδιαφέρονται να κρατούν τις τουριστικές τους τιμές ανταγωνιστικές, χωρίς να μειώνουν την ποιότητα. Στην
Ελλάδα , συγκεκριμένα παρατηρείται μια πτώση σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας αφού οι τιμές παραμένουν σταθερές
ενώ η ποιότητα των παροχών φθίνει. Επιπλέον, τα κράτη παρεμβαίνουν για να ελέγχουν κάθε άδικο η αθέμιτο
ανταγωνισμό που μπορεί να προκύψει μεταξύ τουριστικών συμφερόντων μέσω καθορισμένων κατώτατων και
ανώτατων τιμών για κάθε κατηγορία ξενοδοχειακού καταλύματος και την ετήσια γνωστοποίηση των τιμών των
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών πριν από την τουριστική περίοδο.
3. Την πολιτική εκπαίδευσης, συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης
Η έλλειψη ειδικευμένου τουριστικού προσωπικού αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που συναντά μια
αναπτυσσόμενη χώρα στην προσπάθεια της να δημιουργήσει λειτουργική τουριστική βιομηχανία.
4. Πολιτική προώθησης και διαφήμισης
Μεγάλη έμφαση για την αποτελεσματική ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να δοθεί στην αποδοτική προβολή της
χώρας. Οι διαφημιστικές εκστρατείες που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση του τουρισμού και της καλής εικόνας της
χώρας ανήκουν στις αρμοδιότητες του κράτους.

5.2 Συμπεράσματα και προτάσεις
Το κράτος έχει δείξει να κατανοεί ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την έξοδο από αυτή τη
δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνει ο Ελληνικός λαός. Εφάρμοσε κάποια μέτρα, αλλά το αποτέλεσμα τους δεν ήταν
πλήρως ικανοποιητικό. Κάποια από αυτά ήταν η κατασκευή μεγάλων έργων όπως η καλωδιακή γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός , η Αττική Οδός, οι βελτιωτικές εργασίες στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας , ο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η αποκρατικοποίηση των Ολυμπιακών Αερογραμμών ενισχύοντας τον αεροπορικό
ανταγωνισμό τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Επίσης το κράτος παρείχε επιδοτήσεις ολιγοήμερων διακοπών από
τον Ε.Ο.Τ. σε όλη την επικράτεια. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το νέο μουσείο της Ακρόπολης και τα διάφορα φεστιβάλ
που προβάλλουν τη χώρα μας διεθνώς. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την παρέμβαση του κράτους για την
ενίσχυση του τουρισμού με τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% στην εστίαση από την 1/08/2013.Σύμφωνα με μελέτη του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, λόγω της αύξησης του εν λόγω συντελεστή στο 23% μέσα σε δύο
μόνο χρόνια χάθηκαν 50.000 θέσεις εργασίας ενώ έκλεισαν 4.000 επιχειρήσεις εστίασης.
Στην παρούσα εργασία αναφέρθηκε η συμβολή του τουρισμού στην οικονομία της χώρας, οι επιπτώσεις που
είχε ο τουρισμός από την παγκόσμια οικονομική κρίση, οι απόψεις επιχειρηματιών που σχετίζονται άμεσα με τον
κλάδο καθώς και ο ρόλος του κράτους.
Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες του κλάδου την οικονομική
κρίση. Στην σημερινή εποχή, ο τουρισμός καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα μείζονος σημασίας. Πολλά από αυτά
έχουν ήδη αναφερθεί , όπως το πρόβλημα ρευστότητας χρημάτων, η μειωμένη δανειοδότηση , η μειωμένη ποιότητα
των τουριστών και η δυσφήμιση της χώρας.
Ολοκληρώνοντας την παρούσα ερευνητική προσπάθεια, έγινε φανερό ότι για το ζήτημα του τουρισμού και της
οικονομικής κρίσης οι απόψεις ποικίλουν σε πολλά σημεία αλλά και ταυτίζονται σε άλλα. Παρά ταύτα είναι επιθυμητό,
να υπάρξει ένας συγκερασμός των απόψεων αυτών με στόχο την δημιουργία προτάσεων για να δοθούν λύσεις στο εν
λόγο πρόβλημα.
Παρακάτω λοιπόν αναδεικνύονται προτάσεις μέσα από τις οποίες μπορεί ο ελληνικός τουρισμός να γίνει
ανταγωνιστικότερος και ισχυρότερος μελλοντικά.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ωφέλιμο θα ήταν, η πολιτεία να χρηματοδοτούσε μελέτες που αφορούν τη δημιουργία Δορυφόρων Λογαριασμών
Τουρισμού, οι οποίοι θα είχαν ως στόχο να παρακολουθούν και να καταγράφουν βάσει επιστημονικών μεθόδων τα
μεγέθη που αφορούν στην τουριστική δραστηριότητα. Παράλληλη λειτουργία θα έχει το Παρατηρητήριο Τουρισμού
το οποίο, ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων των δορυφόρων λογαριασμών θα παρέχει λεπτομερή και αναλυτική
πληροφόρηση σε όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς. Η συνεργασία με επιστήμονες του χώρου για
την τελική διαμόρφωση των Δορυφόρων Λογαριασμών θα συνεισφέρει στην ουσιαστική λειτουργία του
Παρατηρητήριου Τουρισμού που αφορά στην κατανόηση των προβλημάτων του κλάδου και την ανάπτυξη εργαλείων
μέτρησης και αποδοτικότητας του τουριστικού προϊόντος.
1.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Στις περισσότερες χώρες, ο τουριστικός τομέας ζει εποχικές διακυμάνσεις όσον αφορά τη ζήτηση. Η υψηλή
εποχικότητα επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες αδυνατούν να
είναι τιμολογιακά ανταγωνιστικές καθώς οφείλουν με τις εισπράξεις της περιορισμένης χρονικά τουριστικής περιόδου
να συντηρήσουν την λειτουργική βιωσιμότητα της επιχείρησης όλο το έτος. Εργαλείο τόσο για την αντιμετώπιση της
εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού όσο και της οικονομικής κρίσης είναι η ενίσχυση του εγχώριου και του
χειμερινού τουρισμού. Μία λύση θα ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να συμβάλει
στην αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης του ημεδαπού τουρίστα Επίσης καλό θα ήταν να περιοριστεί η μονόπλευρη
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προβολή της χώρας η οποία επικεντρώνεται στα 3S(sun, sand , sea) και να δοθεί έμφαση στη διαφήμιση των
χιονοδρομικών κέντρων της Ελλάδας και των ποικίλων επιλογών που έχει ο επισκέπτης κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου. Ο πολιτικός σχεδιασμός στον τομέα του τουρισμού, στηριζόμενος στις δυνατότητες της Ελλάδας,
θα πρέπει να επιχειρεί την προώθηση πολιτικών ανάπτυξης της τουριστικής κινητικότητας σε δωδεκάμηνη βάση.
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA)
Καθοριστικό παράγοντα της πολιτικής ανάπτυξης του τουρισμού αποτελούν οι
σχετικές διακρατικές συμφωνίες . Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης τουριστικής κινητικότητας απαιτείται ταχύτερη
έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Schengen Visa) , π.χ. σε Ρώσους πολίτες μέσω των Visa Centres στη Ρωσία καθώς σε
πολίτες άλλων κρατών που βάσει σχετικών μελετών χαρακτηρίζονται από υψηλή κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη.
3.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ο ελληνικός τουρισμός δεν βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
Η εισαγωγή , λοιπόν , νέων τεχνολογιών θα συμβάλει στην γενικότερη πρόοδο και εξέλιξη του τουρισμού. Τα
σημαντικότερα εργαλεία των νέων τεχνολογιών που μπορούν να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας είναι
προωθητικές πολιτικές e-marketing,η ηλεκτρονική διαχείριση πελατείας με συστήματα εξατομικευμένων
πληροφοριών και υπηρεσιών, οι προωθητικές ενέργειες μέσω κοινωνικής δικτύωσης (social networking,), οι ψηφιακοί
χάρτες και τεχνικές εικονικής πραγματικότητας που επιτυγχάνουν τρισδιάστατες απεικονίσεις και ξεναγήσεις ,
ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί κ.ά.
4.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι τουριστικές μονάδες και ιδιαίτερα αυτές που είναι κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές είναι από τις μεγαλύτερες
πηγές μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αυτό όπως είναι λογικό κάθε άλλο παρά θετικά επιδρά στον τουρισμό. Στη χώρα
μας ειδικά όπως έχει προαναφερθεί, το ιδιαίτερο περιβάλλον αποτελεί κομμάτι του ίδιου του τουριστικού προϊόντος
που παράγουμε. Πρέπει το κράτος να εκμεταλλευτεί τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας και να στρέψει τον μοχλό
ανάπτυξης του τουρισμού προς την πλευρά της πράσινης ανάπτυξης. Είναι ένας τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας
(αιολικά πάρκα, φωτό-βολταϊκά πάρκα, αφαλάτωση υδάτων κ.λπ.), μείωσης του κόστους εν καιρώ κρίσης και
στροφής σε μια οικολογική συνείδηση και σεβασμού του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, ο αγροτουρισμός αποτελεί
μια ακόμα λύση εναλλακτικού τουρισμού που δένει με την ιδέα της πράσινης ανάπτυξης αρμονικά και δημιουργεί
ακόμα ένα ελκυστικό προϊόν για τον πελάτη.

5.

6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τουρισμός και εργασία σημαίνει ο τουρίστας να μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων του, με
τέσσερις ή έξι ώρες εργασίας την ημέρα. Η λύση προτείνεται για τους οικονομικά ασθενέστερους, οι οποίοι δεν έχουν
δουλειά και παράλληλα την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο οι διακοπές θα
στοιχίζουν ένα μηδαμινό ποσό στον υποψήφιο εργαζόμενο-τουρίστα. Ο συνδυασμός εργασίας και διακοπών είναι μια
λύση για να μην πληγεί ο τουρισμός σε μεγαλύτερο βαθμό.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Στην Ελλάδα απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε μορφή οργανωμένου τουρισμού για άτομα με αναπηρία.
Ξενοδοχεία, αρχαιολογικοί χώροι, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν διευκολύνουν ιδιαίτερα τους Έλληνες αλλά και τους
ξένους επισκέπτες με ειδικές ανάγκες που επιθυμούν να επισκεφθούν συγκεκριμένους προορισμούς, καθώς τα
προβλήματα προσβασιμότητας είναι πολλά και μεγάλα. Τα περιθώρια ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού είναι
πολλά και υπόσχονται μεγάλα έσοδα, δεδομένου του σημαντικού αριθμού υποψηφίων επισκεπτών. Επιτακτική είναι η
ανάγκη για την δημιουργία ξενοδοχείων για άτομα με ειδικές ανάγκες και κατάλληλων υποδομών ώστε να προσφέρεται
φιλοξενία σε ΑΜΕΑ σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
8.ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πολλοί μεγάλοι tour operator ασκούν πιέσεις στην τουριστική κοινότητα της Ελλάδας για την δημιουργία
θεματικών ξενοδοχείων. Υποστηρίζουν ότι μια τέτοια μορφή τουρισμού θα προσελκύσει πολλούς επισκέπτες αφού θα
ικανοποιεί διαφορετικές προτιμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί η ποιότητα του εισερχόμενου τουρισμού.
Τέτοια ξενοδοχεία είναι :
•
Ξενοδοχεία Spa
•
Παραλιακά Ξενοδοχεία
•
Ξενοδοχεία Καζίνο
•
Ξενοδοχεία Γκολφ
•
Ξενοδοχεία για τον μήνα του μέλιτος
•
Ξενοδοχεία σε χιονοδρομικά
•
Ξενοδοχεία για περιπέτεια
•
Ρομαντικά ξενοδοχεία
•
Ξενοδοχεία για συνέδρια
•
Ξενοδοχεία για φιλόζωους
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9.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
Ο τουρισμός ταινιών είναι μια νέα μορφή προώθησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας που αποφέρει
διπλά οφέλη. Η περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα η ταινία επωφελείται τόσο κατά την διάρκεια των γυρισμάτων
όσο και μετά την προβολή της ταινίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν το ‘Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι’
που γυρίστηκε στην Κεφαλονιά και το ‘Mamma Mia’ στην Σκιάθο που ενίσχυσαν τόσο τις τοπικές επιχειρήσεις όσο
και την γενικότερη διαφήμιση της Ελλάδας.
Συνοψίζοντας, είναι κατανοητό σε όλους πως ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί μια σοβαρή συνιστώσα για
την ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας. Κρίνεται , λοιπόν, απαραίτητη η συλλογική αναδιάρθρωση του κρατικού
προγραμματισμού ώστε ο τουρισμός να αποτελεί το μέσο για την γενικότερη ευημερία της χώρας και την προώθηση
των διαπολιτισμικών σχέσεων των κρατών. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πώς θα πάμε ένα βήμα
μπροστά. Να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο ελεύθεροι επαγγελματίες, τοπικές κοινωνίες και κρατικοί φορείς θα δρουν
συλλογικά ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο, η τουριστική ανάπτυξη.
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Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο
Κατά πόσο , κατά την γνώμη σας έχει επηρεάσει η διεθνής οικονομική κρίση τον ετήσιο τζίρο;
Οι κρατήσεις κατά την περίοδο α)2008-2010 β)2010-2012 γ)2013 έχουν μειωθεί, είναι σταθερές ή αυξήθηκαν;
Έχετε προβεί σε δανειοδότηση από τις τράπεζες προκειμένου να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας; (πριν
την κρίση/μετά την κρίση)
Αντιμετωπίσατε προβλήματα καθυστέρησης εξόφλησης από τα πρακτορεία/πελάτες;
Τι επιπτώσεις είχε αυτό στην ρευστότητα χρήματος , στην πληρωμή του προσωπικού και των προμηθευτών
σας;
Οδηγηθήκατε σε μειώσεις μισθών ή εργατικού δυναμικού;
Αυτό μείωσε την ποιότητα των παροχών σας;
Παρατηρείται η τάση από τους πελάτες σας να προτιμούν φθηνότερα πακέτα διακοπών η τα πακέτα all
inclusive.Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτό;
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Είχατε αντιληφθεί την πιθανότητα κρίσης, αν ναι είχατε προβεί σε κάποια συντηρητική πολιτική για την
αποφυγή μεγάλων δυσχερειών;
Λήφθηκαν κάποια μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μονάδας σας;
Θεωρείται ότι η αρνητική προβολή της χώρας μας έχει επηρεάσει την ποιότητα των τουριστών;
Η Ελλάδα ως προορισμός κόστιζε λιγότερο η περισσότερο πριν την κρίση;
Τα φορολογικά μέτρα έχουν επηρεάσει;
Ποιο πιστεύεται ότι είναι το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και πως αυτό πρέπει να αναδεικνύεται;
Πιστεύετε ότι το κράτος μπορεί να προβεί στην λήψη μέτρων σχετικά με την ανάκαμψη του τουρισμού;
Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού στην χώρα;
Προτάσεις για τον τουρισμό που κατά την γνώμη σας θα συμβάλουν στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση;
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H συμβολή του Joseph Schumpeter στην θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης
Κουμπαρούλη Άννα-Μαρία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Joseph Schumpeter ήταν ο πρώτος που μελέτησε τον καπιταλισμό, την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα καθώς επίσης και την πορεία των οικονομικών κύκλων. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί αυτό το
ζήτημα, καθώς πολλές θεωρίες για την οικονομική ανάπτυξη έχουν ειπωθεί και διαφορετικές απόψεις έχουν
υποστηριχτεί. Έτσι, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναζητήσει ποια ήταν η συμβολή του Joseph Schumpeter στην
οικονομική ανάπτυξη και ποια θεωρία ανέπτυξε για αυτή. Συνοψίζοντας, από την εργασία αυτή θα μπορούσαν να
επωφεληθούν μελετητές της οικονομικής ανάπτυξης, και έτσι να οδηγηθούν και αυτοί σε μια εναλλακτική θεώρηση
για τη δική τους συμβολή στην θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης.
Κορμός αυτής της εργασίας θα αποτελέσει στο πρώτο μέρος η ζωή του Joseph Schumpeter, στο δεύτερο μέρος
το έργο του και οι δημοσιεύσεις του, στο τρίτο η ασκηθείσα κριτική, στο τέταρτο η ανάλυση των άρθρων και στο
τελευταίο μέρος θα αναφερθούν τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την εν λόγω εργασία.

Η Ζωή του
Ο Joseph Alois Schumpeter ήταν αυστριακός οικονομολόγος που υποστήριξε την άποψη ότι οι
επιχειρηματικοί κύκλοι είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας της οικονομικής ανάπτυξης σε μια
κεφαλαιοκρατική οικονομία. Γεννήθηκε στην Αυστρία στις 8 Φεβρουαρίου 1883 και είχε μοραβική καταγωγή. Ο
πατέρας του και ο παππούς του ήταν τοπικοί επιχειρηματίες στον τομέα της υφαντουργίας. Ο πατέρας του πέθανε όταν
ήταν 4 ετών. Το 1888, ο Joseph με την μητέρα του, μετά τον θάνατο του πατέρα του, μετακόμισαν στο Graz, σε μια
αυστριακή πόλη 150.000 γερμανόφωνων κατοίκων. Η πόλη Graz ήταν η αυτοκρατορία πολλών πανεπιστημίων και η
μητέρα του πίστευε ότι η ίδια και ο γιος της θα είχαν ευκαιρίες. Άλλωστε, όσοι τον γνώριζαν από μικρό δεν είχαν
αμφιβολία για το μέλλον του.
Επιπλέον, η μητέρα του όταν ήταν 32 χρόνων και ο Joseph 10, 7 χρόνια αργότερα παντρεύεται τον
διακεκριμένο στρατηγό του αυστρο-ουγγρικού στρατού Sigmund vor Keler.
Επιπρόσθετα, ο Joseph Schumpeter είχε κάνει 3 γάμους. Ο πρώτος, ήταν στην Αγγλία με την Gladys Ricarde
Seaver όπου χαρακτηρίστηκε αποτυχημένος. Ο δεύτερος έγινε το 1925 όταν ήταν στη Βόννη με την Anna Reisinger
(την οποία ερωτεύτηκε και είχε υποστηρίξει οικονομικά). Βέβαια, την επόμενη χρονιά έζησε το θάνατο της γυναίκας
του στην γέννα καθώς επίσης και του νεογέννητου γιου του. Ο τρίτος και τελευταίος του γάμος έγινε το 1937 με την
Elizabeth Boody Schumpeter που κατείχε ένα PHD στους αγγλικούς και επιχειρηματικούς κύκλους και τον βοήθησε να
διαδώσει την εργασία του. Ο Joseph Schumpeter πέθανε στις 8 Ιανουαρίου του 1950 στο σπίτι του στο Κονέκτικατ σε
ηλικία 66 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία.

Η Εκπαίδευση του
Όταν μετακόμισαν στη Βιέννη μετά το δεύτερο γάμο της μητέρας του, εκείνη τον έβαλε στο τότε
αναγνωρισμένο και φημισμένο σχολείο της Maria Theresa που αυτή έφτιαξε το 180 αιώνα. Η ένταξή του σε ένα
αριστοκρατικό περιβάλλον επηρέασε σημαντικά τη μετέπειτα ζωή και αντίληψή του και αυτό τον οδήγησε σε
υπερβολές: εμφανιζόταν στα διάφορα πανεπιστήμια με στολές ιππασίας και δήλωνε ότι είχε 3 επιθυμίες. Να γίνει
μεγάλος εραστής σε όλη τη Βιέννη, μεγάλος ιππέας σε όλη την Αυστρία και μεγάλος οικονομολόγος στον κόσμο.
Βέβαια, δήλωσε ότι η ζωή του ικανοποίησε τελικά μια από τις επιθυμίες του χωρίς να προσδιορίζει ποια είναι.
Όσον αφορά τα μαθήματά του μελετούσε μαθηματικά, ιστορία, λογοτεχνία και λατινικά καθημερινά για 8
χρόνια και ελληνικά για 6 χρόνια. Επίσης, μάθαινε αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά ως ιθαγενής Γερμανός σε
ηλικία 17 ετών. Επιπλέον, την ίδια περίοδο γνωρίστηκε με τον Freud που έκανε την πρακτική του επάνω στην
ψυχανάλυση. Από το 1901 εως το 1906 μελετούσε το νόμο και τα οικονομικά όπου πήρε σεμινάρια από τους Eugen
Philippovic, Friedrich von Wieser και Eugen Bohm- Bawerk. Πήρε το δίπλωμα της δικηγορίας το 1906. Όσον αφορά
τις σπουδές του στην οικονομική επιστήμη διακρίθηκε αμέσως και ξεχώρισε με αποτέλεσμα ο Άρθρουρ Σπιτχοφ,
διάσημος οικονομολόγος της εποχής, να δηλώσει ότι ο Schumpeter δεν υπήρξε ποτέ αρχάριος. Άλλωστε, ως «τρομερό»
παιδί διαφώνησε ανοικτά με τον σημαντικότερο καθηγητή του Ευγένιο φον Μπον- Μπάβερκ. Τέλος, παρακολούθησε
σεμινάρια στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου και στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο London school of Economics το
1907.

Πορεία-Καριέρα
Μετά την Αγγλία, κατέληξε στην Αίγυπτο ως οικονομικός σύμβουλος μιας πριγκίπισσας. Διακρίθηκε σε αυτή
τη θέση αφού κατάφερε να μειώσει σημαντικά τα έξοδα της πριγκίπισσας. Ταυτόχρονα, κυκλοφόρησε και το πρώτο
του βιβλίο για την φύση της οικονομικής θεωρίας, γεγονός που του διασφάλισε την έδρα του καθηγητή στη Βιέννη. Το
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1909, μετά από μερικά ταξίδια μελέτης, έγινε καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Czernowitz. Το 1911,
ήταν στο πανεπιστήμιο του Graz όπου παρέμεινε μέχρι και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το 1919 έγινε μέλος της
επιτροπής για την εθνικοποίηση της Βιομηχανίας που σύστησε η νέο σοσιαλιστική κυβέρνηση της Γερμανίας. Την ίδια
εποχή, ανέλαβε υπουργός στη νεοσύστατη κυβέρνηση της κεντροαριστεράς της Αυστρίας, παραιτήθηκε όμως, σύντομα
λόγω συγκρούσεων και διαφωνιών παρόλο που εκπόνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο σταθεροποίησης του
νομίσματος(Αυστριακή κορώνα).
Επιπλέον, το διάστημα 1920-1924 είχε μια σύντομη θητεία ως πρόεδρος της ιδιωτικής τράπεζας της Βιέννης,
Biederman, η οποία χρεοκόπησε λόγω της οικονομικής καχεξίας της εποχής, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με ένα
τεράστιο προσωπικό χρέος. Τέλος, ο Schumpeter ήταν πρόεδρος της οικονομετρικής κοινωνίας το 1940-1941, ήταν
πρόεδρος της Αμερικανικής οικονομικής ένωσης το 1948 και επρόκειτο να γινόταν πρόεδρος της διεθνούς οικονομικής
ένωσης το 1950.
Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά, το ακαδημαϊκό επίπεδο, η καριέρα του συνέχισε την ανοδική της πορεία,
με την ανακήρυξή του ως επισκέπτη καθηγητή στην Ιαπωνία, τη Γερμανία και τελικά το Χάρβαρντ. Πιο συγκεκριμένα,
το 1913, ως καθηγητής έκανε επίσκεψη στο πανεπιστήμιο της Columbia στην Νέα Υόρκη. Από το 1925 έως και το
1932 ο Schumpeter κράτησε την θέση του στο πανεπιστήμιο της Βόννης στην Γερμανία. Μίλησε στο Harvard το 1927
έως και το 1928 καθώς επίσης και το 1930. Βέβαια, κατά την διάρκεια των ετών που ήταν στο Harvard δεν θεωρήθηκε
γενικά ένας «καλός» δάσκαλος αλλά απέκτησε ένα σύνολο πιστών οπαδών. Ακόμα, το γόητρό του μεταξύ των
συναδέλφων του δεν ήταν πολύ υψηλό επειδή οι απόψεις του φαίνονταν ξεπερασμένες και όχι σε αρμονία με τον
μετέπειτα μοντέρνο κεϋνσιανισμό.
Έτσι, αυτή η περίοδος της ζωής του χαρακτηρίστηκε από σκληρή δουλειά, αλλά λίγη αναγνώριση υπήρξε στις
ιδέες του. Το 1932 διορίστηκε ως καθηγητής και διαδέχτηκε τον Frank Taussing όπου αυτός δίδαξε τους Wassily
Leontief, Paul Samuelson και τον John Kenneth Galbraith. Αργότερα, ο ίδιος ο Galbraith τον χαρακτήρισε ως τον πιο
εξεζητημένο και συντηρητικό του αιώνα αυτού. Τέλος, το 1931, ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Τόκυο στο κολέγιο
του εμπορίου, το 1932 πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 1939 έγινε αμερικανός πολίτης. Ο Joseph Schumpeter είχε
μια ιδιαίτερα συντηρητική πολιτική τοποθέτηση όσον αφορά τα πολιτικά του πιστεύω. Συγκεκριμένα, στις αρχές του
δεύτερου παγκοσμίου πολέμου το FBI έκανε έρευνα για τις υπέρ-ναζιστικές κλίσεις του αλλά κανένα στοιχείο δεν
διαπίστωσε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον ναζισμό.

Έργο και Δημοσιεύσεις
Η δυναμική πηγή για τον Joseph Schumpeter προσανατολισμένη στην αλλαγή, βασισμένη στην καινοτομία
των οικονομικών βρίσκεται στην ιστορική σχολή των οικονομικών. Αν και οι γραφές του θα μπορούσαν να επικριθούν
από την σχολή, η εργασία του Schumpeter για το ρόλο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μπορεί να
θεωρηθεί ως συνέχεια των ιδεών που προέρχονται από την ιστορική σχολή και αναφέρονται ειδικότερα στην εργασία
των Gustav von Schmoller και Werner Sombart. Επιπλέον, ο Christopher Freedman (2009) ένας μελετητής που
αφιέρωσε πολύ χρόνο ερευνώντας την εργασία του Schumpeter επισήμανε ότι κεντρικό σημείο ολόκληρης της
εργασίας του είναι ότι η κεφαλαιοκρατία μπορεί μόνο να γίνει κατανοητή ως εξελεγκτική διαδικασία της συνεχούς
καινοτομίας.
Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα έργα του ήταν η ιστορία της οικονομικής ανάλυσης. Ειδικότερα, οι απόψεις του
σε αυτή την εργασία φαίνονται ιδιοσυγκρασιακές και μερικές φορές αλαζονικές. Για παράδειγμα, θεωρούσε ότι ο
μέγιστος οικονομολόγος του 18 αιώνα ήταν ο Turgot και όχι Adam Smith όπως πολλοί θεωρούσαν.
Επιπλέον, θεωρούσε ότι ο Leon Walras ήταν ο μέγιστος όλων των οικονομολόγων, εκτός από τις θεωρίες
άλλων οικονομολόγων οι οποίες προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να αγγίξουν μερικές ιδιαίτερες πτυχές της αλήθειας
Walrasian. Ακόμα, ο Joseph Schumpeter επικρίνει τους John Maynard Keynes και David Ricardo για το ρικαρδιανό
ελάττωμα. Σύμφωνα με τον Schumpeter οι Ricardo και Keynes εργάστηκαν επάνω στα αφαιρετικά μοντέλα.
Επιπλέον, εργάστηκε και ανέπτυξε τις απόψεις του πάνω στην θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, σε αυτή τη μελέτη ο Joseph Schumpeter καταδεικνύει το στατικό μοντέλο του καπιταλισμού που είναι
καταδικασμένο να διαγράφει αέναους και μη παραγωγικούς κύκλους. Η συσσώρευση του κεφαλαίου δεν είναι πλέον η
σημαντικότερη πτυχή του καπιταλισμού όπως ίσχυε για τους Adam Smith, Marx και John Stiouart Mill. Το οικονομικό
σύστημα περιγράφεται ως μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία όπου η αδράνεια παίζει κυρίαρχο ρόλο, η επανάληψη
των ίδιων διαδικασιών είναι μια συνήθεια και ο ανταγωνισμός αναγκάζει τους κεφαλαιοκράτες να αποδίδουν στους
εργάτες την πλήρη αξία της εργασίας τους. Επίσης, τα κέρδη κατά τον Schumpeter δεν προέρχονται από την
εκμετάλλευση της εργασίας ή από κάποια ενσωματωμένη αξία στο κεφάλαιο. Τα κέρδη εμφανίζονται όταν η κυκλική
εξελίξιμη πορεία των πραγμάτων δεν ακολουθεί την συνήθη στατική της πορεία. Δηλαδή, εμφανίζονται όταν
εισαχθούν στην παραγωγική διαδικασία καινοτόμες ιδέες κάθε είδους οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα
σημαντικά ή βοηθούν στην δημιουργία εντελώς νέων προϊόντων.
Συγκεκριμένα, η καινοτομία δίνει στον καπιταλιστή που την εκμεταλλεύεται ένα σημαντικό αλλά πρόσκαιρο
πλεονέκτημα γιατί πολύ σύντομα οι ανταγωνιστές την αντιγράφουν και αποκαθίσταται η προηγούμενη ισορροπία. Οι
καινοτόμοι ή επαναστάτες της παραγωγής δεν ανήκουν κατ’ανάγκη σε κάποια κοινωνική ή οικονομική τάξη, ωστόσο,
όμως, αποτελούν τον μοχλό της ανάπτυξης και της ευημερίας.
Ακόμα, όσον αφορά την καινοτομία υποστήριξε ότι η οικονομική αλλαγή περιστρέφεται γύρω απ’αυτή, καθώς
επίσης και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και η αγοραστική δύναμη. Προσπάθησε να αποδείξει βέβαια ότι η
καινοτομία προερχόμενη από την αγοραστική δύναμη θα μπορούσε να παρέχει καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι το
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αόρατο χέρι και ο ανταγωνισμός των τιμών. Υποστήριξε, επίσης, ότι η τεχνολογική καινοτομία δημιουργεί συχνά τα
προσωρινά μονοπώλια, που επιτρέπουν τα ανώμαλα κέρδη. Αυτά τα προσωρινά μονοπώλια θα ήταν απαραίτητα για να
παρέχουν το απαραίτητο κίνητρο στις εταιρείες ώστε να αναπτύξουν νέα προϊόντα και διαδικασίες.
Βέβαια, ο καινοτόμος ή νεωτεριστής δεν προσπορίζεται τα κέρδη που του αναλογούν, δεν μεταβιβάζει σε
άλλες γενιές τις ικανότητές του. Ο επιχειρηματίας, όμως, που προάγει την καινοτομία έχει το κίνητρο κατά τον
Schumpeter να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό βασίλειο, ή μια δυναστεία να επιτύχει και να απολαύσει την χαρά της
δημιουργίας και της επίτευξης των στόχων. Έτσι, ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής δεν διακατέχεται μόνο από την
νοοτροπία της επικράτησης και της αρπαγής του πλούτου από την κοινωνία, αλλά και από μια διάθεση ανατροπής της
στατικότητας των πραγμάτων. Ακόμα, ο Schumpeter όταν ήταν καθηγητής στο Harvard πρόσθεσε σε αυτή του τη
θεωρία, ότι οι μονάδες που οδηγούν την καινοτομία και την οικονομία είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν
τους πόρους και το κεφάλαιο για να επενδύσουν στην έρευνα και την ανάπτυξη.
Τέλος, το πρόβλημα που προκύπτει απ’ αυτή τη θεωρία ήταν η εξήγηση των περιόδων ύφεσης, δηλαδή, σε
αυτές τις περιόδους εξέλιπε η καινοτομία.
Επιπροσθέτως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πιο σημαντική συνεισφορά του Joseph Schumpeter ήταν οι
οικονομικοί κύκλοι. Χωρίς να ακολουθεί τον Walras και τον Keynes αρχίζει την θεωρία για την οικονομική ανάπτυξη
μαζί με μια πραγματική κυκλική ροή, η οποία αποκλείει οποιεσδήποτε καινοτομίες, καινοτόμες δραστηριότητες που
οδηγούν σε μια στάσιμη κατάσταση. Αυτή η στάσιμη κατάσταση σύμφωνα με τον Schumpeter περιγράφεται από την
ισορροπία Walras. Κύριος παράγοντας σε αυτή την υπόθεση είναι ο επιχειρηματίας. Σε αυτή την περίπτωση ο
επιχειρηματίας διαταράσσει αυτή την ισορροπία και είναι η πρωταρχική αιτία της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία
προχωρά σε μια κυκλική διαδικασία κατά μήκος διαφόρων χρονικών διαστημάτων.
Στη διαμόρφωση των καινοτομιών, των κύκλων και της ανάπτυξης αυτής της θεωρίας ο Schumpeter κράτησε
ζωντανές τις ιδέες του Ρώσου Nikolai Kondratiev σχετικά με τους κύκλους 50 χρόνων, ονομαζόμενα και ως κύματα
Kondratiev. Επιπλέον, ο Schumpeter τόνισε ότι η οικονομική διαδικασία διατρέχεται από 4 οικονομικούς κύκλους: ο
πρώτος κύκλος είναι μικρής διάρκειας(4 περίπου χρόνια) και ονομάζεται Kitchin, ο δεύτερος επαναλαμβάνεται κάθε 7
έως 11 χρόνια και ονομάζεται Juglar, ο τρίτος διαρκεί 18 έτη και ονομάζεται Kuznets και ο τελευταίος διαρκεί μέχρι
και 30 χρόνια και ονομάζεται Kondratiev. Αυτό το διάστημα συνήθως συμπίπτει με νέες σημαντικές ανακαλύψεις της
επιστήμης και της τεχνολογίας όπως η ατμομηχανή, το αυτοκίνητο και ο ηλεκτρισμός.
Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ του Schumpeter και του Kuznets υπήρξε ιδιαίτερος επαγγελματικός
ανταγωνισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο Schumpeter δεν συμπεριέλαβε τον κύκλο Kuznets γιατί δεν τον αναγνώρισε ως
έγκυρο κύκλο. Έτσι, ένα κύμα Kondratiev θα μπορούσε να αποτελείται από 3 χαμηλότερα κύματα Kuznets βαθμού.
Κάθε κύμα Kuznets θα μπορούσε να αποτελείται από δυο κύματα Juglar. Ομοίως, δυο ή τρία κύματα Kitchin θα
μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα υψηλότερο κύμα Juglar βαθμού. Βέβαια, ο Schumpeter ποτέ δεν πρότεινε ένα
σταθερό πρότυπο όσον αφορά το κύμα Kondratiev.
Όμως, η αρνητική επίδραση αστάθμητων παραγόντων όπως η ρωσική επανάσταση και η αναποτελεσματική
πολιτική ορισμένων κυβερνήσεων, καθώς και η ταυτόχρονη και τυχαία, αλλά καθοδική πορεία των 4 κύκλων εξηγούν
την έλλειψη της καινοτομίας το οποίο είχε ως επακόλουθο την ύφεση.
Σύμφωνα, όμως, με την παραπάνω ανάλυση, ο καπιταλισμός όσον αφορά την οικονομική τους δυναμική είχε
μέλλον μπροστά του (σε αντίθεση με την επιχειρηματολογία των μαρξιστών και άλλων, ότι διένυε τις τελευταίες του
στιγμές). Ωστόσο, η κοινωνιολογική του υπόσταση κατά τον Schumpeter δεν επρόκειτο να αλλάξει ή να βελτιωθεί και
αυτό το γεγονός ήταν κρίσιμο για την μακροπρόθεσμη επιβίωσή του.
Επιπρόσθετα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα ακόμα πιο σημαντικό βιβλίο του Schumpeter ήταν το
“Capitalism, Socialism and Democracy”. Το βιβλίο αρχίζει με μια αναφορά για τον Karl Marx, του οποίου κύριος
μελετητής ήταν ο Schumpeter, ο οποίος ήταν σύμφωνος σε πολλά σημεία με τη θεωρία του. Βέβαια, ο Schumpeter
θεωρεί πως ο δυναμισμός του κεφαλαίου δεν εξηγείται επαρκώς από την πάλη των τάξεων, αλλά από την εγγενή τάση
προς την καινοτομία, τον ορθολογισμό και την προσήλωση στις πολιτιστικές αστικές συνήθειες. Έτσι, προβλέπει στην
μελέτη του το οριστικό και αναπότρεπτο τέλος του καπιταλισμού όπως υποστήριξε και ο Marx, αλλά για
διαφορετικούς λόγους. Ναι μεν ο καπιταλισμός θα αντικατασταθεί από τον σοσιαλισμό, αλλά αυτό θα γίνει γιατί ο
ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του καπιταλισμού θα εναντιωθεί στον μη ορθολογικό τρόπο της πολιτισμικής
διάρθρωσης των τάξεων που τον απαρτίζουν. Δηλαδή, το σύστημα θα καταρρεύσει στο απώτερο μέλλον και αυτό λόγω
της υπερβολικής γραφειοκρατικής διαχείρισης των πραγμάτων, της θεσμοποίησης της ίδιας της καινοτομίας και της
αλλαγής της ατμόσφαιρας και της αυτοπεποίθησης της αστικής τάξης προς το χειρότερο. Ο πολιτισμός της αστικής
τάξης διαβρώνεται και οι ηθικές αξίες της καταρρέουν.
Ακόμα, ο Schumpeter προσθέτει ότι η παρουσία του καπιταλισμού θα οδηγήσει σε μια συντεχνιοκρατία και
μια ενθάρρυνση των τιμών εχθρικών προς τον καπιταλισμό ειδικά μεταξύ των διανοουμένων. Το διανοητικό και
κοινωνικό κλίμα χρειάζεται να επιτρέψει στην επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί.
Στη συνέχεια, ο Joseph Schumpeter στο ίδιο βιβλίο του κάνει λόγο και αναπτύσσει μια θεωρία για την
δημοκρατία και επιδιώκει να εξηγήσει τι αποκαλεί «κλασικό δόγμα». Πιο συγκεκριμένα, αμφισβήτησε την ιδέα, ότι η
δημοκρατία ήταν μια διαδικασία, από την οποία το εκλογικό σώμα προσδιόρισε το κοινό αγαθό. Επιπλέον, υποστήριξε
ότι αυτό είναι μη ρεαλιστικό καθώς η άγνοια και η επιπολαιότητα των ανθρώπων σημαίνει ότι στην πραγματικότητα
χειρίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος από τους πολιτικούς οι οποίοι θέτουν και τον κατάλογο με τα θέματα
(agenda).
Τέλος, ο Schumpeter υποστήριξε ένα μινιμαλιστικό πρότυπο αρκετά επηρεασμένο από τον Marx Weber,
σύμφωνα με το οποίο η δημοκρατία είναι ο μηχανισμός για τον ανταγωνισμό μεταξύ των ηγετών σαν μια δομή αγοράς.
Ακόμα, επισημαίνει ότι αν και οι περιοδικές ψηφοφορίες από το ευρύ κοινό νομιμοποιούν τις κυβερνήσεις και τις
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κρατούν υπεύθυνες, το πολιτικό πρόγραμμα θεωρείται πιο πολύ ως δικό τους παρά των ανθρώπων και ο ρόλος των
συμμετεχόντων(ανθρώπων) είναι συνήθως σοβαρά περιορισμένος.
Τώρα όσον αφορά τις δημοσιεύσεις του Joseph Schumpeter αυτές αναφέρονται σε βιογραφίες όπως:
Prophet of innovation: Joseph Schumpeter and creative destruction από τον Thomas McCraw (2007)
A Biography(1991) από τον Richard Swedberg
Opening Doors: The life and work of Joseph Schumpeter (1991) από τον Robert Allen
Joseph Alois Schumpeter: The public life of a private man (1994) από τον Wolfgang Stopler
Joseph Schumpeter: Scholar, Teacher politician(1991) από τον Eduard Marz
Σε δημοσιεύσεις και βιβλία όπως:
Οι πρώτες δημοσιεύσεις του εμφανίστηκαν το 1905 επηρεασμένες από τον Eugen von Bohm- Bawerk
Το πρώτο του βιβλίο Das Wesen und der Hauptinhalt der Nationaloekonomie εμφανίστηκε το 1908
Το 1911 εμφανίστηκε το βιβλίο του με τίτλο Die Theorie der Wirschaftlichen Entwicklung που αργότερα
μεταφράστηκε ως: The theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and The
business Cycles. Για αυτό το βιβλίο κέρδισε την προσοχή για το επιχείρημα ότι η τρέχουσα ανάπτυξη της
κεφαλαιοκρατίας αποδόθηκε στα κύματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ότι η δομική αλλαγή παρά την
ισορροπία ήταν το «κεντρικό πρόβλημα των οικονομικών».
Το 1914 εμφανίστηκε η ιστορία της οικονομικής θεωρίας του με τον τίτλο Epochen der Dogmen and
Methodengeschichte
Το 1939 δημοσιεύτηκε το έργο του για τους οικονομικούς κύκλους με τίτλο A Theoretical Historical and
Statistical Analysis of the capitalist Process που επισκιάστηκε από την γενική θεωρία του Keynes (2 τόμοι).
Σε Μονογραφίες και τεύχη όπως:
Capitalism, Socialism and Democracy το 1942
The Nature and Essence of Theoretical Economics 1908
The crisis of the tax state 1918
Rudimentary mathematics for economists and statisticians 1946 μαζί με τον W.L Crum
History of economic Analysis 1954
Σε συλλογές όπως:
Essays of J.A. Schumpeter 1951
Imperialism and social classes 1951
Economic Doctrine and Method : An Historical sketch 1954
Economics and sociology of capitalism 1991
Σε άρθρα όπως:
The explanation of the Business Cycle, in Econometrica vii (Dec 1927)
The instability of capitalism in economic journal xxxviii(Sept 1928)
International cartels and their Relation to world trade in America as a creditor nation 1928
The “crisis” in Economics- Fifty years ago 1930, journal of economic literature
Mitchell’s Business Cycles (Nov 1930) in Quarterly journal of economics XLV
The present world Depression in American Economic Review XLV (March 1931)
A German view: Depression and Franco-German economic Relations (March 1932)
The common sense of econometrics in econometrica 1 ( Jan 1933)
Joan Robinson, The economics of imperfect competition Journal of political economy 42 in 1934
“Depressions” in the Theory of the recovery program
The Analysis of Economic change, Review of economic statistics XVII
“A Theorist’s comment on the current Business Cycle” in Journal of the American Statistical Association
XXX (March 1935)
The influence of Protective Tariffs on the industrial Development of the United States , Proceedings of
Academy of Political Science XIX (May 1940)
Capitalism in the Postwar world, in Postwar economic problems in 1943
The Decade of the Twenties in American economic Review XXXVI (May 1946)
Science and Ideology in American economic Review XXXIX (March 1949)
The historical approach to the analysis of business cycles, Universities- National Bureau conference on
business cycle Research (Nov 1949)
Σε συλλογές στις εξής εγκυκλοπαίδειες όπως:
Capitalism, encyclopedia Britanica 1946 vol IV 801-7
Allyn Abbott Young, encyclopedia of social sciences XV 514-15
Rudolph Auspitz, encyclopedia of social sciences II 317
Eugen von Bohm-Bawerk,encyclopedia of social sciences II 618
Depressions, the economics of the recovery program XVII 3—21
Depressions: Can we learn from past experience? 1934, economics of the recovery program
The nature and necessity of a price system 1934, economic reconstruction
Money and Currency 1991, social research
The future of private enterprise in the face of modern, socialistic tendencies 1946
The creative response in economic history 1947
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Theoretical problems of economic growth 1947
There is still time to stop inflation 1948, Nation’s business
Economic theory and entrepreneurial history 1949, change and the entrepreneur
History of economic analysis, published by Elisabeth Boody Schumpeter 1954
The meaning of rationality in the social sciences 1984, Zeitschrift fur die ge samte staatswissenschaft
Ασκηθείσα Κριτική
Ακόμα, αν και ο Schumpeter ενθάρρυνε αρκετούς νέους μαθηματικούς οικονομολόγους και ο ίδιος ήταν
πρόεδρος της οικονομετρικής ένωσης (1940-1941), ο ίδιος δεν ήταν μαθηματικός αλλά μάλλον οικονομολόγος και
προσπάθησε στις οικονομικές του θεωρίες να ενσωματώσει την κοινωνιολογική πλευρά. Βέβαια, έχει υποστηριχτεί ότι
οι ιδέες του επάνω στους επιχειρηματικούς κύκλους και την οικονομική ανάπτυξη δε θα μπορούσαν να συλληφθούν
στα μαθηματικά.
Η θεωρία κυμάτων του Schumpeter απομακρύνθηκε από αυτή του Paul Samuelson ως «πυθαγορικό λαθραίο
ποτό» αλλά τα στοιχεία του βιβλίου παραμένουν ενδιαφέροντα για εξερεύνηση το οποίο αποκάλεσε railroadisation
στην αύξηση των μεγάλων εταιρειών.
Η συγγραφή του Joseph Schumpeter καταδεικνύει μια αυξανόμενη απαισιοδοξία. Η διδασκαλία του
χαρακτηρίστηκε από μια ανυπομονησία. Τέλος, ο Peter Drucker έχει βεβαιώσει ότι «σχεδόν καθένας γέλασε» στις
προειδοποιήσεις του Schumpeter για την δεκαετία του 40 και ότι ο ίδιος ήταν ένας τολμηρός οραματιστής. Στην
πραγματικότητα, ήταν σε συμφωνία με τη σύγχρονη κριτική της νέας διαπραγμάτευσης.
Τέλος, έχουν επισημάνει ότι η εκλεκτική φύση ενός μεγάλου μέρους του γραψίματός του μια περίσκεψη για
την «ώριμη» ή «διευθυντική» κεφαλαιοκρατία που μπορεί να ανατρέψει μερικούς από τους οπαδούς του, που ανέμεναν
τον αρμόδιο έπαινο της ελεύθερης οικονομίας παρά την επικύρωση και τους μελετητές που έχουν προσδιορίσει τις
ασυνέπειες και τον ενθουσιασμό για τις μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις πριν το 1900 αλλά και την ανησυχία για την
εξάπλωση της φανέλας του στρατιώτη τη δεκαετία του 1940.

Ανάλυση Άρθρων
The explanation of the Business Cycle
O Joseph Schumpeter στο άρθρο του «The explanation of the Business Cycle» το οποίο δημοσιεύτηκε τον
Δεκέμβριο του 1927 στο περιοδικό Economica, προσπαθεί να εξηγήσει τους οικονομικούς κύκλους.
Πιο συγκεκριμένα, τονίζει ότι η ηλικία κάθε επιστήμης χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των σχολείων,
των οργανισμών των ατόμων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η παιδική ηλικία της επιστήμης δεν έχει φτάσει ακόμη στην
ώριμη φάση της. Τονίζει ότι το πρόβλημα των επιχειρηματικών κύκλων είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή η
κατάσταση παρατηρήθηκε στους κλασικούς οικονομολόγους και στους διαδόχους τους μετά από ένα γεγονός
συνεχόμενων κρίσεων. Παρατηρήθηκαν δυο φάσεις. Μια αρνητική όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να παρατηρηθεί ένα
γενικό πλεόνασμα και το δεύτερο ότι οι κρίσεις είναι απαραίτητο στοιχείο της καπιταλιστικής διαδικασίας. Ύστερα,
απ’ αυτή την παρατήρηση ήρθε στο προσκήνιο η παρατήρηση του Juglar ο οποίος προσπάθησε από την μια να δείξει
ότι οι κρίσεις είναι μόνο στοιχεία μιας ευρύτερης και βαθύτερης μετακίνησης, δεύτερον, περιέγραψε εμπειρικά αυτή
την κυκλική μετακίνηση και τρίτον συνέβαλε στην εξήγησή της. Έτσι, μέρος αυτής της ανάλυσης του Juglar μας
επιτρέπει να κατανοήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατομικών κύκλων απ’ ότι να απαντήσουμε την ερώτηση
«Γιατί υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως τελικά οι κύκλοι;»
Έτσι, λοιπόν, ο Schumpeter διευκρινίζει ότι κινείται σε αυτή τη γραμμή και ξεχωρίζει ιδιαίτερα την εργασία
του Spiethoff. Τονίζει βέβαια ότι όσο αισιόδοξη και αν είναι η κατάσταση απαιτούνται ικανότητες που δεν τις έχουν
όλοι. Έτσι, κάνει αναφορά στον καθηγητή Pigou υποστηρίζοντας ότι ήταν ο μόνος που μπόρεσε να αναφερθεί στην
κυριότητα των στατιστικών γεγονότων.
Από την άλλη πλευρά, προσθέτει ότι υπάρχουν 4 ομάδες προβλημάτων οι οποίες είναι: οι βιομηχανικές
διακυμάνσεις, ο κύκλος, τα μακροχρόνια κύματα και τέλος η κοσμική τάση. Ο καθηγητής Pigou κάνει λόγο για το
δεύτερο και αυτό ακολουθεί και ο Schumpeter στην ανάλυσή του. Έτσι, ο Pareto υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία
αίσθηση στο ερώτημα για το ποια είναι η αιτία που υπάρχει το επιτόκιο το οποίο είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα όλων
των στοιχείων του οικονομικού συστήματος. Ωστόσο, όμως, το ποσοστό του επιτοκίου διευκρινίζει ότι είναι μια
συνάρτηση όλων των άλλων ποσοτήτων που υπάρχουν την δεδομένη χρονική στιγμή. Επιπρόσθετα, ο Joseph
Schumpeter σ’ αυτό το άρθρο του παραθέτει τις απόψεις του καθηγητή Pigou που προσεγγίστηκαν το 1909 και
δημοσιεύτηκαν το 1912 και οι οποίες είναι οι παρακάτω:

Η πρώτη άποψη αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένας κύκλος κάτω από στατικές συνθήκες. Δηλαδή, συγχέουμε
τους στατικούς με τους στάσιμους όρους και συγκεκριμένα ότι τα στοιχεία της οικονομικής διαδικασίας, η περιγραφή
της αλληλεπίδρασης η οποία αποτελεί τη θεωρία της οικονομικής ισορροπίας δεν περιέχει κάτι το οποίο θα οδηγούσε
την κυκλική μετακίνηση σε μια αύξηση. Αυτό δεν χρειάζεται να αποδειχθεί σε όσους γνωρίζουν την ανάλυση του
Marshall.

Οι στατικές συνθήκες είναι συμβατές με την συνεχή αύξηση(ή την πτώση) όπως θα προέκυπτε ως αποτέλεσμα
μιας αύξησης(ή μείωσης) του πληθυσμού και του κεφαλαίου. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι να βρεθεί ένας τρόπος
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ώστε η οικονομική διαδικασία να προσαρμοστεί σε μια μετατόπιση ώστε να βρεθεί μια νέα ισορροπία που προκύπτει
από την αλλαγή των ποσοτήτων.

Σαν τρίτο λόγο υποστηρίζει ότι για να αποδείξει εάν οι κύκλοι αποτελούν ένα ιδιόμορφο φαινόμενο το οποίο
ξεχωρίζει από τις βιομηχανικές διακυμάνσεις και να αυξηθεί μέσα από το σύστημα, υποθέτουμε την απουσία
εξωτερικών διαταραχών που δεν μπορούν να παραχθούν ή να αποφευχθούν από την οικονομική δράση.
Έπειτα, ο Schumpeter αναφέρει ότι ο καθηγητής Pigou κατέκρινε εκείνους που έψαχναν να βρουν τις αιτίες
των βιομηχανικών διακυμάνσεων και μια διάκριση ίδια με αυτού(του Schumpeter).Ο Pigou τονίζει ότι η ένταξη των
ωθήσεων είναι ουσιαστικά εξωτερικές διαταραχές, όπως οι συγκομιδές, οι πόλεμοι, η κοινωνική ανησυχία. Οι απόψεις
του αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία αιτία μέσα στο σύστημα που να είναι επαρκής για να παραγάγει τον κύκλο και
η θεωρία αυτή συνίσταται στην περιγραφή του μηχανισμού από τον οποίο αρχίζουν οι ωθήσεις και μερικοί είναι
σποραδικοί και άλλοι περιοδικοί. Στην συνέχεια, παραθέτει ένα παράδειγμα στατικών θεωριών, όπου ξεσπά ένας
πόλεμος και η ισορροπία διαταράσσεται. Οι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες όπου
μειώνουν την κατανάλωσή τους ή από την άλλη μια επιχείρηση που έχει τα υψηλότερα κέρδη δέχεται να πληρώσει και
τις υψηλότερες δαπάνες ρυθμίζοντας πρώτα απ’ όλα την ποσότητα του προϊόντος.
Υποστηρίζει βέβαια ότι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαταραχή ο τύπος συμπεριφοράς που εξετάζεται θα
πρέπει να έχει σχέση με δεδομένο περιβάλλον. Η επιστημονική γνώση είναι πάντα μακριά από την πραγματική
πρακτική. Έτσι, τα αποτελέσματα των εφευρέσεων μπορούν να βρεθούν αχρησιμοποίητα, και αυτό γιατί δεν πρόκειται
μόνο για μια επιχειρησιακή πρακτική. Επιπλέον, σ’ αυτό το σημείο ισχυρίζεται ότι μπορεί να υπάρξει ανεξαρτησία των
κύκλων από τις εκρήξεις και τις υφέσεις που διαμορφώνουν τον κανονικό κύκλο των ωθήσεων, και δεύτερον ότι
καθένας από τους κανονικούς κύκλους στην πραγματικότητα είναι επηρεασμένος από κάποιες διαταραχές χωρίς να
υπάρχει κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Ακόμα, παραθέτει αυτή τη διάκριση των φαινομένων για να αποδείξει ότι
δεν έχουμε πάντοτε την δυνατότητα να ξεχωρίσουμε το στατικό από το μη-στατικό. Η τελευταία πρόταση έχει να κάνει
με μια ρήση του Juglar «Η μοναδικότητα της ύφεσης είναι η ευημερία». Δηλαδή, αυτό που εννοεί είναι ότι τα
φαινόμενα που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε ύφεση δεν είναι ένας ακανόνιστος σωρός διαταραχών αλλά γίνονται
αντιληπτά από την αντίδραση της επιχειρησιακής ζωής. Τέλος, διευκρινίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί
αυτός ο συλλογισμός, δηλαδή, ότι η ύφεση με την μείωση των τιμών των μηχανημάτων, των υλικών της εργασίας και
τη μετάβαση των ανησυχιών παρέχει την ευκαιρία να αγοράζουμε φθηνά. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι απαραίτητο να
αναλυθεί περαιτέρω. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό και στις θεωρίες των Marx, Hautrey και του Pigou. Έτσι,
λοιπόν, συνεχίζει λέγοντας ότι ο κύκλος θα μπορέσει να εξηγηθεί όταν εξηγηθούν κάποιες εκρήξεις οι οποίες
παρουσιάζονται από τους Ναπολεόντειους πολέμους. Αυτές οι εκρήξεις που παρατηρούνται οφείλονται στην
πραγματοποίηση των καινοτομιών στο βιομηχανικό και εμπορικό οργανισμό. Βέβαια, αυτές οι καινοτομίες κατά τον
Schumpeter οφείλονται σε αλλαγές στις μεθόδους της παραγωγής, της μεταφοράς, στις αλλαγές της βιομηχανικής
οργάνωσης, στο άνοιγμα των νέων αγορών ή τέλος στις νέες πηγές υλικού.
Επιπλέον, ο Joseph Schumpeter επισημαίνει ότι γεγονότα εκρήξεων ή υφέσεων παρατηρήθηκαν στην Ευρώπη
το 1873. Βέβαια, αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν από τις μονάδες που υπάρχουν μέσα στο οικονομικό σύστημα. Έτσι, τα
νέα πράγματα αυξάνονται σε σχέση με τις υπάρχουσες μονάδες. Δεύτερον, επισημαίνει ότι σημαντικό ρόλο παίζει και ο
ρυθμός. Προφανώς, η εξήγηση που δίνεται από τον ίδιο είναι καλύτερη από αυτή που δίνει ο Pigou στο κεφάλαιο 22
του βιβλίου του. Έτσι, τονίζει ότι τα γνωρίσματα των υφέσεων εξηγούνται όχι πάρα πολύ από την ισορροπία καθώς
ανατρέπεται από τις νέες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν νέα προϊόντα σε τιμές όπου άλλες εταιρείες δεν μπορούν να
ανταποκριθούν.
Από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι για να γίνει αντιληπτό το ζήτημα το οποίο εξετάζει θα πρέπει να αναφερθεί
και στο θέμα της πίστωσης. Πιο συγκεκριμένα, εάν τα μέλη μιας κοινωνίας δεν έχουν γνώση για κάποια καινούρια
μέθοδο πληρωμών πέρα από την φυσική παράδοση των χρυσών νομισμάτων, ξαφνικά θα ελέγξουν τις καταθέσεις τους
στην τράπεζα. Στην συνέχεια, οι διευθυντές των τραπεζών θα παρατηρήσουν ότι ένα μέρος των νομισμάτων θα
παραμείνει σ’ αυτούς ενώ το υπόλοιπο μπορεί να απαιτηθεί για κάποιες άλλες κοινότητες, και ίσως αφορά μικρές
πληρωμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την παλιά μέθοδο. Έτσι, λοιπόν, εάν οι διευθυντές των τραπεζών
βεβαιωθούν ότι έχουν την εμπιστοσύνη των καταθετών θα δανείσουν ένα μέρος των καταθέσεων. Το ίδιο βέβαια θα
μπορούσε να συμβεί και με οποιαδήποτε άλλη μορφή χρημάτων των τραπεζών αποκαλύπτοντας έτσι, τα
χαρτονομίσματα και τους λογαριασμούς που έγιναν αποδεκτοί από τις τράπεζες. Επιπλέον, τονίζει ότι υπάρχει
αγοραστική δύναμη, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αγοραστική δύναμη η οποία
είναι πρόσθετη στο ποσό της νομικής προσφοράς, στο ποσό της αποταμίευσης και στο ποσό της αγοραστικής δύναμης
που αντιπροσωπεύεται από την αξία των υπαρχόντων προϊόντων. Συνεπώς, η αγοραστική δύναμη δημιουργείται με
τέτοιο τρόπο όπου το πρόσθετο προϊόν απουσιάζει και δεν υπάρχει καμία μείωση των χρημάτων και των δαπανών από
τους αποταμιευτές. Έτσι, έχουμε τον παραλληλισμό της ροής των χρημάτων και της ροής καταστροφής των αγαθών το
οποίο έχει ως αποτέλεσμα τον πληθωρισμό. Αυτό θα οδηγήσει τους επιχειρηματίες να υποβάλλουν αίτηση για πίστωση
στις τράπεζες, την οποία ξοδεύουν στις αγορές των παραγόντων παραγωγής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές της
εργασίας και τα εισοδήματα των εργατών να αυξάνονται.
Ακόμα, σ’ αυτό το άρθρο του παραθέτει δυο θεωρήματα τα οποία ειπώθηκαν το 1912. Συγκεκριμένα, σε ένα
τέλεια στατικό κράτος δεν θα υπήρχε κανένα πεδίο ακόμα και αν εμποδιζόταν ο κυβερνητικός πληθωρισμός μέσω της
δημιουργίας από τις τράπεζες ή άλλες αντιπροσωπείες τέτοιας αγοραστικής δύναμης. Η διαδικασία της παραγωγής θα
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από προηγούμενα έσοδα και μόνο οι μικρές και σχετικά ασήμαντες αποκλίσεις θα
μπορούσαν περιστασιακά να λειανθούν από τις τράπεζες, καθώς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κοινωνία δεν είναι
«στατική», ότι η βιομηχανική και εμπορική διαδικασία αναδιοργανώνεται πάντα. Στο δεύτερο θεώρημα υποστηρίζει
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ότι σ’ αυτή την ακριβή θεωρία δεν θα υπήρχε καμία άλλη απαίτηση για την εκ των προτέρων αγοραστική δύναμη, αλλά
θα ενδιέφερε αυτή του επιχειρηματία η οποία θα ικανοποιούσε αυτή τη δημιουργία. Άλλωστε, η σταθερή επανάσταση
των βιομηχανικών και εμπορικών μεθόδων παράγει συνεχώς κέρδη, τα οποία αποτελούν την πρώτη φυσική και
σημαντική πηγή των κινητών πόρων ή της αποταμίευσης, που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα υπήρχε σε ένα
στατικό κράτος. Έτσι, οι «κινητοί πόροι» δεν είναι απαραιτήτως το αποτέλεσμα της προηγούμενης αποταμίευσης
ακριβώς όπως η οικονομική πρόοδος δεν είναι πρώτιστα το αποτέλεσμα μιας αύξησης των συντελεστών της
παραγωγής, αλλά το αποτέλεσμα της εφαρμογής των ποσοτήτων που ήδη υπάρχουν. Βέβαια, όπως δήλωσε και ο
Ricardo και έγινε αποδεκτό και από τον Schumpeter, κανένας πλούτος δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τις τραπεζικές
διαδικασίες.
Στη συνέχεια, ο ίδιος επισημαίνει ότι η θεωρία των οικονομικών κύκλων συνδέεται με τις περιόδους
ευημερίας ή εκρήξεων που είναι περίοδοι στις οποίες οι καινοτομίες, τα μέσα ή αναδιοργανώσεις, η παραγωγική
διαδικασία αναλαμβάνονται και είναι περίοδοι δημιουργίας της νέας αγοραστικής δύναμης όπως στην πραγματικότητα
παρουσιάζεται από τις στατικές συνθήκες. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξει μια καθυστέρηση λόγω της παρουσίας
συσσωρευμένου αποθέματος και μια άνοδος στα είδη κατανάλωσης πριν από μια άνοδο στο ποσοστό αμοιβών λόγω
της παρουσίας της ανεργίας. Έτσι, λοιπόν, ο δείκτης Spiethoff προκύπτει ότι είναι καλύτερος από άλλους χωρίς αυτό
να συνεπάγεται ότι αλλάζει βασικές αρχές. Οι περίοδοι ύφεσης που είναι τυπικά περίοδοι στις οποίες οι αλλαγές στον
παραγωγικό οργανισμό, ειδικά εκείνες που ενσωματώνουν τις νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν τεθεί σε
λειτουργία, αρχίζουν να καθίστανται αισθητά ασκούν πίεση στο υπόλοιπο της κοινότητας και συνεπώς αποτελούν
περιόδους αντιπληθωρισμού. Βέβαια, αυτή η διαδικασία μπορεί να επιδεινωθεί από τον αποκαλούμενο αυτόνομο
αντιπληθωρισμό από τις εκφοβισμένες τράπεζες, οι οποίες όχι μόνο βλέπουν και αναμένουν τις δυσκολίες που
προκύπτουν από τους χρεώστες τους αλλά και προσδοκούν τις δυσκολίες με τους καταθέτες και τις πηγές
προεξόφλησης. Άλλωστε, έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο κύκλος είναι ένα καθαρά νομισματικό φαινόμενο. Οι
εκρήξεις και οι υφέσεις δεν επαφίονται στην αρμοδιότητα των τραπεζών καθώς η αιτία τους είναι μη νομισματική και η
απαίτηση των επιχειρηματιών είναι η αιτία έναρξης σε ακόμα μεγαλύτερο μέρος του κύκλου. Επιπλέον, οι τράπεζες
χρηματοδοτούν την ζήτηση των καινοτομιών και των επιχειρηματιών ή ακόμα και τη ζήτηση άλλων ανθρώπων οι
οποίοι θέλουν απλά περισσότερη πίστωση επειδή βλέπουν την άνοδο των τιμών. Έτσι, βοηθούν στην εμφάνιση ενός
δευτεροβάθμιου κύματος έκρηξης στο οποίο αν και αυξάνει επίσης η αποταμίευση είναι αδύνατο να αποδοθεί η
λειτουργία του αρχικού μισθού. Τέλος, επισημαίνει ότι υπάρχει η πρακτική δυνατότητα οποιασδήποτε κανονικής
έκρηξης κάτω από μια σωστή διαχείριση πίστωσης. Δηλαδή, ότι οι δαπάνες μπορούν να μειωθούν από τις κατάλληλες
ρυθμίσεις και ότι μια πολιτική κράτησης του επιπέδου των σταθερών τιμών θα προκαλέσει μικρή ζημιά.
Συνοψίζοντας το άρθρο του ο Joseph Schumpeter κάνει αναφορά στους καθηγητές Pigou και Robertson όπου
υποστηρίζουν ότι οι ξαφνικές προσθήκες στον ανεφοδιασμό του κυκλοφορούντος κεφαλαίου μπορούν στην
πραγματικότητα να ληφθούν μόνο μέσω της δημιουργίας των νέων πιστώσεων από τις τράπεζες.

The Instability of Capitalism
Σ’ αυτό το άρθρο ο Joseph Schumpeter εξετάζει την αστάθεια του καπιταλισμού. Το χωρίζει σε δυο μέρη. Στο
πρώτο μέρος εξετάζει την οικονομική σταθερότητα σε στατικές συνθήκες και στο δεύτερο την σταθερότητα και την
πρόοδο.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος που εξετάζει την σταθερότητα υποστηρίζει ότι πολλές αστάθειες
δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο ή από πολλές μεταπολεμικές περιπέτειες και τράβηξαν την προσοχή πολλών
οικονομολόγων. Τονίζει, επιπλέον, ότι οι ειδικές περιπτώσεις της αστάθειας μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες
επιρροές οι οποίες δεν μπορούν κατάλληλα να χρεωθούν στο οικονομικό σύστημα. Έτσι, εδώ εξετάζει ως παράδειγμα
την περίπτωση της Αγγλίας. Δηλαδή, σταθεροποιώντας τη λίβρα η οποία αντιμετωπίστηκε από την πλευρά των
υπαρχόντων όρων, μια τεχνητή αξία, που σημαίνει φυσικά ότι εξαρθρώνει την επιχείρηση βάζοντας ένα ασφάλιστρο
στις εισαγωγές και έναν φόρο στις εξαγωγές, την εντατικοποίηση των απωλειών και της ανεργίας δημιουργώντας έτσι
μια ασταθή κατάσταση. Βέβαια, αυτή η αστάθεια οφείλεται προφανώς στην πράξη των πολιτικών και όχι στην εργασία
του συστήματος.
Στη συνέχεια, δίνει τον ορισμό του οικονομικού συστήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιδιωτική
ιδιοκτησία (ιδιωτική πρωτοβουλία), από την παραγωγή για μια αγορά και από το φαινόμενο της πίστωσης, που
διαχωρίζει το καπιταλιστικό σύστημα από άλλα είδη. Άλλωστε, αποδεικνύεται από την ιστορική έρευνα ότι η
οικονομική ιστορία δεν μπορεί να διαιρεθεί σε εποχές, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά συστήματα.
Επιπλέον, αναφέρει ότι η επιχειρησιακή έννοια της σταθερότητας πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα της
θεωρίας. Βέβαια, επισημαίνει ότι σε δυο κύρια ζητήματα υπάρχουν διαφορές. Στην θεωρία του επιτοκίου και του
επιχειρηματικού κύκλου. Ωστόσο, όμως, τονίζει ότι δεν υπάρχει διαφορά στα μεγέθη της παραγωγικότητας του Clark,
στην αυστριακή απόδοση, στην υποκατάσταση Marshall ή στην ένωση Wicksell από τους Walras, Boehm-Bawerk. Η
έννοια, όμως, του οικονομικού συστήματος μειώνεται για τους σκοπούς της θεωρίας σε ένα σύστημα
αλληλοεξαρτώμενων ποσοτήτων, των μεταβλητών και των παραμέτρων. Ένα τέτοιο σύστημα αποδεικνύεται ότι είναι
ευσταθές.
Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ισορροπία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι
καθορισμένη. Έτσι, παραθέτει ένα παράδειγμα για την ανελαστική προσφορά και ζήτηση όσον αφορά τον σίτο για τις
ΗΠΑ. Άλλο ένα ζήτημα που θεωρεί σημαντικό είναι η προσδιοριστικότητα της στατικής ισορροπίας σε ανταγωνιστικές
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συνθήκες όπου αυτή η ισορροπία είναι σταθερή υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή προσφοράς είναι μια αυξανόμενη
λειτουργία της ποσότητας προϊόντος.
Έπειτα, τονίζει ότι οποιαδήποτε άλλη αιτία του αυξανόμενου κόστους αποκλείεται από την στατική υπόθεση.
Οι καινοτομίες στις παραγωγικές και εμπορικές μεθόδους υπό την ευρύτερη έννοια του όρου συμπεριλαμβανομένης
και της ειδίκευσης και της εισαγωγής της παραγωγής αλλάζουν τα στοιχεία του στατικού συστήματος. Διευκρινίζει ότι
δεν υπάρχει κανένας τέτοιος νόμος του μειωμένου κόστους, ούτε νόμος για το αυξανόμενο κόστος. Εμπειρικά, αυτό,
φαίνεται από τις καμπύλες ζήτησης που κλίνουν προς τα πάνω αντί προς τα κάτω. Ως παραδείγματα αναφέρει το
επίπεδο του επιτοκίου και την καμπύλη του ακατέργαστου χυτοσιδήρου, όπου η περιοδικότητα της είναι ενδεικτική του
επιχειρηματικού κύκλου. Από την πλευρά της προσφοράς, υπάρχει μια μόνο καμπύλη και κλίνει σε όλες τις
περιπτώσεις προς τα πάνω. Άλλωστε, αναφέρει πως υπάρχει μια θεμελιώδης τάση στην εργασία να γίνει το δεύτερο
παράγωγο του συνολικού κόστους όσον αφορά το θετικό παραγωγής και δεν έχει σχέση με το φυσικό νόμο των
μειωμένων επιστροφών.
Βέβαια, αναφέρει ότι υπάρχουν δυο πηγές που υπάρχει η αστάθεια λόγω της μη – προσδιοριστικότητας μέσα
στο στατικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, από την μια πλευρά το ενιαίο μονοπώλιο που παράγει την καθορισμένη και
σταθερή ισορροπία και από την άλλη, το διπλό και πολλαπλάσιο μονοπώλιο ή η περίπτωση στην οποία οι εταιρείες
μπορούν να λαμβάνουν υπ’ όψιν την επιρροή τους στην τιμή. Αυτό το ζήτημα το έχει επισημάνει και ο Cournot και τις
αντιρρήσεις τους έχουν προβάλει και ο Bernard και ο Edgeworth. Σε κάθε περίπτωση οι μονοπωλητές θα χρεώσουν μια
τιμή ισορροπίας απ’ ότι υπάρχει στην περίπτωση του τέλειου ανταγωνισμού. Άλλωστε, στην προκειμένη περίπτωση το
στατικό κράτος καθορίζεται από ένα διακριτό σύνολο γεγονότων και από αναλυτικές και θεωρητικές απόψεις. Το
σύνολο των γεγονότων συνίσταται στο ποσό των διαδικασιών που διαμορφώνουν την ουσία της επαναλαμβανόμενης
διαδικασίας της παραγωγής και της κατανάλωσης που αποτελούν ένα ανεξάρτητο σύνολο. Έτσι, για την ανάλυση της
στατικής οικονομικής διαδικασίας ο Quesnay εμπνεύστηκε άμεσα από τον Harvey. Η θεωρητική άποψη για αυτή την
διαδικασία για την στατική παρουσιάζεται από μια καθορισμένη ισορροπία, η χρήση της οποίας δεν είναι απολύτως
περιορισμένη στην εξήγηση της κυκλικής διαδικασίας.
Τελειώνει αυτό το πρώτο μέρος της ανάλυσής του, λέγοντας ότι καμία κατάσταση όπου απουσιάζει η κίνηση,
με δεδομένο ότι υπονοείται η συνεχώς μεταβαλλόμενη ροή των παραγωγικών και καταναλωτικών αγαθών και
υπηρεσιών. Έτσι, επιτρέπονται οι εποχιακές ταλαντώσεις. Ωστόσο, εξετάζει και το φαινόμενο της αύξησης του
πληθυσμού και του κεφαλαίου και κατά συνέπεια του εθνικού μερίσματος. Και τονίζει ότι η αύξηση του πληθυσμού θα
τείνει να κάνει την εργασία φθηνότερη. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η αύξηση αυτή δεν είναι η μόνη πηγή αστάθειας
είτε του συστήματος είτε του καπιταλισμού.
Στο δεύτερο μέρος του άρθρου του που εξετάζει την σταθερότητα και την πρόοδο τονίζει ότι η επεξεργασία
της ιστορίας της ανάλυσης της αξίας, του κόστους και του επιτοκίου αντέχει οικονομικά και δίνει στον αναγνώστη τη
δυνατότητα να διαμορφώσει την δική του άποψη. Στη συνέχεια, δίνει ένα μικρό ορισμό (μη-επιστημονικός ορισμός)
για την καινοτομία λέγοντας πως είναι οι παραγωγικοί πόροι στις χρήσεις μέχρι και τώρα οι οποίοι δεν είναι και τόσο
δοκιμασμένοι στην πράξη. Βέβαια, το μόνο πρόβλημα σ’ αυτή την περίπτωση είναι ο ασυνεχής χαρακτήρας αυτής της
διαδικασίας, και ότι οι εφευρέσεις θα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι των εξωτερικών οικονομιών.
Έπειτα, διευκρινίζει ότι η επιχειρηματική λειτουργία διακρίνεται από εκείνη της διευθυντικής λειτουργίας αν
και είναι απαραίτητο να συναντήσουν η μια την άλλη ή και μεμονωμένα σε ορισμένες περιπτώσεις γεγονός που
παρουσιάζεται μόνο μέσα στην διαδικασία της καινοτομίας. Το κέρδος των επιχειρηματιών εξηγείται από αυτή τη
διαδικασία και προκύπτει από αυτή, αλλιώς χάνεται στις αποδοχές της διαχείρισης. Άλλωστε, αυτό το κέρδος των
επιχειρηματιών αποτελεί την βάση για την βιομηχανική τύχη και είναι ένα πραγματικό περιστατικό για την κοινωνική
δομή της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αυτή η διαδικασία της καινοτομίας ακόμα παρέχει την δυνατότητα σε όλα τα
φαινόμενα του κεφαλαίου και της πίστωσης όπου ο ρόλος της θα ήταν τεχνικός και κατώτερος υπό την έννοια ότι τα
θεμελιώδη στοιχεία θα μπορούσαν να εξηγηθούν από την οικονομική διαδικασία μέσα από την παρουσία των αγαθών.
Και αυτό γιατί η χρηματοδότηση θα μπορούσε να γίνει με το τρέχον ακαθάριστο εισόδημα και οι μικρές αποκλίσεις θα
μπορούσαν να απομακρυνθούν. Έτσι, η καινοτομία όντας ασυνεχής και περιλαμβάνοντας αλλαγές και στον
ανταγωνιστικό καπιταλισμό, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά σε νέες εταιρείες, απαιτεί μεγάλες δαπάνες στην
εμφάνιση οποιουδήποτε εισοδήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απομακρυνθούμε από την
αποταμίευση προκειμένου να υπάρξει ένα κεφάλαιο από το οποίο οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν. Κάτι τέτοιο θα
υπονοούσε ότι υπάρχουν προηγούμενα κέρδη.
Επιπρόσθετα, ο Joseph Schumpeter αναφέρει ότι η χαρακτηριστική άνοδος των τιμών και η χαρακτηριστική
δραστηριότητα των κατασκευαστικών εμπορίων σε φάση ευημερίας του οικονομικού κύκλου κάνουν τις καινοτομίες
να συγκεντρώνονται πιο πυκνά. Τόσο πυκνά που ο κύκλος οδηγείται σε φάση ύφεσης. Βέβαια, μέσα από τις περιόδους
ύφεσης προκύπτει πάντα μια νέα ισορροπία ή τείνει να προσεγγιστεί όπου απορροφώνται τα αποτελέσματα της
καινοτομίας που πραγματοποιούνται σε προηγούμενες περιόδους ευημερίας. Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν
βρίσκουν τις αναλογίες ισορροπίας, τα εισοδήματα ρυθμίζονται εκ νέου και ο πληθωρισμός ευημερίας διορθώνεται από
τον αυτόματο αντιπληθωρισμό μέσω της επιστροφής των πιστώσεων από τα κέρδη, μέσω των αγαθών των νέων
καταναλωτών που μπαίνουν στις αγορές και μέσω της αποταμίευσης που προχωρά στη θέση των «δημιουργημένων»
πιστώσεων. Έτσι, προκύπτει ως αποτέλεσμα ότι οι αστάθειες που προκαλούνται λόγω των καινοτομιών διορθώνονται
και δεν συνεχίζουν να συσσωρεύονται. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία οικονομική αστάθεια του συστήματος.
Τελειώνοντας, ο Joseph Schumpeter διακρίνει δυο είδη καινοτομιών. Πιο συγκεκριμένα, η καινοτομία στον
ανταγωνιστικό καπιταλισμό ενσωματώνεται χαρακτηριστικά στην ίδρυση νέων εταιρειών, η βελτίωση περιορίζεται σε
ολόκληρο τον κλάδο με τις διαδικασίες και την απόσυρση από τα μέσα παραγωγής, τους εργάτες. Έτσι, προκύπτει ως
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αποτέλεσμα ότι οι εσωτερικές οικονομίες μετατρέπονται σε εξωτερικές μόνο όσο συμβαίνει η διαταραχή. Οι νέες
διαδικασίες που προκύπτουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν και έτσι εταιρείες μικρών μεγεθών που δεν έχουν καμία
δύναμη στην αγορά χρήματος, δεν αντέχουν οικονομικά και συνεπώς η καινοτομία στην εμπορική ή τεχνική πρακτική
είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο και δύσκολο πράγμα που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχει η περίπτωση σύμφωνα με την οποία η καινοτομία δεν ενσωματώνεται στις νέες εταιρείες αλλά
συνεχίζεται μέσα στις μεγάλες μονάδες. Υπάρχει λιγότερη τριβή δεδομένου ότι η αποτυχία σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη
περίπτωση χάνει τους κινδύνους και τείνει να πραγματοποιηθεί κατόπιν συμβουλής ειδικών. Η συνειδητή πολιτική
έναντι της ζήτησης και της λήψης μιας μακροπρόθεσμης άποψης προς την επένδυση είναι δυνατή.

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας από όλη αυτή την εργασία παρατηρούμε ότι λίγο καιρό μετά το θάνατο του Joseph Schumpeter
οι απόψεις του επηρέασαν πολλούς ετερόδοξους οικονομολόγους, ειδικά τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν
για την βιομηχανική οργάνωση, την εξελικτική θεωρία και την οικονομική ανάπτυξη και που έτειναν να είναι στο άλλο
άκρο του πολιτικού φάσματος από τον Schumpeter και συχνά επηρεασμένοι από τους Keynes, Karl Marx, Thorstein
Veblen.
Επιπρόσθετα, πολλοί ήταν εκείνοι που έγραψαν για αυτή την προσωπικότητα. Συγκεκριμένα, ο Robert
Heilbroner ο οποίος ήταν ένας από τους διάσημους μαθητές του και έγραψε εκτενέστερα γι’ αυτόν στην στήλη των
κοσμικών φιλοσόφων(The Worldly Philosophers). Ακόμα, στο περιοδικό «Η μηνιαία αναθεώρηση» ο John Bellamy
Foster έγραψε στον ιδρυτή του περιοδικού Paul Sweezy, έναν από τους οδηγητές των Μαρξιστών οικονομολόγων στις
Ηνωμένες Πολιτείες και ένα σημαντικό βοηθό του Schumpeter στο Harvard, ότι ο Schumpeter «διαδραμάτισε ένα
διαμορφωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του ως φιλόσοφο». Άλλοι σημαντικοί μαθητές του Schumpeter που
περιλαμβάνονται στους οικονομολόγους ήταν οι Nicholas Minsky και ο προηγούμενος πρόεδρος του Federal Reserve
Alan Greenspan.
Σήμερα, ο Joseph Schumpeter έχει ένα ακόλουθο έξω από τα τυποποιημένα οικονομικά εγχειρίδια σε στήλες
όπως η οικονομική πολιτική, οι διοικητικές μελέτες, η βιομηχανική πολιτική και η μελέτη για την καινοτομία.
Πιθανότατα, ο Schumpeter ήταν ο πρώτος μελετητής που ανέπτυξε τις θεωρίες του για την επιχειρηματικότητα. Για
παράδειγμα, το πρόγραμμα καινοτομίας της ευρωπαϊκής ένωσης και το κύριο πρόγραμμα ανάπτυξής του “Η
στρατηγική της Λισσαβόνας επηρεάζεται από τις ιδέες του Schumpeter”.
Επιπρόσθετα, η σχολή της διαχείρισης και των οικονομικών του Schumpeter άνοιξε τον Οκτώβριο του 2008
στο πανεπιστήμιο του Wuppertal. Σύμφωνα, με τον πρόεδρο του πανεπιστημίου Lambert T. Koch “Schumpeter δεν θα
είναι μόνο το όνομα της σχολής διαχείρισης και οικονομικών αλλά επίσης, θα είναι και ένα πρόγραμμα διδασκαλίας
και έρευνας σχετικά με τον Joseph A Schumpeter”.
Τέλος, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2009 το περιοδικό « Ο οικονομολόγος» εγκαινίασε μια νέα στήλη για την
επιχείρηση και την διαχείριση και την ονόμασε Schumpeter. Η αρχική στήλη Schumpeter τον παρουσίασε ως
«πρωτοπόρο της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος του οποίου οι γραφές παρουσίασαν μια κατανόηση
των οφελών και των κινδύνων της επιχείρησης που αναδείχθηκαν μπροστά από το χρόνο του. Έτσι, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι ο Schumpeter είναι ιδιαίτερα γνωστός σήμερα στην Ευρώπη και την Ιαπωνία και λιγότερο στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
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Οικονομική Ανάλυση των εταιρειών Real Estate στην Ευρώπη
Μαρία Μαρκάκη 1
Περίληψη
Η παρούσα εργασία με τίτλο: «Οικονομική Ανάλυση των Εταιρειών Real Estate στην Ευρώπη»
πραγματεύεται το θεσμό της ακίνητης περιουσίας και κυρίως το σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και συμμετοχής του στις
ευρωπαϊκές αγορές. Στόχος της εργασίας αυτής αποτέλεσε η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς
ακίνητης περιουσίας γενικότερα και ειδικότερα στην Ευρώπη μέσω της οικονομικής ανάλυσης των εταιρειών Real
Estate σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχικά, επιχειρείται μια σύντομη σχετικά περιγραφή του θεσμού της ακίνητης περιουσίας και των σύγχρονων
τάσεων που επικρατούν στη συνεχώς εξελισσόμενη αυτή αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθεί το τεχνικό τμήμα
όπου παρουσιάζονται μέθοδοι αξιολόγησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω δεικτών απόδοσης και στη
συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός διαφόρων δεικτών χρηματοοικονομικής ευρωστίας εισηγμένων εταιρειών Real Estate
για 11 αντιπροσωπευτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2005-2010. Θεωρούμε
ότι η χρηματοοικονομική διάρθρωση μιας επιχείρησης επηρεάζεται από μια σειρά εξωγενών και ενδογενών
μεταβλητών (profit, tang, assturn, costdebt κλπ.) Αυτές οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική
ανάλυση για τη μελέτη της δομής μιας επιχείρησης και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τις εταιρείες ακίνητης
περιουσίας για τη σύγκριση τόσο μεταξύ χωρών αλλά και εταιρειών για το επίπεδο του χρέους τους. Τέλος, επίλογο
αυτής της εργασίας αποτελούν τα γενικά συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν μετά την επεξεργασία των ποσοτικών
δεδομένων και τη σύνδεση τους με το θεωρητικό πλαίσιο που προηγείται.

Abstract
This paper entitled “Economic Analysis of Real Estate Companies in Europe” deals with the institution of real
estate and especially with his modern mode and participation in European markets. The aim of this work was to present
the main features of the real estate market in general and in Europe through economic analysis of Real Estate companies
in 11 member states of the European Union .
Firstly, attempts a brief description of the institution of property and current trends in this constantly evolving
market at European level. Below is the technical department showing evaluation methods of business through
performance indicators and then the calculation of various indicators of financial soundness listed Real Estate
companies for 11 representative Member States of the European Union during the six year-period from 2005 to 2010.
We believe that the financial structure of a business is affected by a number of exogenous and endogenous variables
(profit, tang, assturn, costdebt etc.) These variables are used in the financial analysis for the study of the structure of a
business and are important for real estate companies for the comparison between both countries and companies on the
level of debt. Finally, the conclusion of this work are the general conclusions arising after treatment of quantitative data
and linking them with the previous theoretical framework.

1. Εισαγωγή
Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά με σημαντική επίδραση στις μακροοικονομικές εξελίξεις και
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών
της αγοράς αυτής έχει επομένως πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για την πληρέστερη αξιολόγηση των μακροοικονομικών
συνθηκών και προοπτικών της εγχώριας οικονομίας αλλά και των διεθνών αγορών.
Σε πολλές χώρες, η μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις τιμές των ακινήτων θεωρείται ότι διαταράσσει τη
μακροοικονομική ισορροπία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης στις αγορές
ακινήτων αποτελεί η ραγδαία αύξηση των τιμών, η οποία συχνά «τροφοδοτείται» από επεκτατικές νομισματικές
πολιτικές ή από μεγάλες εισροές κεφαλαίου από το εξωτερικό. Την αύξηση διαδέχεται οξεία ύφεση, η οποία έχει
καθοριστικές συνέπειες για την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού κλάδου. 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα συχνά δεν
επηρεάζεται μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα μέσω της επιδείνωσης της οικονομικής θέσης των πελατών, ιδιαίτερα των
εταιρειών ακινήτων και των νοικοκυριών.
Η αγορά ακινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά παγκοσμίως. Ο συνολικός τζίρος που αντιστοιχεί στην κατασκευή, πώληση και ενοικίαση ακινήτων παγκοσμίως

Απόφοιτη τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου
2
Τράπεζα της Ελλάδος (2013), Ανάλυση αγοράς ακινήτων, διαθέσιμο στο:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/realestate/default.aspx, [Προσπελάστηκε στις 25/02/2014]
1
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αντιπροσωπεύει σχεδόν το 15% του ΑΕΠ των πλουσιότερων χωρών, ενώ οι επενδυτές έχουν πολλαπλάσια κεφάλαια
τοποθετημένα σε ακίνητα από ότι σε μετοχές και ομόλογα. 3

1.1 Tα χαρακτηριστικά της αγοράς των ακινήτων
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων και κατασκευών είναι οι ποικίλες και
ανταγωνιστικές υποαγορές, που διακρίνονται από χαρακτηριστικά όπως τον τύπο του κτιρίου, τη θέση και τα
δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η νεοκλασική προσέγγιση θεωρεί ότι αν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις των κυβερνήσεων ή
περιορισμοί στις συναλλαγές δημιουργούνται τέλεια ανταγωνιστικές αγορές επειδή υπάρχει πλήθος αγοραστών και
προμηθευτών. Η τεχνολογία συμβάλλει σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον υπό την ευρεία έννοια αφού επηρεάζει
τα φυσικά χαρακτηριστικά των κατασκευών. Η ύπαρξη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πάνω στη γη αποτελεί άλλο ένα
βασικό παράγοντα για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά ακίνητης περιουσίας.
Ωστόσο, ο κλάδος των ακινήτων και των κατασκευών παρουσιάζει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά που
αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης μας. Αυτά είναι:
•
Τα κτίρια διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα εν’ μέρει λόγω της διαρκούς τους φύσης αλλά και λόγω των
δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή και την κατεδάφιση τους. Σε όρους προστιθέμενης αξίας,
περίπου το 10%-15% των ετήσιων οικονομικών μιας χώρας είναι αφιερωμένο στην ακίνητη περιουσία και
στις κατασκευές.
•
Οι τελικοί χρήστες ποικίλλουν καθώς τα κτίρια χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές πτυχές της ζωής.
•
Τόσο το προϊόν όσο και η διαδικασία παρουσιάζουν ετερογένεια σε σχέση με τα φυσικά χαρακτηριστικά, την
τοποθεσία, τη χρήση, το μέγεθος, το ύψος και πολλά άλλα χαρακτηριστικά.
•
Η τοποθεσία διαφοροποιεί και τμηματοποιεί τις αγορές ακίνητης περιουσίας και απαιτεί ότι η κατασκευή είναι
μια μεταβλητή διαδικασία παραγωγής. 4

1.2 Η «μοναδικότητα» του κλάδου της ακίνητης περιουσίας
Ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας έχει κάποια χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μοναδικό. Τα ακίνητα
έχουν κατά κύριο λόγο μια φυσική διάσταση, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν ένα φυσικό περιουσιακό στοιχείο. Την ίδια
στιγμή έχουν μια νομική διάσταση που αναφέρεται στα δικαιώματα ιδιοκτησίας σχετικά με τη φύση του ενεργητικού.
Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον κλάδο των ακινήτων, όχι οι φυσικές μονάδες
της γης και των κτιρίων, αλλά τα νόμιμα δικαιώματα ή συμφέροντα που υπάρχουν πάνω τους. Ένα άλλο σημαντικό
χαρακτηριστικό αυτής της «φυσικής» πτυχής της ακίνητης περιουσίας που τη χωρίζει από τα άλλα είδη εμπορευμάτων
είναι η διάρκεια της. Το απόθεμα σε ακίνητη περιουσία μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
διαρκεί για πολλά χρόνια και η αξία του μπορεί να υποτιμηθεί ή και να καταστεί άνευ αντικειμένου. Επιπροσθέτως, το
πρόβλημα της απόσβεσης των ακινήτων και η απαξίωση τους δημιουργεί την ανάγκη για τη συντήρηση τους
προσθέτοντας έτσι επιπλέον κόστος. Σημειώνεται ότι η υποτίμηση ή απαξίωση της ακίνητης περιουσίας πρέπει να
ερμηνεύεται στην οικονομική και όχι στη φυσική της έννοια. Είναι πιθανό ότι η «φυσική ζωή» ενός κτιρίου μπορεί να
είναι μεγαλύτερη από την «οικονομική ζωή», αν κάποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει είτε για στέγαση είτε για
εμπορική χρήση. 5

1.3 Η μελέτη της λειτουργίας των αγορών ακινήτων
Tα ειδικά χαρακτηριστικά των ακινήτων εν γένει και της κατοικίας (ειδικότερα) κάνουν τη μελέτη της
λειτουργίας της αγοράς ακινήτων ένα πολύπλοκο έργο. Η αγορά των ακινήτων αποτελείται από ένα σύνολο
διασυνδεμένων αγορών καθεμία από τις οποίες συνδέεται ξεχωριστά με τη γενικότερη οικονομία. Από τη μία πλευρά,
η ζήτηση για την εμπορική ιδιοκτησία προέρχεται απευθείας από την οικονομική δραστηριότητα, έτσι η γη και η
ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντικές εισροές στην παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσμα στις περισσότερες
αναπτυγμένες οικονομίες η μείωση της παραγωγής και η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών αντανακλάται στη
μειωμένη ζήτηση για τη βιομηχανική ιδιοκτησία και στην αυξημένη ζήτηση για τη λιανική και τους χώρους γραφείων.
Υπάρχει η άποψη ότι οι γρήγοροι ρυθμοί της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία πληροφοριών
και επικοινωνιών έχει αποδυναμώσει το ρόλο των ακινήτων ως περιουσιακό στοιχείο κατά τη διαδικασία της
παραγωγής. 6

2. Οι αγορές ακινήτων στην Ευρώπη
Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων κατάλληλα περιγράφεται ως μερικώς κατατετμημένη. Η
Ευρώπη αποτελείται από μεγάλες και μικρές χώρες με διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Ο βαθμός
Μπαλωμένος Π. & Παλάσκας Θ. (2005), σελ.123-158
Ball M. (2006), pp.6-28
5
Baum A. (2009)
6
Dixon T., Thomson B., McAllister P., Marston A. & Snow J. (2005)
3
4
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ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων εξαρτάται από μια ποικιλία μακροοικονομικών και οικονομικών
παραγόντων που επηρεάζουν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων 7. Για παράδειγμα:
(1) μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, την απασχόληση, τον πληθωρισμό, τις
νομισματικές πολιτικές και δημοσιονομικές πολιτικές
(2) μικροοικονομικούς/ οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης, καθώς και τη
χρηματοδότηση της ακίνητης περιουσίας , την κατασκευή, καθώς και το κόστος των συναλλαγών και
(3) ρυθμιστικούς παράγοντες, όπως τους νόμους ιδιοκτησίας, φορολογικούς κανόνες και τους κανονισμούς μίσθωσης
που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τόσο ο κλάδος των ακινήτων γενικότερα όσο και οι αγορές στέγασης
ειδικότερα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αφού κάθε οικονομία αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις και
προβλήματα. Στη διάρκεια της διεθνούς κρίσης 2007-2009, η αγορά ακινήτων έπαιξε έναν ιδιαίτερο ρόλο, αφού σ’
αυτή την αγορά ξεκίνησε η κρίση στις ΗΠΑ, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στις υπόλοιπες αναπτυγμένες
οικονομίες της Ευρώπης. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες που αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά
όπως το μέγεθος, τον αριθμό και την πυκνότητα των κατοικιών, τα συνολικά έξοδα των οικογενειών για στέγαση, το
κόστος συναλλαγών και το συνολικό απόθεμα των κατοικιών καθώς και η ηλικία του αποθέματος για επιλεγμένες
ευρωπαϊκές χώρες.

2.1 Τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών γορών ακινήτων
2.1.1 Το μέγεθος των κατοικιών, ο συνολικός αριθμός των κατοικιών και το ποσοστό των κατοικιών σε κάθε
μέγεθος για επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Από τoν παραπάνω πίνακα(Πίνακας 1.7) βλέπουμε το μέγεθος των κατοικιών και το ποσοστό των κατοικιών
για κάθε χρήση για επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες για διαφορετικές χρονιές. Ο συνδυασμός του αριθμού των ατόμων
ανά νοικοκυριό και του μεγέθους των κατοικιών είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής
των πολιτών. Το μέγεθος των κατοικιών αντανακλά μια ανάγκη, βασισμένη στο μέγεθος της κάθε οικογένειας αλλά
σχετίζεται και με οικονομικούς παράγοντες, τη στεγαστική πολιτική της κάθε χώρας και την ιστορία της αστικής της
ανάπτυξης. Τα μεγέθη των κατοικιών ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, το πιο
συνηθισμένο μέγεθος των κατοικιών(του 35.6 % των οικογενειών) είναι μικρότερο από 50m2 . Επιπλέον, κατοικίες
μεταξύ των 50m2 με 74m2 βρίσκουμε κυρίως στην Ιρλανδία(65,5%), την Ουγγαρία(36,3%), τη Γερμανία(31,5%) και
στη Φινλανδία το 29,8%. Ενώ κατοικίες μεταξύ των 75 με 99m2 είναι πιο συνηθισμένες στην Ελλάδα(29,7%) και στη
Γαλλία(26,5%).Οι κατοικίες, τέλος που έχουν μέγεθος από 100 μέχρι 149m2 είναι περισσότερες στη Δανία(31%), τη
Νορβηγία(30,8%), την Ιταλία(29,5%) και την Αυστρία(27,3%).

7

Worzala E. & Bernasek A. (1996), pp. 159–81
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2.1.2 Τα έξοδα των οικογενειών για στέγαση για επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες για τα έτη 2000 και 2005

Από το παραπάνω διάγραμμα(Διάγραμμα 1.7) βλέπουμε ότι οι οικογένειες καταναλώνουν για στέγαση το 21%
των συνολικών τους εξόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών, ενώ οι Σκανδιναβικές χώρες σπαταλούν
μεγαλύτερη αναλογία για στέγαση (περίπου 29%) σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο , την Ελλάδα, την Ισπανία όπου
ξοδεύουν για στέγαση το 17%. Η διαφοροποίηση αυτή στα έξοδα των νοικοκυριών για στέγαση σχετίζεται με την
εξέλιξη των τιμών των κατοικιών. Παρόλα αυτά, μεταξύ των ετών 2000 και 2005, η μεγαλύτερη αύξηση στα έξοδα
στέγασης πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία(περίπου 3 μονάδες) και στις Κάτω Χώρες(2,5 μονάδες). Από την άλλη
πλευρά, τα έξοδα στέγασης έπεσαν στην Πολωνία κατά 2 μονάδες. Μία μεταβλητή που συσχετίζεται με τις δαπάνες
των οικογενειών για στέγαση είναι το μέγεθος του δανεισμού από αυτούς που έχουν αποφασίσει να αγοράσουν την
κατοικία στην οποία θα μείνουν.
2.1.3 Το συνολικό απόθεμα των κατοικιών στην Ευρώπη για επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες για τα έτη 2000 και
2006 αντίστοιχα
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Από τον πίνακα αυτό μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το συνολικό απόθεμα των κατοικιών
στην Ευρώπη μεταξύ του 1997 και του 2006. Εκτός από τη Μάλτα, υπάρχουν 224,1 εκατομμύρια κατοικίες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών (Πίνακας 1.8). Οι χώρες με τις περισσότερες κατοικίες είναι αυτές με το μεγαλύτερο
πληθυσμό: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία, που οι κατοικίες τους αποτελούν όλες μαζί το
53,4% του συνόλου των κατοικιών. Εκτός από τη Μάλτα, η χώρα με το μικρότερο αριθμό κατοικιών είναι το
Λουξεμβούργο με 125.200 κατοικίες. Η Εσθονία και η Σλοβενία, επίσης, έχουν λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοικίες
η καθεμία. Εκτός των Ευρωπαϊκών συνόρων , η Τουρκία και η Ουκρανία ξεχωρίζουν με το μεγαλύτερο αριθμό
κατοικιών. Από τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα γι’ αυτή την περίοδο ξεχωρίζει η ανάπτυξη της
Ιρλανδίας(58%), της Ισπανίας(29%) και της Κύπρου(27%), αυτές οι χώρες σημείωσαν έκρηξη όσον αφορά την
ανάπτυξη της στεγαστικής τους πολιτικής. Αξιοσημείωτη είναι και η ανάπτυξη στον αριθμό των κατοικιών αυτής της
περιόδου στην Πορτογαλία(16%) και στην Πολωνία(12%).
2.1.4 Η ηλικία του αποθέματος των κατοικιών για επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια των ετών 20052006

Η ηλικία των κατοικιών αντανακλά την ανακατασκευή του αποθέματος των κατοικιών μετά τον Παγκόσμιο
Πόλεμο, που μείωσε σοβαρά το απόθεμα των κατοικιών στις Ευρωπαϊκές χώρες. (Διάγραμμα 1.8) Ο μεγαλύτερος
αριθμός των περιουσιών στην Ευρώπη χτίστηκε μεταξύ του 1946 και του 1980. Η ηλικία του αποθέματος σε ορισμένες
χώρες, όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, είναι πολύ μεγάλη καθώς πάνω από το 1/3 των κατοικιών
στις χώρες αυτές χτίστηκε πριν από το 1945. Το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου περίπου το
20% των κατοικιών έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 1980.
2.1.5 Το απόθεμα των κατοικιών σε σχέση με τον πληθυσμό για την Ευρώπη των 27-χωρών το 2006(αριθμός των
κατοικιών ανά 1000 κατοίκους)

To παραπάνω διάγραμμα (Διάγραμμα 1.9) μας δείχνει το απόθεμα των κατοικιών σε σχέση με το μέγεθος του
πληθυσμού. Ο μέσος αριθμός των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών είναι 457,5 ανά 1000
κατοίκους(αυτός ο υπολογισμός δε συμπεριλαμβάνει τη Μάλτα, για την οποία δεν υπάρχουν τα αναγκαία δεδομένα). Η
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Ισπανία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατοικίες ανά κάτοικο, με 564 κατοικίες ανά 1000 άτομα που αντιστοιχούν
στον πληθυσμό. Οι χώρες που είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι η Ιταλία, το
Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκονται πάνω
από το μέσο όρο. Όπως είναι αναμενόμενο κάποιες χώρες έχουν το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ανά νοικοκυριό, για
παράδειγμα η Ιρλανδία και η Ουγγαρία, με 2,9 και 2,5 ανθρώπους ανά νοικοκυριό. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Ισλανδία, η Σερβία και η Ουκρανία έχουν μεταξύ 400 με 410 κατοικίες ανά 1000 κατοίκους, η Νορβηγία έχει 442 και η
Ελβετία έχει 552.
2.1.6 Η πυκνότητα των κατοικιών για επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες το 2006(κατοικίες ανά Km2)

H πυκνότητα των κατοικιών ποικίλλει κατά μήκος των χωρών της Ευρώπης. Στο παραπάνω διάγραμμα
(Διάγραμμα 1.10) βλέπουμε την πυκνότητα των κατοικιών σε 17 χώρες στις οποίες υπάρχουν δεδομένα. Οι χώρες με τη
μεγαλύτερη πυκνότητα έχουν 100-200 κατοικίες ανά km2, αυτές είναι οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, η Γερμανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες είναι και οι τέσσερις χώρες με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού(εκτός από τη
Μάλτα). Στο επόμενο επίπεδο βρίσκονται η χώρες με μέση πυκνότητα μεταξύ 40-90 κατοικίες ανά km2: η Ιταλία, η
Δανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο. Η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ελλάδα.
Τέλος, υπάρχουν χώρες με λιγότερες από 30 κατοικίες ανά km2 και οι οποίες έχουν και τη χαμηλότερη πληθυσμιακή
πυκνότητα: η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η Σουηδία και η Φινλανδία.
2.1.7 Η ένταση των άμεσων επενδύσεων στον κλάδο των ακινήτων στην Ευρώπη από το 2000-2007

To 2007 οι τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία που
συνεχίζουν να κυριαρχούν στις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Στη Γαλλία φτάνουν το 25%, στη Γερμανία το 6% ενώ στο
Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν στο 22%. Άλλες αγορές που σημείωσαν αύξηση το 2007 ήταν η Ισπανία(54%), οι Κάτω
Χώρες(23%) και το Βέλγιο(6%). Ένας από τους παράγοντες στους οποίους αποδίδεται αυτή η εξάπλωση στην αγορά
των ακινήτων πριν το 2006 ήταν η ανάπτυξη των ιδιωτικών έμμεσων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.. Αυτό έδωσε
στους επενδυτές πρόσβαση σε ειδικευμένο management και σε καινούργιες αγορές, προσφέροντας, επίσης, την
ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλα project στον κλάδο των ακινήτων. Σε αντίθεση, όπως αναφέραμε προηγουμένως,
το 2007 σημειώθηκε μια πτώση στην ένταση των επενδύσεων εξαιτίας της χαμηλότερης ρευστότητας που
παρατηρήθηκε στον τομέα των ακινήτων λόγω της οικονομικής αναταραχής που σημειώθηκε στα μέσα του χρόνου. 8
8

Jones Lang LaSalle (2006/2007)
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Όσον αφορά τις συγκεκριμένες πηγές προέλευσης των επενδύσεων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2007 η
βασική πηγή των χρημάτων για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνοντας το
26% του συνόλου. Οι επόμενες σημαντικές πηγές ήταν η Γερμανία, η Αμερική και η Ιρλανδία, καθώς το 15% των
συνολικών επενδύσεων είχε παγκόσμια προέλευση.(Διάγραμμα 2.4)

3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση της αγοράς ακινήτων
3.1 Δεδομένα και Μεταβλητές
Για να οικοδομήσουμε την «δυναμική» υπόθεση του μοντέλου μας θεωρούμε ότι η χρηματοοικονομική
διάρθρωση μιας επιχείρησης επηρεάζεται από μια σειρά εξωγενών και ενδογενών μεταβλητών. Αυτές οι μεταβλητές
χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική ανάλυση για τη μελέτη της δομής μιας επιχείρησης και αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες για τις εταιρείες ακίνητης περιουσίας για τη σύγκριση τόσο μεταξύ χωρών αλλά και εταιρειών
για το επίπεδο του χρέους τους. Είναι προφανές ότι οι παράγοντες αυτοί χαρακτηρίζουν την επίδραση του εξωτερικού
περιβάλλοντος στη δομή της επιχείρησης. Ως μεταβλητές εξετάζουμε παράγοντες από τις οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης, όπως η αποδοτικότητα, η απτότητα, το μέγεθος, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, την
κάλυψη των τόκων, τον κύκλο εργασιών των περιουσιακών στοιχείων, το κόστος του χρέους. Υποθέσουμε ότι αυτοί οι
παράγοντες καθορίζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης και το αντίστροφο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες
αυτές οι μεταβλητές είναι λογιστικά στοιχεία που υπολογίζονται από τις οικονομικές καταστάσεις είναι δύσκολο να
δεχτούμε ότι αυτές οι μεταβλητές είναι πραγματικά εξωγενείς. 9
3.1.1

Η κερδοφορία= EBITDA / Σύνολο Ενεργητικού ( PROFIT )

Το EBITDA είναι μια μεταβλητή για τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων. Το μέτρο για την κερδοφορία
είναι πολύ δημοφιλής δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται από τόκους, φόρους και αποσβέσεις, που βρίσκονται σε
διαφορετικούς ρυθμούς σε όλες τις χώρες των δεδομένων μας. 10Η θεωρία της αντιστάθμισης αναφέρει ότι δεδομένου
ότι λιγότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις παρέχουν χαμηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους, ένας μεγάλος βαθμός
μόχλευσης θα αυξήσει, ως εκ τούτου, τον κίνδυνο πτώχευσης και το κόστος δανεισμού και θα μειώσει περαιτέρω τις
αποδόσεις των μετοχών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις με ανεπαρκή κέρδη θα αποφεύγουν την εξωτερική
χρηματοδότηση και ,επιπλέον, εκεί θα είναι μια πλευρά της ζήτησης, ως αποτέλεσμα η αγορά θα είναι απρόθυμη να
παρέχει κεφάλαια σε τέτοιες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, η φορολογική έκπτωση των τόκων αναμένεται να
τονώσει πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους με το χρέος.
Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία της ανταλλαγής υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της μόχλευσης και της κερδοφορίας. Ο
Myers (1977) προβλέπει την ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ των δύο παραγόντων. 11 Από τις πιο κερδοφόρες
επιχειρήσεις θα απαιτηθεί λιγότερο χρέος από ότι οι λιγότερο κερδοφόρες, δεδομένου ότι αναμένεται να έχουν
εσωτερικά κεφάλαια που διατίθενται για τη χρηματοδότηση έργων.
3.1.2

Παγιοποίηση = Πάγια στοιχεία ενεργητικού / Σύνολο ενεργητικού ( TANG )

Ο δείκτης αυτός μετρά την σχέση παγίων περιουσιακών στοιχείων με το σύνολο του ενεργητικού. Μία υψηλή
αναλογία σημαίνει ότι μερικά από τα σταθερά στοιχεία ενεργητικού χρηματοδοτούνται μέσω του χρέους. Αυτή η

9

Kremp E., Stoss E. & Gerdesmeier D. (1999), pp. 139-194
Westgaard S., Eidet A., Grosas C. & Frydenberg, S. (2008), pp. 61-87
Dang A. (2011), pp. 225-258
11
Myers C. (1977), pp. 147-175
10
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μεταβλητή χρησιμοποιείται από τους Rajan and Zingales (1995) 12, Michaelas et al (1999) 13, Kremp et al (1999) 14,
Filbeck & Gorman (2000) 15, Bevan & Danbolt (2004) 16, Antoniou et al (2002) 17, Bontempi (2002) 18και Feidakis and
Rovolis (2007). 19
3.1.3

Μέγεθος της επιχείρησης = Φυσικός λογάριθμος του συνολικού ενεργητικού ( LNTA)

Αυτός είναι ένας ορισμός που χρησιμοποιείται από τους Dang (2011), Gureshi & Azid (2006), Morri &
Cristanziani(2009), Stephan et al (2008), Zheng et al (2012), Norvaisiene and Stankeviciene(2007), Venkiteshwaran
(2011). 20
3.1.4 Ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς = ( Σύνολο Υποχρεώσεων + Αγοραία αξία των Ιδίων Κεφαλαίων ) / Σύνολο
Ενεργητικού ( MBRATIO )
Αυτή η αναλογία συγκρίνει την αγοραστική αξία μιας επιχείρησης με την αξία της εν λόγω επιχείρησης όπως
αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις. Ένα υψηλό ποσοστό μπορεί να σημαίνει ότι η εταιρεία έχει καλές
προοπτικές ανάπτυξης. Αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιείται από τους Antoniou et al (2002) 21, Frank and Goyal
(2004) 22, Rajan and Zingales(1995). 23 Η θεωρία της αντιστάθμισης προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις με περισσότερες
επενδυτικές ευκαιρίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ένα χαμηλότερο ποσό χρέους. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί,
επίσης, να ερμηνευθεί ως εξής: οι επιχειρήσεις με περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες έχουν λιγότερη ανάγκη της
πειθαρχίας στην επίδραση των πληρωμών του χρέους για τον έλεγχο των ελεύθερων ταμειακών ροών. Επιπλέον, με την
προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις ασχολούνται με το μέλλον καθώς και με τα τρέχοντα προβλήματα χρηματοδότησης,
είναι πολύ πιθανό ότι επιχειρήσεις με μεγάλες δυνατότητες αναμενόμενης ανάπτυξης θα διατηρήσουν την ικανότητα
για χρέος χαμηλού κινδύνου ώστε να αποφεύγεται η χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων με διάθεση μετοχών.
Εξάλλου, το χρέος πρέπει να αυξάνεται όταν οι επενδύσεις υπερβαίνουν τα αδιανέμητα κέρδη και να μειώνεται, όταν οι
επενδύσεις είναι μικρότερες από ό, τι τα αδιανέμητα κέρδη. Έτσι, η μόχλευση αναμένεται να είναι υψηλότερη για τις
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν υψηλότερες επενδυτικές ευκαιρίες.
3.1.5

Επιχειρηματικός Κίνδυνος (δανεισμένος beta) = β / [1 + (1 - T) * (D / E)] ~ beta * E / (D + Ε)
(UNGEARED_BETA),

Όπου Τ = φόρων, D = Σύνολο χρέους και Ε = Ίδια Κεφάλαια. Το ungeared beta υπολογίζεται από την παρατηρηθείσα
beta να αντικατοπτρίζει την αξία beta που θα πρέπει να τηρείται εάν η εταιρεία χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια. Ως
εκ τούτου, είναι ενδεικτικό του συστημικού κινδύνου των επιχειρήσεων της εταιρείας. Αυτή η μεταβλητή συσχετίζει το
μερίδιο της εταιρείας χωρίς το χρέος της με το δείκτη της αγοράς. Αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιείται από τους Morri
and Cristanziani (2009). 24
3.1.6 Κάλυψη Τόκων = EBITDA έξοδα / τόκοι για το χρέος (INTCOV)
Αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιείται για να καθορίσει πόσο εύκολα μια εταιρεία μπορεί να πληρώσει τους τόκους
του ανεξόφλητου χρέους. Αυτή η μεταβλητή είναι ένας δείκτης του περιθωρίου ασφαλείας μιας επιχείρησης για να
υπολογιστεί ο πιστωτικός κίνδυνος. Όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία, τόσο περισσότερο η εταιρεία επιβαρύνεται με
έξοδα χρέους. Αντιστρόφως, ένας υψηλός λόγος κάλυψης υποδεικνύει ότι η εταιρεία είναι οικονομικά αρκετά ασφαλής
ώστε να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των τόκων στην ώρα τους. Ωστόσο, μια υψηλή αναλογία μπορεί, επίσης να
είναι ένα σημάδι ότι μια εταιρεία έχει μια ανεπιθύμητη έλλειψη του χρέους ή της εξόφλησης του χρέους της πολύ
γρήγορα, χρησιμοποιώντας τα κέρδη που θα μπορούσαν να επενδύονται σε έργα που θα μπορούσαν να αποφέρουν
12

Rajan R. & Zingales L. (1995), pp. 1421-1460
Michaelas N., Chittenden F. & Poutsiouris P. (1999), pp.113-130
14
Kremp E., Stoss E. & Gerdesmeier D. (1999), pp. 139-194
15
Filbeck G. & Gorman R. (2000), pp. 211-218
16
Bevan A. & Danbolt J. (2004), pp. 55-66
17
Antoniou A., Guney Y. & Paudyal K. (2002)
18
Bontempi E. (2002), pp. 1-22
19
Feidakis A. & Rovolis A. (2007), pp. 989-1002
20
Dang A. (2011), pp. 225-258
Morri G. & Cristanziani F. (2009), pp. 318-372
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Zheng X., Ghoul E., Guedhami O. & Kwok Y. (2012), pp.468-488
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υψηλότερες αποδόσεις. Επιπλέον, μερικές φορές είναι φθηνότερο για μια εταιρεία να δανειστεί περισσότερα κεφάλαια
σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου από ό,τι να πληρώνουν τώρα για το υπάρχον χρέος τους για να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
3.1.7

Κύκλος Εργασιών = Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού (ASSTURN)

Οι χαμηλές τιμές του λόγου αυτού δείχνουν «χαμηλή παραγωγικότητα» της διοίκησης της εταιρείας. Έχει
χρησιμοποιηθεί από τον Westgaard et al (2008). 25
3.1.8

Χρεωστικές του κόστους = πληρωμές τόκων χρέους / Σύνολο χρέους (COSTDEBT)

Αυτή η μεταβλητή δείχνει το βαθμό στον οποίο μια εταιρεία είναι στο χρέος. Αυτή η μεταβλητή έχει
χρησιμοποιηθεί από τους Morri and Cristanziani (2009).

3.2 Τεχνική ανάλυση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία για 11 χώρες(Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο) κατά τη διάρκεια 6 ετών, από το 2005-2010 για
τις 8 μεταβλητές που έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση μας.
Πίνακας 3.1 Οι τιμές των εξεταζόμενων μεταβλητών για τις 11 χώρες για τα έτη 2005-2010
Χώρα

Αυστρία

Βέλγιο

Δανία

Γαλλία

25

Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PROFIT

0,06

0,06

0,07

0,00

-0,03

0,04

TANG

0,73

0,75

0,70

0,72

0,73

0,76

LNTA

13,47

13,93

14,18

14,26

14,13

14,16

MBRATIO

1,11

1,08

0,97

0,77

0,87

0,92

UNGEAREDBETA

0,06

0,06

0,24

0,22

0,30

0,38

INTCOV

7,50

6,90

4,01

-0,64

-1,02

2,88

ASSTURN

0,08

0,10

0,10

0,12

0,12

0,10

COSTDEBT

0,13

0,03

0,04

0,05

0,05

0,04

PROFIT

0,10

0,10

0,08

0,07

-0,04

0,04

TANG

0,28

0,21

0,15

0,34

0,39

0,31

LNTA

11,12

11,11

11,32

11,67

12,00

11,96

MBRATIO

1,00

1,16

1,25

1,08

1,01

0,93

UNGEAREDBETA

0,01

0,02

0,64

0,08

0,14

0,14

INTCOV

7,88

12,64

8,05

4,40

-95,74

4,99

ASSTURN

0,35

0,35

0,28

0,16

0,12

0,17

COSTDEBT

0,08

0,06

0,40

0,11

0,04

0,07

PROFIT

0,10

0,09

0,10

0,03

0,02

0,03

TANG

0,42

0,46

0,53

0,55

0,54

0,51

LNTA

13,21

13,48

13,84

13,97

13,95

13,96

MBRATIO

1,29

1,36

1,15

0,92

0,88

0,85

UNGEAREDBETA

0,22

0,34

0,31

0,34

0,27

0,25

INTCOV

17,94

5,25

13,28

2,44

3,23

12,68

ASSTURN

0,59

0,47

0,31

0,31

0,23

0,26

COSTDEBT

0,06

0,04

0,04

0,04

0,06

0,06

PROFIT

0,09

-0,07

0,05

0,00

-0,02

0,07

TANG

0,33

0,25

0,23

0,28

0,27

0,32

LNTA

10,85

10,77

10,69

11,61

11,71

12,10

MBRATIO

1,56

2,91

3,10

1,71

1,22

1,08

UNGEAREDBETA

-0,01

0,28

0,30

0,42

0,42

0,37

INTCOV

62,49

13,54

-4,26

1,23

4,14

15,26

Westgaard S., Eidet A., Grosas C. & Frydenberg S. (2008), pp. 61-87
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Γερμανία

Eλλάδα

Πολωνία

Ισπανία

Σουηδία

Ελβετία

ASSTURN

0,60

0,79

0,53

0,30

0,26

0,24

COSTDEBT

0,06

0,15

0,08

0,06

0,05

0,04

PROFIT

0,11

0,08

0,09

-0,05

0,00

0,06

TANG

0,42

0,38

0,39

0,44

0,44

0,55

LNTA

10,31

10,91

11,36

11,44

11,44

11,85

MBRATIO

2,07

2,18

1,92

1,67

1,64

1,62

UNGEAREDBETA

0,08

0,22

0,22

0,11

0,13

0,16

INTCOV

56,10

26,00

58,24

12,50

2,43

11,17

ASSTURN

0,28

0,27

0,23

0,21

0,15

0,14

COSTDEBT

0,07

11,86

3,36

1,20

0,06

0,05

PROFIT

0,01

0,05

0,09

0,03

-0,01

-0,05

TANG

0,38

0,32

0,32

0,40

0,44

0,46

LNTA

11,40

11,58

11,69

11,78

11,73

11,69

MBRATIO

1,36

1,44

1,42

0,88

0,83

0,77

UNGEAREDBETA

1,00

0,91

0,89

0,51

0,47

0,37

INTCOV

4,62

16,79

149,69

7,21

9,95

7,21

ASSTURN

0,21

0,10

0,08

0,07

0,04

0,05

COSTDEBT

1,31

0,07

0,06

0,06

0,08

0,04

PROFIT

0,08

0,11

0,11

0,08

0,03

0,05

TANG

0,46

0,35

0,34

0,32

0,34

0,34

LNTA

11,80

12,23

12,81

13,03

13,13

13,29

MBRATIO

1,38

2,49

1,72

0,87

1,11

1,08

UNGEAREDBETA

0,21

0,25

0,47

0,46

0,71

0,55

INTCOV

14,58

19,99

44,11

11,17

3,64

5,12

ASSTURN

3,38

1,27

0,50

0,40

0,31

0,27

COSTDEBT

0,04

0,04

0,03

0,05

0,06

0,09

PROFIT

0,12

0,07

0,02

-0,08

-0,07

-0,03

TANG

0,34

0,35

0,34

0,35

0,37

0,36

LNTA

12,81

13,89

13,10

13,91

13,73

13,77

MBRATIO

1,68

1,65

1,28

1,15

1,14

1,02

UNGEAREDBETA

0,12

-0,41

0,51

0,28

0,18

0,12

INTCOV

14,56

9,83

-55,54

-4,48

-49,63

-1,52

ASSTURN

0,28

0,23

0,16

0,18

0,22

0,09

COSTDEBT

0,03

0,03

0,04

0,06

0,04

0,03

PROFIT

0,06

0,04

0,11

-0,04

0,01

0,15

TANG

0,74

0,74

0,83

0,84

0,82

0,78

LNTA

14,76

15,06

15,68

15,69

15,71

15,60

MBRATIO

1,27

1,38

1,08

0,91

1,01

1,12

UNGEAREDBETA

0,38

0,42

0,37

0,34

0,36

0,38

INTCOV

-113,60

-50,72

153,14

-0,42

0,41

10,42

ASSTURN

0,20

0,23

0,15

0,16

0,13

0,32

COSTDEBT

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

0,13

PROFIT

0,06

0,05

0,04

0,04

0,01

0,06

TANG

0,83

0,86

0,80

0,79

0,83

0,82

LNTA

13,22

13,42

13,48

13,49

13,58

13,49

MBRATIO

1,05

1,07

1,12

0,95

1,00

1,09

UNGEAREDBETA

0,28

0,25

0,17

0,16

0,25

0,30

INTCOV

5,21

5,54

8,24

1,71

3,93

5,48

ASSTURN

0,07

0,06

0,06

0,06

0,05

0,06

COSTDEBT

4,53

16,82

28,81

0,04

0,04

0,04
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Aγγλία

PROFIT

0,06

-0,32

0,11

-0,08

-0,05

-0,07

TANG

0,45

0,46

0,41

0,40

0,40

0,40

LNTA

11,14

11,44

11,75

11,74

11,65

11,56

MBRATIO

1,22

2,16

1,19

0,95

0,98

1,02

UNGEAREDBETA

0,37

0,37

0,46

0,36

0,48

0,47

INTCOV

21,06

16,94

17,36

5,51

11,15

-39,23

ASSTURN

0,29

0,92

0,34

0,29

0,26

0,26

COSTDEBT

0,08

0,11

0,08

0,08

0,06

0,08

* PROFIT=EBITBA/Σύνολο ενεργητικού
ΤΑΝG=Πάγια στοιχεία ενεργητικού//Σύνολο ενεργητικού
LNTA=Φυσικός λογάριθμος του συνολικού ενεργητικού
MBRATIO= ( Σύνολο Υποχρεώσεων + Αγοραία αξία των Ιδίων Κεφαλαίων ) /
UNGEARED BETA=β / [1 + (1 - T) * (D / E)] ~ beta * E / (D + Ε)
INTCOV=EBITDA έξοδα / τόκοι για το χρέος
ASSTURN=Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού
COSTDEBT=πληρωμές τόκων χρέους / Σύνολο χρέους

Σύνολο

Ενεργητικού

Διάγραμμα 3.1
PROFIT

PROFIT
Χώρα/έτος

0,15

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ

0,05
PROFIT

ΔΑΝΙΑ
-0,05

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

-0,15

ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ

-0,25

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

-0,35

Στο διάγραμμα 3.1 εμφανίζεται ο δείκτης κερδοφορίας των εταιρειών real estate των 11 χωρών. Σύμφωνα με
αυτό, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία εμφανίζουν τη χαμηλότερη πτώση κατά τα έτη 2006 και 2008
αντίστοιχα. Τα υψηλότερα κέρδη για τις περισσότερες χώρες σημειώνονται το 2010. Με τη Σουηδία, τη Γαλλία και τη
Γερμανία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, σε αντίθεση με την Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται στην τελευταία θέση
του πίνακα για το 2010 και παρουσίασε σημαντική πτωτική πορεία από το 2007 και έπειτα. Στις τελευταίες θέσεις του
πίνακα βρίσκονται η Αυστρία, η Γαλλία, η Ισπανία για τα εξεταζόμενα έτη καθώς, επίσης, και το Ηνωμένο Βασίλειο
όπου ο δείκτης κερδοφορίας παρουσιάζει σημαντική μείωση από το 2007. Η Ελλάδα την υψηλότερη κερδοφορία
σημειώνει το 2007 και μετά ακολουθεί μία πτωτική πορεία με τη χαμηλότερη τιμή το 2010, γεγονός απολύτως
κατανοητό λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας αφού άρχισε να γίνεται αισθητή η παγκόσμια
οικονομική κρίση.
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Διάγραμμα 3.2
ΤΑNG

TANG
1

Χώρα/έτος

0,9

ΑΥΣΤΡΙΑ

0,8

ΒΕΛΓΙΟ

0,7

ΔΑΝΙΑ

TANG

0,6

ΓΑΛΛΙΑ

0,5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

0,4

ΕΛΛΑΔΑ

0,3

ΠΟΛΩΝΙΑ

0,2

ΙΣΠΑΝΙΑ

0,1

ΣΟΥΗΔΙΑ

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΕΛΒΕΤΙΑ

Στο διάγραμμα 3.2 παρουσιάζονται τα πάγια(tangible) στοιχεία ενεργητικού των εταιρειών η μεταβλητή
TANG παίρνει τις υψηλότερες τιμές της για τις περισσότερες χώρες το 2010 και γενικά παρουσιάζει ανοδική πορεία
κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2010 για όλες σχεδόν τις χώρες με τις υψηλότερες τιμές σε Αυστρία και Ελβετία 0,76
και 0,82 αντίστοιχα, που σημαίνει ότι διαθέτουν τα υψηλότερα ποσοστά πάγιων στοιχείων ενεργητικού. Επιπροσθέτως,
στο Ηνωμένο Βασίλειο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού των εταιρειών εμφανίζουν σταθερή πορεία κατά τη διάρκεια των
εξεταζόμενων ετών. Σε αντίθεση με το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία όπου τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού
βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα παίρνοντας τιμές μεταξύ του 0,1 και του 0,3. Στην Ελλάδα η μεταβλητή βρίσκεται
σε πολύ χαμηλά επίπεδα ξεκινώντας από το 0,38 και ακολουθώντας μια ελαφρά πτωτική πορεία μέχρι το 2007 από
όπου παρουσιάζει μια μικρή αύξηση μέχρι το 2010.
Διάγραμμα 3.3
LNTA

LNTA
17
Χώρα/έτος

16

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ

LNTA

15

ΔΑΝΙΑ

14

ΓΑΛΛΙΑ

13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

12

ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ

11

ΙΣΠΑΝΙΑ

10
2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΣΟΥΗΔΙΑ

Στο διάγραμμα 3.3 παρουσιάζονται τα συνολικά δεδομένα(οι τιμές είναι σε φυσικούς λογάριθμούς
ενεργητικού) των εταιρειών των 11 χωρών. Όλες οι χώρες τείνουν να κινούνται γενικά σε σταθερά επίπεδα καθ’ όλη
την εξαετία 2005-2010, τις υψηλότερες παίρνουν το 2010, ενώ τις χαμηλότερες φτάνουν το 2005. Στην υψηλότερη
θέση βρίσκεται η Σουηδία και ακολουθούν Αυστρία και Δανία ενώ στις τελευταίες θέσεις η Γαλλία και η Γερμανία,
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παρ’ όλα αυτά όμως σημειώνουν ανοδική πορεία από το 2005 έως το 2010. Επιπλέον, το μέγεθος των επιχειρήσεων του
Ηνωμένου Βασιλείου κινείται σε σταθερά επίπεδα, παρ’ όλα αυτά βρίσκεται στην τελευταία θέση του πίνακα για το
2010. Παρόμοια είναι η εικόνα που επικρατεί και στη χώρα μας.
Διάγραμμα 3.4
MBRATIO

MBRATIO
3,5

Χώρα/έτος

3

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ

MBRATIO

2,5

ΔΑΝΙΑ

2

ΓΑΛΛΙΑ

1,5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

1

ΠΟΛΩΝΙΑ

0,5

ΙΣΠΑΝΙΑ

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΣΟΥΗΔΙΑ

Στο διάγραμμα 3.4 παρουσιάζεται ο δείκτης MBRATIO που παρουσιάζει ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς
των εταιρειών των 11 χωρών. Η Γερμανία συγκεντρώνει τις υψηλότερες τιμές αλλά παρ’ όλα αυτά σημειώνουν
πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2010. Την υψηλότερη τιμή εμφάνισε η Γαλλία το 2007 αλλά μετά
ακολούθησε έντονα πτωτική πορεία. Σε υψηλά επίπεδα είναι και οι τιμές σε Ισπανία, Γερμανία και Πολωνία ενώ τις
χαμηλότερες τιμές σημειώνουν η Αυστρία, το Βέλγιο και η Δανία κατά το 2010. Η Ελλάδα σημειώνει μια έντονα
καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εξαετίας φτάνοντας το 2010 στη χαμηλότερη θέση του πίνακα σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες παίρνοντας τιμή μόλις 0,77. Επομένως, οι ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων παρουσιάζονται
περιορισμένες. Σημαντική πάντως είναι η πτώση των περισσότερων χωρών κατά τη διάρκεια των ετών που συζητάμε.
Γεγονός απόλυτα λογικό λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Διάγραμμα 3.5
UNGEAREDBETA

UNGEAREDBETA

UNGEAREDBETA
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Χώρα/έτος
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΔΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
2005

2006

2007

2008

2009

2010
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Στο διάγραμμα 3.5 παρουσιάζεται ο δείκτης του επιχειρηματικού κινδύνου(UNGEAREDBETA) με τις χώρες
Πολωνία, Γαλλία Αυστρία, Ελλάδα να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με αρκετά υψηλά επίπεδα επιχειρηματικού
κινδύνου για το 2010 ενώ σε πλεονεκτικότερη θέση βρίσκονται η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γερμανία σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες. Για όλες σχεδόν τις χώρες ο δείκτης του επιχειρηματικού κινδύνου παρουσιάζει αύξηση από 2005 σε
σχέση με το 2010. Στην πλεονεκτικότερη θέση για το 2010 βρίσκονται η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γερμανία με τις
χαμηλότερες τιμές για το δείκτη επιχειρηματικού κινδύνου. Η Ελλάδα ακολουθεί την ίδια πορεία αφού οι τιμές τις
εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση το 2005 σε σχέση με το 2010 και παρουσιάζουν σημαντική πτωτική πορεία με το δείκτη
του επιχειρηματικού κινδύνου να μειώνεται από 0,91 το 2006 σε 0,37 το 2010.
Διάγραμμα 3.6
INTCOV

INTCOV

INTCOV
146
136
126
116
106
96
86
76
66
56
46
36
26
16
6
-4
-14
-24
-34
-44
-54
-64
-74
-84
-94
-104
-114

Χώρα/έτος
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΔΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
2005

2006

2007

2008

2009

2010

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

Στο διάγραμμα 3.6 παρουσιάζεται ο δείκτης ΙΝΤCOV, o oποίος αποτελεί το λόγο των κερδών των εταιρειών
προς τις δαπάνες για αποπληρωμή τόκων. Με μια πρώτη ματιά, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η αύξηση του δείκτη αυτού
για τη Σουηδία το 2010 σε σχέση με το 2009 αλλά και η έντονη απόκλιση που παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της
εξαετίας. Στην πλεονεκτικότερη θέση του πίνακα για το 2010 βρίσκονται η Γαλλία, η Δανία και η Γερμανία ενώ στη
χειρότερη το Ηνωμένο Βασίλειο με σημαντική απόκλιση σε σχέση με τις άλλες χώρες και ακολουθούν η Ισπανία και η
Αυστρία. Οι παραπάνω χώρες δηλαδή δυσκολεύονται αρκετά ή, ακόμη, και αδυνατούν να καλύψουν τους τόκους τους.
Στην Ισπανία, επίσης, ο δείκτης ακολούθησε έντονα πτωτική πορεία από το 2006 αλλά από το 2009 έως το 2010
αυξήθηκε σημαντικά παραμένοντας όμως σε αρνητικά επίπεδα.. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα σημειώνει μια αυξητική
πορεία μεταξύ του 2005-2007, γεγονός που ανατρέπεται στη συνέχεια. Όλες οι χώρες πάντως παρουσιάζουν έντονες
διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετίας.
Διάγραμμα 3.7
ΑSSTURN

ASSTURN
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Στο παραπάνω διάγραμμα 3.7 παρουσιάζεται ο δείκτης ΑSSTURΝ, ο οποίος αποτελεί το λόγο των πωλήσεων
προς τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού των εταιρειών των 11 χωρών που έχουμε επιλέξει. Όλες οι χώρες φαίνεται
να σημειώνουν σταθερές τάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια εξαετίας, με εξαίρεση την Πολωνία που εμφάνισε αρκετά υψηλές
τιμές το 2005 και το 2006 και μετά σημείωσε ισχυρή μείωση τα υπόλοιπα έτη. Στην πλεονεκτικότερη θέση για το 2010
βρίσκονται η Σουηδία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία ενώ στη χειρότερη θέση η Ελβετία και η Ισπανία.
Η Ελλάδα ακολουθεί και αυτή σταθερά πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2005-2010, κατέχοντας την
τελευταία θέση του πίνακα για το 2010.
Διάγραμμα 3.8
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Στο παραπάνω διάγραμμα 3.8 απεικονίζονται τα στοιχεία για τη μεταβλητή COSTDEBT που είναι ο λόγος
των οφειλόμενων τόκων προς τις συνολικές οφειλές των εταιρειών των εξεταζόμενων χωρών. Ο δείκτης αυτός
παρουσιάζει πτωτική πορεία για όλες σχεδόν τις χώρες κατά τη διάρκεια των ετών 2005-2010. Με τη Σουηδία, την
Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκονται στην πλεονεκτικότερη θέση για το 2010 όσον αφορά το ύψος του
χρέους και την Ισπανία, Ελβετία, Γαλλία, Αυστρία και Ελλάδα στη χειρότερη. Ο δείκτης αυτός, επίσης, παρουσίασε
αρκετά έντονες μεταβολές στη Γερμανία ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ελβετίας που από το 2007 και
έπειτα σημείωσε σταθερή δραματική μείωση. Όσον αφορά την Ελλάδα η μεταβλητή αυτή παρουσίασε ραγδαία
πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της εξαετίας, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη αύξηση του κόστους του χρέους των
εταιρειών ακίνητης περιουσίας τα τελευταία χρόνια.

3.3 Συντελεστής συσχέτισης
PROFIT TANG LNTA MBRATIO UNGEAREDBETA INTCOV ASSTURN COSTDEBT, sig
| PROFIT TANG LNTA MBRATIO UNGEAR~A INTCOV ASSTURN
-------------+--------------------------------------------------------------PROFIT | 1.0000
|
|
TANG | 0.0144 1.0000
| 0.6120
|
LNTA | 0.1355 0.3795 1.0000
| 0.0000 0.0000
|
MBRATIO | -0.6467 -0.1243 -0.3264 1.0000
| 0.0000 0.0000 0.0000
|
UNGEAREDBETA | 0.0067 -0.1702 -0.0446 -0.0411 1.0000
| 0.8175 0.0000 0.1189 0.1524
|
INTCOV | 0.3338 -0.0210 -0.0358 0.0013 -0.0715 1.0000
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| 0.0000 0.4669 0.2121 0.9649 0.0170
|
ASSTURN | -0.6511 -0.1930 -0.1643 0.5478
| 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0987
|
COSTDEBT | 0.0165 0.0132 -0.0239 0.0994
| 0.5768 0.6550 0.4166 0.0010 0.0915
|

0.0477 0.0157 1.0000
0.5865
0.0518 0.0092 -0.0109
0.7550 0.7117

| COSTDEBT
-------------+--------COSTDEBT | 1.0000
Από τον παραπάνω πίνακα συσχετίσεων βλέπουμε το πώς οι αλλαγές στις εκάστοτε μεταβλητή επηρεάζουν το
profit, δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρήσεων που αποτελεί και τη μονάδα της ανάλυση μας. Προκύπτει όπως
βλέπουμε ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση (-0,65) μεταξύ της κερδοφορίας και των επενδυτικών ευκαιριών
(MBRATIO) που παρουσιάζονται στην αγορά ενώ το ίδιο ισχύει και μεταξύ κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών της
εταιρείας (ASSTURN) ενώ υπάρχει θετική συσχέτιση (0,33) σε σχέση με το βαθμό κάλυψης των τόκων (INTCOV).

3.4 Ανάλυση παλινδρόμησης
Η στρατηγική που ακολουθήσαμε στην ενότητα αυτή είναι να πάρουμε μία προς μία τις μεταβλητές(ανεξάρτητη
μεταβλητή) της ανάλυσης μας σε σύγκριση με την κερδοφορία(εξαρτημένη μεταβλητή), έτσι ώστε να εξετάσουμε ποιοι
παράγοντες επηρεάζουν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Επειδή όμως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο νόημα η ανάλυση αυτή
των μεταβλητών μία προς μία, εξετάζουμε την επίδραση όλων των μεταβλητών συνολικά(πολλές ανεξάρτητες
μεταβλητές) σε σχέση με την κερδοφορία των επιχειρήσεων(εξαρτημένη μεταβλητή). Για να μελετήσουμε τις σχέσεις
αυτές χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση της παλινδρόμησης μέσω τριών διαφορετικών μεθόδων. Αρχικά, μέσω της
Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS), όπου δεν λαμβάνει υπόψη ότι η φύση των δεδομένων μας είναι πάνελ και
στη συνέχεια με τις δύο μεθόδους που χρησιμοποιούνται για δεδομένα πάνελ, τη Μέθοδο Σταθερών Επιδράσεων
(Fixed Effects) και τη Μέθοδο των Τυχαίων Επιδράσεων (Random Effects).
Σύγκριση παλινδρομήσεων PROFIT- Όλες οι μεταβλητές
Model Comparison of Regressions (dependent variable: PROFIT)
OLS
FE(panel)
TANG
0.0106
0.0113
(0.0133)
(0.0427)

RE(panel)
0.0126
(0.0186)

LNTA

0.0126***
(0.00305)

0.0267
(0.0327)

0.0152***
(0.00489)

MBRATIO

0.0333**
(0.0150)

0.0491**
(0.0249)

0.0358**
(0.0163)

UNGEAREDBE
TA

-0.00251

0.0135

0.000871

(0.0163)

(0.0163)

(0.0162)

INTCOV

0.00166***
(0.000532)

0.00195***
(0.000429)

0.00169***
(0.000504)

ASSTURN

0.00412
(0.00454)

0.00152
(0.00349)

0.00248
(0.00396)

COSTDEBT

0.0000210
(0.0000811)

-0.0000487
(0.0000625)

0.00000316
(0.0000700)

-0.384
(0.438)
0.495
1026

-0.219***
(0.0679)

_cons

-0.179***
(0.0428)
adj. R2
0.441
N
1026
Standard errors in parentheses
* p< 0.10, ** p< 0.05, *** p< 0.01

1026
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων μας
ανάλογα με τη μέθοδο ανάλυσης της παλινδρόμησης που χρησιμοποιούμε για τα δεδομένα μας. Για να δούμε ποια
μέθοδο είναι πιο αξιόπιστη για να βασίσουμε την ανάλυση μας υπάρχουν δύο έλεγχοι-tests που μπορούν να γίνουν. Το
πρώτο είναι αν θα έχουμε την παλινδρόμηση απλώς με τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) ή αν πρέπει να
βασιστούμε σε κάποια από τις δύο Μεθόδους ανάλυσης δεδομένων πάνελ(δηλαδή αν ισχύουν τα αποτελέσματα της
πρώτης στήλης ή των άλλων 2). Το τεστ αυτό (poolability test) έχει ως αποτέλεσμα:
F test that all u_i=0: F(215, 803) = 2.04
Prob > F = 0.0000
Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτουμε την «απλή» Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) και θα εφαρμόσουμε
μεθόδους ανάλυσης για δεδομένα πάνελ. Όπως έχουμε αναφέρει έχουμε δύο μεθόδους πάνελ να διαλέξουμε, τις
σταθερές επιδράσεις (Fixed effects) και τις τυχαίες επιδράσεις (Random effects). Για να δούμε ποια από τις δύο
μεθόδους θα προτιμήσουμε κάνουμε ένα Hausmantest. Τα αποτελέσματα γι’ αυτό ήταν:
Test: Ho: difference in coefficients not systematic,
chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 53.96
Prob>chi2 = 0.0000
Αυτό σημαίνει ότι τα «σωστά» αποτελέσματα, αυτά δηλαδή που πρέπει να προτιμήσουμε και να βασιστούμε για
να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας, είναι τα αποτελέσματα των σταθερών επιδράσεων (Fixed effects). Σύμφωνα μ’
αυτά, λοιπόν, η κερδοφορία επηρεάζεται από τις υπόλοιπες επτά μεταβλητές που έχουμε χρησιμοποιήσει στην ανάλυση
μας ως εξής:
• TANG: η παγιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού των εταιρειών δεν επηρεάζει την κερδοφορία μιας και
το αποτέλεσμα (0,01) δεν είναι στατιστικά σημαντικό.
• LNTA: το μέγεθος των εταιρειών δεν επηρεάζει την κερδοφορία μιας και το αποτέλεσμα (0,02) δεν είναι
στατιστικά σημαντικό.
• MBRATIO: οι επενδυτικές ευκαιρίες της αγοράς επηρεάζουν την κερδοφορία μιας και το ποσοστό
σφάλματος είναι πολύ μικρό (0,02) και στατιστικά σημαντικό (0,04) όπως σημειώνεται (**) στον πίνακα, άρα
οι ευκαιρίες για επενδύσεις επηρεάζουν σημαντικά την κερδοφορία των εταιρειών.
• UNGEAREDBETA: ο επιχειρηματικός κίνδυνος δεν επηρεάζει την κερδοφορία των εταιρειών μιας και το
αποτέλεσμα (0,01) δεν είναι στατιστικά σημαντικό.
• INTCOV: δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά η κάλυψη των τόκων την κερδοφορία, όμως το αποτέλεσμα
είναι εξαιρετικά στατιστικά σημαντικό όπως σημειώνεται (***) στον πίνακα έχουμε δηλαδή το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα. Όσο μικρότερη δηλαδή η δυνατότητα μιας επιχείρησης να καλύψει τους τόκους της τόσο
μικρότερη η κερδοφορία που αναμένεται.
• ASSTURN: ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν επηρεάζει την κερδοφορία μιας και το αποτέλεσμα
(0,001) δεν είναι στατιστικά σημαντικό.
• COSTDEBT: το χρεωστικό υπόλοιπο των εταιρειών επηρεάζει ελάχιστα αρνητικά την κερδοφορία, όμως το
ποσοστό σφάλματος αποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι στατιστικά σημαντικό.

4. Συμπεράσματα
Στόχος της εργασίας αυτής αποτέλεσε η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς ακίνητης
περιουσίας γενικότερα και ειδικότερα στην Ευρώπη μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των εταιρειών Real
Estate σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρονική περίοδο 2005-2010.
Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά με σημαντική επίδραση στις μακροοικονομικές εξελίξεις και
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας. Η
συνεισφορά του τομέα αυτού στις εγχώριες οικονομίες συνεχώς αυξάνεται, γεγονός που οφείλεται στη σύνδεση του
real estate, μέσω οικονομικών σχέσεων, με όλους τους τομείς παραγωγής, κυρίως δε με δευτερογενή και τριτογενή
τομέα.
Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων κατάλληλα περιγράφεται ως μερικώς κατατετμημένη. Η
Ευρώπη αποτελείται από μεγάλες και μικρές χώρες με διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Ο βαθμός
ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων εξαρτάται από μια ποικιλία μακροοικονομικών και οικονομικών
παραγόντων που επηρεάζουν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων.
Για να οικοδομήσουμε την «δυναμική» υπόθεση της ανάλυσης μας χρησιμοποιούμε μια σειρά εξωγενών και
ενδογενών μεταβλητών. Αυτές οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική ανάλυση για τη μελέτη της
δομής μιας επιχείρησης και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τις εταιρείες ακίνητης περιουσίας για τη σύγκριση
τόσο μεταξύ χωρών αλλά και εταιρειών για το επίπεδο του χρέους τους. Είναι προφανές ότι οι παράγοντες αυτοί
χαρακτηρίζουν την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στη δομή της επιχείρησης. Ως μεταβλητές εξετάζουμε
παράγοντες από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, όπως η αποδοτικότητα, η απτότητα, το μέγεθος, τις
ευκαιρίες ανάπτυξης, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, την κάλυψη των τόκων, τον κύκλο εργασιών των περιουσιακών
στοιχείων, το κόστος του χρέους. Υποθέσουμε ότι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση της
επιχείρησης και το αντίστροφο.
Αρχικά, από τον υπολογισμό του πίνακα συσχετίσεων είδαμε το πώς οι αλλαγές στις εκάστοτε μεταβλητή
επηρεάζουν το profit, δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρήσεων που αποτελεί και τη μονάδα της ανάλυση μας.
Προέκυψε ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κερδοφορίας και των επενδυτικών ευκαιριών
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(MBRATIO) που παρουσιάζονται στην αγορά καθώς και μεταξύ κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών της εταιρείας
(ASSTURN) ενώ υπάρχει θετική συσχέτιση σε σχέση με το βαθμό κάλυψης των τόκων (INTCOV).
Για να μελετήσουμε την επίδραση όλων των μεταβλητών συνολικά(πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές) σε σχέση με
την κερδοφορία των επιχειρήσεων(εξαρτημένη μεταβλητή) χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση της παλινδρόμησης μέσω
τριών διαφορετικών μεθόδων. Αρχικά, μέσω της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS), όπου δεν λαμβάνει υπόψη
ότι η φύση των δεδομένων μας είναι πάνελ και στη συνέχεια με τις δύο μεθόδους που χρησιμοποιούνται για δεδομένα
πάνελ, τη Μέθοδο Σταθερών Επιδράσεων (Fixed Effects) και τη Μέθοδο των Τυχαίων Επιδράσεων (Random Effects).
Βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων μας ανάλογα με τη μέθοδο ανάλυσης
της παλινδρόμησης που χρησιμοποιούμε για τα δεδομένα μας. Για να δούμε ποια μέθοδο είναι πιο αξιόπιστη για να
βασίσουμε την ανάλυση μας πραγματοποιήσαμε ένα volatility test και προέκυψε ότι τα «σωστά» αποτελέσματα, αυτά
δηλαδή που πρέπει να προτιμήσουμε και να βασιστούμε για να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας, είναι τα
αποτελέσματα των σταθερών επιδράσεων (Fixed effects).
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, βασιζόμενοι στη Μέθοδο των Σταθερών Επιδράσεων προκύπτει ότι οι μεταβλητές που
είναι στατιστικά σημαντικές και επηρεάζουν σημαντικά την κερδοφορία των εταιρειών-PROFIT (εξαρτημένη
μεταβλητή) στην ανάλυση μας είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς (MBRATIO) και η κάλυψη των
τόκων (INTCOV) απ’ την πλευρά των εταιρειών.
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Θεωρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συγκριτική Ανάλυση Ηλεκτρονικών
Καταστημάτων Public με Plaisio & e-SHOP
Βεργίδου Άννα
Ουσουλτζόγλου Αφροδίτη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΜΕΡΟΣ Α
Α. ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1.α) Ορισμός
Ο όρος «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» αναφέρεται, σύμφωνα με το egovplan.gr 1 του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και την Τοπική. Ουσιαστικά πρόκειται για την εκμετάλλευση των νέων Τεχνολογιών
προς όφελος τού πολίτη καθώς και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να τους παρέχονται ψηφιακά καλύτερες υπηρεσίες
τόσο στις συναλλαγές με τους Δημόσιους φορείς και γενικότερα το Δημόσιο τομέα όσο και στις καθημερινές τους
δραστηριότητες και ανάγκες με Ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Τράπεζες).
Επιπλέον, η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ορίζεται ως «η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με
οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημοσίων υπηρεσιών και οι δημοκρατικές
διαδικασίες καθώς και να ενισχυθεί η υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο» 2, άποψη με την οποία συμφωνεί
και η Παγκόσμια Τράπεζα 3.
Σύμφωνα με τον OECD, οι ορισμοί που μπορούν να δοθούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση συνοψίζονται
στις παρακάτω κατηγορίες:
Παροχή υπηρεσιών Internet ή/και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό.
Γενικότερη χρήση στη διακυβέρνηση, ορισμός που ενσωματώνει όλους τους τομείς των διοικητικών δραστηριοτήτων.
Ικανότητα μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης μέσω χρήσης νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της υπευθυνότητας 4.
Επιπλέον, σύμφωνα με Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2003, «e- Government είναι η διακυβέρνηση που
εφαρμόζει τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να μετασχηματίσει τις εσωτερικές και
εξωτερικές σχέσεις της. Μέσω της εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών, η δημόσια διοίκηση δεν επιφέρει μεταβολές στις
λειτουργίες ή τις υποχρεώσεις της, οι οποίες παραμένουν εύχρηστες, σύννομες, διαφανείς και υπεύθυνες, αλλά εγείρει την
προσδοκία της κοινωνίας για υψηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς» 5.
Τέλος, σύμφωνα με τους Abramson και Means, στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα, η Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση ορίζεται ως «η χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας στη βελτίωση της εργασίας, στη δημιουργία αξίας
και στην ικανότητα για νέες σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση οικοδομεί συνδέσεις ανάμεσα στους κυβερνητικούς φορείς και τους πελάτες τους ή τους χρήστες τους,
συνδέει τις αρμοδιότητες, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις εδαφικές περιοχές» 6. Παρόμοιο ορισμό δίνουν
επίσης οι Finger, Misuraca & Rossel εστιάζοντας στην πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια ζητήματα 7.

1.β) Σκοπός
Βασικότερος στόχος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
και των επιχειρήσεων μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης,

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στο www.egovplan.gr
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μελέτη «Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των ΟΤΑ και τη μετάβαση της
Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α
Α.Ε), Αύγουστος, 2006.
3
World Bank, Definition of E-Government, Washington, 2008. (www.worldbank.org)
4
Για περισσότερες πληροφορίες βλ στο OECD, The e-Government Imperative: main findings, Paris: OECD e-Government Studies,
2003. (www.oecd.org/dataoecd)
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United Nations, World Public Sector Report 2003: E-Government at the Crossroads, New York, United Nations, 2003.
6
Abramson M.A., Means, E-Government 2001, Lanham, Md: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 2, 2001.
7
Finger M., Misuraca G. & Rossel P., Governance with and of ICTs: the need for new institutional designs in a changing world,
2006.
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σημαντικοί στόχοι είναι η ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, της διαφάνειας των συναλλαγών και της
υποστήριξης αλλά και λογοδοσίας των δημόσιων πολιτικών 8.

2.α) Ιστορική Αναδρομή
Με την εμφάνιση του καπιταλισμού στην κοινωνία προέκυψε η ανάγκη να διαχωριστούν οι δημόσιες από τις
ιδιωτικές ανάγκες των πολιτών και σταδιακά να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης των εθνών. Έτσι θεσπίζεται η έννοια της
«γραφειοκρατίας» 9.
Κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες της γραφειοκρατίας δημιουργείται η Δημόσια Διοίκηση, κατά τη διάρκεια
του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, προκειμένου το κράτος να είναι αποτελεσματικότερο έναντι των πολιτών στην
παροχή υπηρεσιών, την τεχνολογική ανάπτυξη και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τόσο η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας όσο και η διοικητική
επιστήμη συνοδεύτηκαν από σημαντικές εξελίξεις. Ο κυβερνητικός τομέας επηρεάστηκε από τις εξελίξεις αυτές σε
μεγάλο βαθμό και άρχισε να χρησιμοποιεί τα νέα εργαλεία που δημιούργησαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το νέο μοντέλο της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης βασίζεται σε τρεις
πυλώνες: ψηφιακές λειτουργίες, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και τέλος, χρηστή διακυβέρνηση 10.

2.β) Σχέση Ελλάδας - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σταδιακά η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς: παγκόσμιο, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Η Ε.Ε., για να ενδυναμώσει την Η.Δ., το 2010 σχεδίασε το Πρόγραμμα Δράσης «eEurope
i2010» ( του οποίου προηγήθηκαν τα Προγράμματα Δράσης 2002 και 2005), το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
υλοποίηση όλων των υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υγείας,
Μάθησης και στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν σε συνδυασμό με μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε πολίτες και
επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, η Ψηφιακή Στρατηγική 2007-2013 ήταν συμβατή με την ευρωπαική πολιτική για την Κοινωνία
της Πληροφορίας «i2010» και το σχέδιο δράσης «Jobs&Growth» του 2005 11. Το 2010 δημιουργήθηκε το «Πρόγραμμα
Δι@ύγεια» το οποίο στόχευε «στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της
διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από
την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας» 12.
Οι Έλληνες την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλο και περισσότερο και τα
τελευταία 3 χρόνια, μέσω και των κυβερνητικών σχετικών πολιτικών (βλ. TAXIS, TAXISnet, ICIS), ο αριθμός των
Ελλήνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Διαδικτύου είτε για συναλλαγές με το Δημόσιο είτε για προσωπικές
ανάγκες αυξάνεται γεωμετρικά.

3.α) Τύποι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υπάρχουν 3 κατηγορίες δρώντων: 1) Πολίτες ( C ), 2) Επιχειρήσεις ( B )
και, 3) Κυβέρνηση ( G ). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους δημιουργούν 9 τύπους σχέσεων. Αναφέρονται ως εξής:
(C2C)-(C2B)-(C2G),
(B2C)-(B2B)-(B2G),
(G2C)-(G2B)-(G2G).

3.β) Διαλειτουργικότητα 13
Η Διαλειτουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών των διάφορων
πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και των διάφορων επιχειρηματικών διαδικασιών που
υποστηρίζουν, μεταξύ τους. Είναι από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση ούτως ώστε να λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά 14. Ουσιαστικά πρόκειται για την «αυτόματη»
ενημέρωση καθώς επίσης και την ταυτόχρονη ανταλλαγή και μεταφορά της πληροφορίας από το ένα σύστημα στο
άλλο.
«Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των ΟΤΑ και τη μετάβαση της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση», οπ. αν. παρ.
9
Bresser P., L.C., Managerial Public Administration: strategy and structure of a new State, Journal of Post Keynesian Economics,
1997.
10
Ανδριανόπουλος Β. , Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση (εισήγηση). Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Επιπτώσεις –
Προοπτικές, Ερέτρια 31/05 – 01/06/2007, 2007, σελ. 73-85.
11
Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο www.infosoc.gr, (GreekDigitalStrategy20062013). Καθώς και για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την Ψηφιακή Στρατηγική 2007-2013 & το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» βλ. στο Παράρτημα Α.
12
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στο www.diavgeia.gov.gr
13
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα βλ. στο Παράρτημα Β.
14
Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο www.yap.gov.gr. Καθώς και για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα βλ. στο Παράρτημα Β.
8
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμοθέτησε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με το οποίο, τα
βασικά της χαρακτηριστικά είναι:
Συνεργασία συστημάτων, υπηρεσιών κι ανθρώπων.
Κοινός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τους.
Κοινοί στόχοι-Κοινή γλώσσα.
Συμφωνία ανταλλαγής αποτελεσμάτων.

4.α) Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πολλά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Συνολικά στη βιβλιογραφία τα
καταγεγραμμένα πλεονεκτήματα ποικίλλουν και αφορούν σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς (κοινωνικά, πολιτικά,
οικονομικά κ.ά.).
Παρακάτω αναφερόμαστε σε μερικά από αυτά που θεωρούμε χαρακτηριστικά για κάθε τομέα:
Ευρεία ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία και στην παροχή υπηρεσιών.
Προώθηση διαφάνειας και μείωση της διαφθοράς των συναλλαγών και των υπηρεσιών.
Ταχύτητα εξυπηρέτησης και μείωση του χρόνου ανάδρασης με τις Δημόσιες υπηρεσίες.
Αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.
Μείωση κόστους λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.
Προσβάσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες χωρίς το εμπόδιο της απόστασης.
Μείωση γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών.
Διεύρυνση γνωστικού ορίζοντα των πολιτών
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος

4.β) Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Παράλληλα με τα πολλαπλά οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εμφανίζονται και κάποια
μειονεκτήματα τόσο στη χρήση όσο και στην πρόσβαση σε αυτήν.
Παρακάτω εν συντομία παρουσιάζονται τα εξής:
Ελλιπής δυνατότητα πρόσβασης μέρους των πολιτών σε πληροφοριακές υποδομές.
Πιθανή μείωση θέσεων εργασίας λόγω αντικατάστασης από ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.
Αποξένωση των πολιτών από τα κέντρα διοίκησης.
Ευπάθεια του Διαδικτύου σε «επιθέσεις» (το λεγόμενο hacking).
Πιθανότητα πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τρίτους.

5. Μέθοδος Αξιολόγησης
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια αξιολόγησης του e-shop του καταστήματος Public ως προς τις
υπηρεσίες που παρέχει το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα στους πολίτες (B2C), στις επιχειρήσεις (B2B) και στο
κράτος (B2G). Η αξιολόγηση αυτή πρόκειται να επικεντρωθεί τόσο στα οφέλη όσο και στο επίπεδο ωριμότητας της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει επιτευχθεί σε καθένα από τους παραπάνω τομείς. Αναλυτικότερα, τα επίπεδα
ωριμότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναφορικά με το πεδίο παροχής υπηρεσιών που παρέχει, διακρίνονται
σε πέντε στάδια 15.
Στάδιο 1: Πληροφορία
Πρόσβαση σε ευρεία Πληροφόρηση. Στο επίπεδο αυτό ο χρήστης λαμβάνει μίας γενικής μόνο μορφής πληροφόρηση
σχετικά με το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται, π.χ. απαιτούμενα έγγραφα.
Στάδιο 2: Μονόδρομη Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση χρήστη και συστήματος. Το επίπεδο αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε
ηλεκτρονική λήψη και συμπλήρωση εντύπων, μέσω διάθεσης ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών (π.χ. εντύπων). Η
διαβίβαση όμως των εγγράφων στο στάδιο αυτό δε γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά με τον παραδοσιακό τρόπο.
Στάδιο 3: Αμφίδρομη Επικοινωνία
Στο επίπεδο αυτό, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει και να ελέγξει δεδομένα ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική
αποστολή συμπληρωμένων εντύπων) καθώς και να τα υποβάλλει μέσω ψηφιακής υπογραφής. Περιορισμός τίθεται
μόνο σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να παραδώσει κάποια επίσημα έγγραφα. Σε μία τέτοια περίπτωση, η
παράδοση γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο και όχι ηλεκτρονικά.
Στάδιο 4: Συναλλαγή
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται σε ολοκληρωμένη συναλλαγή (πλήρης ηλεκτρονικός χειρισμός). Πρόκειται για πλήρη
υποκατάσταση όλης της διαδικασίας (π.χ. συμπλήρωση και κατάθεση φορολογικής δήλωσης).
Στάδιο 5: Εξατομίκευση
15

Molnar S., Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μελέτες την Κοινωνία της
Πληροφορίας, Εκ. Μακρίδης Β., Θεσσαλονίκη: ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2008, σσ. 12-13.
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Το επίπεδο αυτό αναφέρεται σε υπηρεσίες που εστιάζουν στον χρήστη και στις ανάγκες του (εξατομικευμένη παροχή
υπηρεσίας/προσωποποίηση).
Στην εργασία αυτή, θα λάβουμε υπόψη μας και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχων ηλεκτρονικών
καταστημάτων (e-shops), και πιο συγκεκριμένα των Plaisio.gr και e-shop.gr. Πρόκειται να υπάρξει μία σύγκριση των
καταστημάτων αυτών ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν στους τρεις προαναφερθέντες τομείς (B2C, B2B, B2G) και
μέσω αυτής επιδιώκεται η υποβολή προσωπικών προτάσεων-ιδεών με στόχο τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών από τα
καταστήματα αυτά προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

ΜΕΡΟΣ Β
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (e-Shop) PUBLIC 16

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-Shop) του Public προσφέρει μία πληθώρα ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως υπολογιστές,
τηλεοράσεις, κινητά κ.α., καθώς και μια σειρά από είδη καθημερινής χρήσης, όπως είναι χαρτικά, δώρα, παιχνίδια κ.α.
Αυτό που μου κίνησε αρχικά το ενδιαφέρον για να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι το
γεγονός ότι μέσα στα λίγα χρόνια λειτουργίας του, από το 2005 έως σήμερα, έχει ήδη στο ενεργητικό του δέκα βραβεία
από αναγνωρισμένους φορείς σε διάφορους σημαντικούς τομείς. Και πιο συγκεκριμένα έχει στην κατοχή του τα εξής:
Retail Business Awards 2013, Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2013, e-volution awards 2014, The Socials:
Social Media & Interactive Awards 201, Βραβεία ΕΒΕΑ 2013, e-volution awards 2013, Retail Business Awards 2012.
Ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένη η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, μας μυεί στη
φιλοσοφία, στο όραμα και στις αξίες που πρεσβεύει το συγκεκριμένο κατάστημα. Και πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε
τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, αναβάθμιση και εξέλιξη στον τομέα της παροχής υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο
ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ήδη υπάρχουσες αλλά και στις επικείμενες ανάγκες τόσο
των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Και όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του καταστήματος «Το όραμά μας
είναι να παρέχουμε στον επισκέπτη μία σειρά νέων και μοναδικών εμπειριών. Έτσι, του δίνουμε τη δυνατότητα να
δοκιμάσει ο ίδιος τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες και τις νέες υπηρεσίες, να παραστεί σε μοναδικές
εκδηλώσεις ή απλά να περάσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του. Παράλληλα, μέσω της συνεχούς προσπάθειας για
βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξελισσόμαστε διαρκώς έτσι ώστε κάθε προσωπική εμπειρία να
γίνεται ακόμα καλύτερη» 17.
Κάνοντας μία περιήγηση στην ιστοσελίδα, παρατηρούμε πως παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες στους πολίτες, στις
επιχειρήσεις και στο κράτος.
Αρχικά, όσον αφορά τους πολίτες (B2C), διακρίνουμε πως πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο
επιδιώκει την εύκολη πρόσβαση-περιήγηση του χρήστη, ανεξάρτητα από την ηλικία του και τις γνώσεις του στη χρήση
16
17

Βλ. Επίσημη Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) Public στο www.public.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο http://www.public.gr/poioi-eimaste/.
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ηλεκτρονικών μέσων, στις διάφορες κατηγορίες-υπηρεσίες που παρέχει ώστε να μη τον κουράζει κι έτσι να αποτελεί
πρώτη προτίμηση του τόσο σε περίπτωση επιθυμίας αγοράς προϊόντος όσο και απλής ενημέρωσης του ηλεκτρονικά
(στάδιο 1). Αυτό φαίνεται αν κοιτάξουμε στην αρχική σελίδα του καταστήματος όπου υπάρχει μία άρτια
κατηγοριοποίηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Κάνοντας κλικ σε μία κατηγορία, έχουμε πρόσβαση σε επιμέρους υποκατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες περιέχει
λεπτομερή περιγραφή για το εν προκειμένω προϊόν ή υπηρεσία που μας ενδιαφέρει.
Μία ακόμη δυνατότητα που παρέχει το συγκεκριμένο e-shop στον πολίτη είναι η ολοκλήρωση μίας
συναλλαγής του (στάδιο 4), σχετικά με κάποια παραγγελία που θα κάνει από το κατάστημα 18. Η ολοκλήρωση της
συναλλαγής αυτής, αναφορικά με το τελευταίο στάδιο (της πληρωμής), μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπουςεναλλακτικές μεθόδους. Τέτοιες είναι μέσω κατάθεσης/εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, μέσω
paypal, μέσω πιστωτικής κάρτας, μέσω χρεωστικής κάρτας ή και μέσω μετρητών κατά την παραλαβή σε περίπτωση
αντικαταβολής. Σημαντικό να αναφερθεί είναι το ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης
έχει πλήρη καθοδήγηση μέσω οδηγιών από το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα για τον τρόπο που μπορεί να μετακινεί τα
προϊόντα που επιθυμεί στο ειδικό κουμπί «καλάθι αγορών» προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την παραγγελία
του. Επίσης, το e-shop αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεται
σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας του, π.χ μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό του, μέσω e-mail, καθώς και
τον τρόπο παραλαβής του προϊόντος που ο ίδιος επιθυμεί, σύμφωνα και ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του (στάδιο 5).
Το μόνο μειονέκτημα που διακρίνω στο σημείο αυτό έγκειται στο υψηλό κατώτερο όριο ποσού συναλλαγής (άνω των
85€), προκειμένου να λάβει ο πολίτης δωρεάν την παραγγελία στο χώρο του.
Άξια λόγου καινοτομία του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος θεωρώ πως αποτελεί η συνεργασία του με το
ηλεκτρονικό κατάστημα του amazon.com (εικ. 1) 19. Παρέχοντας έτσι τόσο στους πολίτες (B2C) πληθώρα προϊόντων
σε χαμηλές τιμές όσο και στο κράτος (B2G), σε περίπτωση π.χ. μαζικής παραγγελίας εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία.
Με αυτό τον τρόπο τόσο οι πολίτες εξοικονομούν χρήματα όσο και το ίδιο το κράτος που μπορεί να αποταμιεύσει
πόρους και να τους χρησιμοποιήσει κάπου άλλου. Και σε αυτή την περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης
συναλλαγής (στάδιο 4) για B2G και φτάνει έως στάδιο 5 για B2C.
Το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα (e-Shop) διαθέτει και μια σειρά λεπτομερών χαρτών, οι οποίοι είναι
προσβάσιμοι από όλους τους πολίτες, είτε πρόκειται για πελάτη (B2C), για επιχείρηση (B2B) είτε για το κράτος (B2G),
και μέσω αυτών μπορούν με μεγάλη ευκολία να ενημερωθούν (στάδιο 1) σχετικά με τα καταστήματα Public σε όλη την
Ελλάδα και την Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι χάρτες αυτοί λειτουργούν ως οδηγοί αναφορικά με την
πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να προσέλθει ο πολίτης σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας
Public. Παρατηρούμε σε αυτό το σημείο πως και εδώ υπάρχει άρτια κατηγοριοποίηση σχετικά με τις πόλεις στις οποίες
εδρεύουν τα καταστήματα αυτά, ώστε εύκολα με ένα κλικ να μπορεί ο χρήστης να είναι ενήμερος (στάδιο 1) σχετικά
με τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το κάθε κατάστημα. Όπως είναι για παράδειγμα, η πλήρης διεύθυνση του, το
ωράριο λειτουργίας του, οι τρόποι επικοινωνίας κτλ. Βέβαια, παρόλο που η κατηγοριοποίηση είναι άρτια όπως
προαναφέρθηκε, πιστεύω πως θα βοηθούσε πολύ να υπήρχε και μία αλφαβητική κατηγοριοποίηση των πόλεων για
ευκολότερη αναζήτηση. Επίσης, θεωρώ πως θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη φωνητικού οδηγού στους χάρτες αυτούς
προκειμένου να διευκολύνει άτομα με μειωμένη όραση. Διότι προς το παρόν με την υπάρχουσα κατάσταση, κατά ένα
μέρος τους αποκλίνει από την πλήρη ενημέρωση που θα μπορούσαν να έχουν.
Στο e-Shop αυτό υπάρχει δυνατότητα χρήσης μηχανής αναζήτησης, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της
αρχικής σελίδας του site. Μέσω της μηχανής αυτής μπορεί ο χρήστης να πληκτρολογήσει μία λέξη-κλειδί σχετικά με το
προϊόν που αναζητά στο κενό πλαίσιο που διατίθεται και στη συνέχεια να επιλέξει την κατηγορία στην οποία ανήκει το
προϊόν που ψάχνει και να πατήσει στο κουμπί της αναζήτησης που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Η ευκολία στη χρήση της
μηχανής αυτής την καθιστά προσβάσιμη από όλους τους πολίτες-πελάτες (B2C).
Η επικοινωνία με το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-Shop) γίνεται με τον κλασικό τρόπο της
γραπτής υποβολής του θέματος-ερωτήματος που θέτουμε σε μία ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ερωτημάτων (στάδιο 3).
Σημαντική καινοτομία του portal αυτού, αποτελεί η ύπαρξη forum (στάδιο 3), το Public forum (εικ. 2) 20 για ανταλλαγή
απόψεων, ιδεών, προτάσεων και σχολίων. Σε αυτό μπορεί ο πολίτης (B2C) να θέσει ερωτήματα σχετικά με κάποιο
προϊόν που θα τον ενδιέφερε να αποκτήσει ή και να απαντήσει σε ερώτημα άλλου χρήστη.
Η ύπαρξη αξιολογήσεων στο portal καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής διαφόρων πολιτών σε αυτές 21,
χαρακτηρίζει τη δημοκρατική του φύση, όπου ελεύθερα ο κάθε χρήστης μπορεί να εκφράσει την άποψη του τόσο για
τα προϊόντα όσο και για τις υπηρεσίες που αυτό παρέχει. Επίσης, παρατηρώντας προσεχτικά στο e-Shop του Public,
διαπιστώνουμε πως, στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, είναι συνδεδεμένο με διάφορα κοινωνικά δίκτυα, και πιο
συγκεκριμένα με τα Facebook, Twitter, Google+ και Youtube. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η προβολή του
συγκεκριμένου e-shop.
To portal αυτό διαθέτει επίσης και μηνιαία φυλλάδια του e-shop του σε ψηφιακή μορφή καθώς και
οπτικοακουστικό υλικό όπως είναι videos και podcasts gallery, το οποίο είναι διαθέσιμο στο blog του portal αυτού
(Public Blog). Τόσο τα videos όσο και τo podcasts gallery, περιλαμβάνουν υλικό από εκδηλώσεις του καταστήματος
και από συνεντεύξεις. Πρόσβαση σε αυτά έχουν όλοι οι πολίτες (B2C), όπου ενημερώνονται για όλα τα τρέχοντα νέα
18
19
20
21

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η παραγγελία, αποτελεί η εγγραφή του χρήστη στο site.
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
Σημείωση: Η ερώτηση που τίθεται είναι η εξής: Θα αγοράζατε ξανά από την Public.gr;
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και εκδηλώσεις του καταστήματος (στάδιο 1). Σημαντικό επίσης να αναφερθεί είναι οι χρήσιμες συνδέσεις που παρέχει
το portal αυτό με διάφορα γνωστά πολιτιστικά θεάματα (όπως θέατρο, μουσική, χορός κτλ.), για τα οποία παρέχει
κιόλας τη δυνατότητα στον πολίτη (B2C) κράτησης θέσεων online (στάδιο 3) (εικ. 3) 22.
Θετικό στοιχείο επίσης αποτελεί η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο
επιθυμούν να ενημερώνονται από το συγκεκριμένο portal. Μπορούν να το κάνουν είτε μέσω απλής σύνδεσης στο portal
είτε μέσω εγγραφής στο newsletter του portal (εικ. 4) 23. Κάνοντας εγγραφή στο newsletter, παρατηρούμε πως υπάρχει
δυνατότητα προσωποποίησης/εξατομικευμένης πληροφόρησης σε θέματα που ενδιαφέρουν τον κάθε χρήστη ξεχωριστά
(στάδιο 5).
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις (B2B), το portal παρέχει ενημέρωση (στάδιο 1) σχετικά με τη δυνατότητα
ανανέωσης του εξοπλισμού των επιχειρήσεων (laptops, κινητά) με χαμηλότερο κόστος. Αυτό καθίσταται δυνατό μέσω
της υπηρεσίας Trade n Save ή αλλιώς προγράμματος ανταλλαγής (εικ. 5) 24, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να
ανταλλάξουν τις παλιές τους συσκευές και να αγοράσουν νέες από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα σε
χαμηλότερη τιμή. Με αυτό τον τρόπο κερδίζουν διπλά, τόσο σε πόρους όσο και σε εξοπλισμό. Για περαιτέρω
ενημέρωση των επιχειρήσεων, τους παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το κατάστημα μέσω ηλεκτρονικής
φόρμας υποβολής ερωτήματος (στάδιο 3).
Άξια λόγου αναφορικά με τις επιχειρήσεις (B2B), αποτελεί η ουσιαστική ενημέρωση μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας ή/και μέσω e-mail σε γενικής φύσεως ερώτημα (στάδιο 3) καθώς και σε συγκεκριμένο ερώτημα (στάδιο
5) που τους παρέχει το portal αυτό σε ζητήματα τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού των. Πρόκειται για την
υπηρεσία Tech Gurus (εικ. 6) 25 η οποία διαθέτει τόσο μία εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που παρέχει ολοκληρωμένο
service στο χώρο της επιχείρησης όσο και μια ομάδα συμβούλων τεχνολογίας που δίνουν λύση σε ζητήματα
τεχνολογίας.
Επίσης, το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα (e-Shop) δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις (B2B), βάσει των αναγκών
τους, να ολοκληρώσουν μία συναλλαγή τους (στάδιο 5), σχετικά με κάποια παραγγελία που θα κάνουν από αυτό. Αυτό
καθίσταται δυνατό με τρεις τρόπους, είτε με online παραγγελία μέσω του e-Shop και παραλαβή στο χώρο τους, όπου με
τη βοήθεια οδηγιών μπορούν να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους, είτε με τηλεφωνική παραγγελία ή και με online
παραγγελία μέσω του e-Shop και παραλαβή από το κατάστημα. Και στις τρεις περιπτώσεις μένουν ενήμερες μέσω email ή/και τηλεφώνου, ανάλογα με το μέσο που εξυπηρετεί καλύτερα την κάθε μία, (στάδιο 5) σχετικά με την πορεία
της παραγγελίας τους και την ακριβή ημερομηνία παραλαβής της.
Σχετικά με τα οφέλη προς το κράτος (B2G), αυτά αναφέρονται τόσο στην εξοικονόμηση πόρων και χρόνου
όσο και εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού. Αρχικά, σημαντικός παράγοντας είναι αυτός της ενημέρωσης η οποία
ξεκινάει από την απλή πληροφόρηση (στάδιο 1), μέσω μιας σύντομης περιήγησης στο portal, προς τις δημόσιες
υπηρεσίες σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτει το κατάστημα και μπορεί να φτάσει μέχρι το επίπεδο της αμφίδρομης
επικοινωνίας (στάδιο 3), όπου υπάρχει επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail.
Επίσης, το portal αυτό παρέχει τη δυνατότητα στις δημόσιες υπηρεσίες (B2G) να προμηθεύονται προϊόντα,
τόσο εξοπλισμό όσο και αναλώσιμα, στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, μέσω της υπηρεσίας «Εγγύηση Χαμηλότερης
Τιμής» (εικ. 7) 26 που διαθέτει. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός άσκοπης σπατάλης κρατικών πόρων
καθώς και μεγαλύτερος και καλύτερος έλεγχος από πλευράς κυβερνητικών φορέων. Η μεν προμήθεια αυτή των
προϊόντων επιτυγχάνεται μέσα από τη διαδικασία παραγγελίας που διαθέτει το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα (στάδιο
3). Η δε συναλλαγή σε περίπτωση παραγγελίας ολοκληρώνεται πλήρως (στάδιο 4), εφόσον υπάρχει η δυνατότητα
χρήσης πιστωτικών καρτών, paypal λογαριασμού, εμβάσματος κτλ. Τέλος, η συναλλαγή αυτή δε μπορεί να φτάσει
μέχρι το στάδιο 5 λόγω του ότι πρόκειται για δημόσιο φορέα και έτσι δεν υφίσταται προσωποποίηση.

Γ. ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κάνοντας μία περιήγηση στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops) των Plaisio 27 και e-SHOP 28 παρατηρούμε
πως κάθε ένα από αυτά εφαρμόζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε διαφορετικά πεδία, κάποια από τα οποία
συγκλίνουν και κάποια άλλα όχι. Και εκεί είναι που καινοτομεί το κάθε e-Shop σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτή η
διαφορετικότητα είναι που με ώθησε τόσο να αντλήσω ιδέες και από τα δύο αυτά e-Shops όσο και να κάνω προσωπικές
υποδείξεις ως πολίτης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος Public.
Στο e-Shop του Plaisio, παρατηρώ μία καλύτερη οργάνωση αναφορικά με τους διαθέσιμους χάρτες εύρεσης
καταστημάτων (εικ. 8) 29. Διακρίνω την ύπαρξη αύξουσας ταξινόμησης των πόλεων καθώς επίσης και μία καινοτομία
αναφορικά με την επιλογή του τρόπου μετακίνησης (πόδια, λεωφορείο, αυτοκίνητο). Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο
κουμπί σου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσεις για να φτάσεις στο κατάστημα
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Βλ. στο Παράρτημα Γ.
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
Βλ. Επίσημη Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-Shop) Plaisio στο www.plaisio.gr.
Βλ. Επίσημη Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-Shop) e-SHOP στο http://www.e-shop.gr/.
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
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που επιθυμείς. Οι παραπάνω επιλογές δεν είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Public και θεωρώ πως θα
ήταν καλό να υιοθετηθούν. Επίσης, πιστεύω πως θα βοηθούσε πολύ η ύπαρξη φωνητικού οδηγού στο κομμάτι αυτό.
Άξια λόγου θα χαρακτήριζα μία καινοτομία των ηλεκτρονικών καταστημάτων Plaisio και e-SHOP, η οποία με
εντυπωσίασε. Αυτή αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους (B2B). Στο μεν
πρώτο e-Shop, πρόκειται για μία υπηρεσία η οποία αναφέρεται ως Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Business onLine) και διαθέτει συγκεκριμένο site, το plaisiob2b.gr. Στο δε δεύτερο αναφέρεται ως e-block, service business
solution. Στόχος της υπηρεσίας αυτής και στα δύο αυτά ηλεκτρονικά καταστήματα είναι η συνεχής ενημέρωση και
σύγκριση προϊόντων μέσω μοναδικών τρόπων εξυπηρέτησης και υπό την αιγίδα των ανταγωνιστικότερων δυνατών
όρων συνεργασίας. Αξιοποιώντας οι επιχειρήσεις τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τους παρέχονται πολλαπλές δυνατότητες
τόσο επικοινωνίας, όπως μέσω τηλεφώνου, μέσω fax, μέσω internet (στάδιο 3), όσο και παραγγελίας, φτάνοντας σε
ολοκλήρωση συναλλαγής (στάδιο 4). Ακόμη, η υπηρεσία αυτή, λόγω του ότι παρέχει συγκεκριμένους συνεργάτες οι
οποίοι αφιερώνονται σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και εστιάζουν στις ανάγκες της, επιτυγχάνει να καλύψει πλήρως το
πεδίο της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης (στάδιο 5). Τέλος, υπάρχει μία ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική φόρμα 30
(εικ. 9) την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει μία επιχείρηση (στάδιο 2) προκειμένου να γίνει μέλος του
προαναφερθέντος site και έτσι να λάβει τα προνόμια των υπηρεσιών του. Η ενσωμάτωση τέτοιου είδους υπηρεσίας στο
ηλεκτρονικό κατάστημα του Public πιστεύω πως θα ενίσχυε σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις του και κατά συνέπεια τα
κέρδη του.
Στο e-Shop του e-SHOP, εντοπίζω μία τεχνολογική καινοτομία άξια προσοχής. Πρόκειται για τη δωρεάν
παροχή στους χρήστες μίας νέας τόσο android (εικ. 10) 31 όσο και ios (εικ. 11) 32 εφαρμογής, τη λεγόμενη e-SHOP app,
η οποία παρέχει πολλαπλές δυνατότητες και ευκολίες στους χρήστες της. Καταρχήν να επισημάνω πως την εφαρμογή
αυτή μπορεί να την κατεβάσει ο καθένας στο κινητό του δωρεάν μέσω του Google Play. Η εφαρμογή αυτή λοιπόν,
παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερωθεί σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος
(στάδιο 1). Καθώς και να προβεί σε αγορές προϊόντων μέσω παραγγελίας, φτάνοντας σε ολοκλήρωση παραγγελίας
(στάδιο 4), όταν πρόκειται για μια γενική παραγγελία από ένα δημόσιο φορέα ή μια πολυεθνική. Και δύναται να φτάσει
μέχρι το στάδιο 5, σε περίπτωση προσωποποιημένης παραγγελίας. Η εφαρμογή αυτή δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να
αγοράσει προϊόντα του καταστήματος αυτού όπου κι αν βρίσκεται. Και αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των
πωλήσεων για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πρόκειται για καινοτομία την οποία θα πρέπει να υιοθετήσει
και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Public.
Επίσης, παρατηρώ στο ηλεκτρονικό κατάστημα του e-SHOP πως, στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας,
παρέχει χρήσιμες συνδέσεις με καταστήματα εστίασης, μέσω του e-food.gr (εικ. 12) 33, όπου ο πολίτης (B2C) μπορεί να
προβεί σε παραγγελίες τροφίμων, ανάλογα με τις επιθυμίες του, με δυνατότητα ολοκλήρωσης παραγγελίας (στάδιο 5).
Ακόμη, διακρίνω την ύπαρξη διαφημίσεων διαφόρων γνωστών εταιριών στο συγκεκριμένο e-Shop. Οι οποίες ως
γνωστόν παρέχουν χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Συνεπώς, πιστεύω πως θα
πρέπει και το e-Shop του Public να λάβει σοβαρά υπόψη του την ενσωμάτωση διαφημίσεων διαφόρων εταιρειών ώστε
να αυξήσει τα έσοδά του.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Public θα μπορούσε επίσης, βάσει των διαφόρων εκδηλώσεων στις οποίες είτε
συμμετέχει ενεργά είτε απλώς στεγάζει στους χώρους του, να ενισχύσει την αξία και τη φήμη του προβαίνοντας σε
ενέργειες προβολής των χορηγών που συνεισφέρουν στις εκδηλώσεις αυτές. Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη που θα
αποκομίσουν και οι δυο πλευρές θα είναι αξιοσημείωτα. Έτσι από τη μια πλευρά οι χορηγοί θα καταφέρουν να
διαφημίζονται σε μεγαλύτερο εύρος και από την άλλη πλευρά το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-Shop) του Public θα έχει
τη δυνατότητα να προσελκύσει νέους χορηγούς. Οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι πρόθυμοι να ενισχύσουν επιπλέον
εκδηλώσεις του καταστήματος και ούτω καθεξής.
Τέλος, πιστεύω πως το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-Shop) του Public θα πρέπει να ενσωματώσει περισσότερο
χρώμα στις σελίδες του. Και πιο συγκεκριμένα, μιας που το χρώμα που αντιστοιχεί στο λογότυπο του είναι το
πορτοκαλί, θεωρώ πως καλό θα ήταν το χρώμα φόντου των σελίδων του να είναι και αυτό πορτοκαλί και όχι άσπρο
όπως είναι το τώρα γιατί κουράζει το μάτι. Επίσης, σημαίνοντα ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η ενσωμάτωση
μουσικής στο συγκεκριμένο e-Shop. Μία τέτοια ενέργεια θα καταστήσει πιο ευχάριστη τόσο την απλή περιήγηση για
ενημέρωση του χρήστη σε αυτό καθώς και θα ενισχύσει την καλή του διάθεση και την επιθυμία του να προβεί σε
αγορές από το κατάστημα αυτό. Σε τέτοιου είδους ενέργεια έχει ήδη προβεί το e-Shop του Plaisio.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είναι πλέον βέβαιο πως για τους περισσότερους εξ ημών η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση διαγράφεται ως ένα
εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινότητά μας και λόγω αυτού προσπαθούμε να την εντάξουμε σε όλο και
περισσότερους τομείς της τελευταίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. στο http://www.plaisiob2b.gr/b2b_plaisio/zb2b/becomeMemberLogIn.jsp, καθώς και στο
Παράρτημα Γ.
31
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
32
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
33
Βλ. στο Παράρτημα Γ.
30
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Βέβαια, πρέπει να καταστεί σαφές, πως πρώτα έρχεται η γνώση κι έπειτα ακολουθεί η πράξη. Έτσι, και στην
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οφείλουμε πρώτα να ενημερωθούμε τόσο για τα πλεονεκτήματα που μπορεί να μας
προσφέρει όσο και για τα μειονεκτήματα. Η «κακή χρήση» όπως και η λάθος ή εν μέρει πληροφόρηση γύρω απ’ την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κρύβει πολλούς κινδύνους και χρεός όλων μας είναι τουλάχιστον να προφυλάξουμε τους
εαυτούς μας από τις έως τώρα γνωστές «κακοτοπιές».
Σίγουρα πρέπει να τονίσουμε πως στη σύγχρονη εποχή και κυρίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα
ο κρατικός μηχανισμός κάνει ολοένα και περισσότερες προσπάθειες να συμβαδίσει με την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής
Τεχνολογίας ανά τον κόσμο. Ωστόσο είναι σαφές πως υπάρχουν ακόμη πολλές ελλείψεις τόσο στην υλική και
τεχνολογική υποδομή όσο και στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και ιδίως των μεγαλύτερων και μη
εξοικειωμένων με την τεχνολογία υπαλλήλων του κράτους. Άλλωστε η μοναδικότητα των Ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και των πλεονεκτημάτων που αυτές προσφέρουν έγκειται στο ότι πρέπει η ανάπτυξή τους να συμβαδίζει με την
ανάπτυξη του κρατικού μηχανισμού.
Στην Ελλάδα σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις/επιχειρηματίες βλέπουν το μέλλον της επιχείρησής
τους άρρηκτα συνδεδεμένο με το Ηλεκτρονικό εμπόριο και με τη διάθεση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών τους
μέσα από το Διαδικτυακό τους κατάστημα. Οι ηλεκτρονικές δυναμικές που αναπτύσσονται στον επιχειρησιακό κλάδο
εξελίσσονται ραγδαία για τα ελληνικά δεδομένα. Επίσης, πρέπει να αναφερθούμε παράλληλα και στην εκπαίδευση των
Ελλήνων πολιτών γύρω απ’ το Διαδικτυακό εμπόριο αλλά και τις παρεχόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες, ιδιωτικές ή
κρατικές. Πλέον, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών ολοκληρώνουν τις συναλλαγές και τις αγορές τους Διαδικτυακά και
ωφελούνται από τις υπάρχουσες υπηρεσίες.
Τα τελευταία συμπεράσματα καθιστούν μεγαλύτερη την ανάγκη για κρατική αναδιοργάνωση κι επίσπευση
των προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων του Δημοσίου στα νέα δεδομένα της εποχής. Αυτό μπορεί να γίνει με
συντονισμένη προσπάθεια όλων των δημόσιων φορέων με την καθολική συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών αλλά
και των δημόσιων λειτουργών. Εξάλλου, οι Κυβερνήσεις σε δημοκρατικά κράτη ανέκαθεν αποσκοπούσαν στην
καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Κράτους και ο στόχος αυτός πρέπει να
διατηρηθεί και στην Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση πλέον. Προσοχή όμως! Η παγίδα των γραφειοκρατικών
καπιταλιστικών συστημάτων είναι η ευκολία του να μετασχηματίζονται και να προσαρμόζονται. Πρέπει να ληφθούν τα
απαραίτητα και στοχευόμενα μέτρα από κυβερνητικής πλευράς ούτως ώστε η υπάρχουσα γραφειοκρατία να μη ριζώσει
στη Νέα Εποχή και να μη μετασχηματιστεί σε Ηλεκτρονική Γραφειοκρατία.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ψηφιακή Στρατηγική 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Στην πορεία της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ελλάδα που ξεκινάει το 2006 υλοποιούνται εκατοντάδες
δράσεις οι οποίες αξιοποιούν τις υπάρχουσες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Ως χρηματοδοτικό
εργαλείο έχουν το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Στη δεύτερη φάση υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής χρηματοδοτικό εργαλείο ορίζεται το Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση». Επιπλέον, κυριαρχεί μια εντελώς διαφορετική αντίληψη πλέον στο σχεδιασμό των δράσεων
τόσο από τους πολίτες όσο κι από τις επιχειρήσεις με την ονομασία «Νήματα Δράσεων» η οποία χαράσσει μια πιο
ανθρωποκεντρική γραμμή στο σχεδιασμό των νέων δράσεων για τις ΤΠΕ 34.
Βασική προϋπόθεση των παραπάνω αποτέλεσε το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς» που αφορά στον
προγραμματισμό των Ταμείων της Ε.Ε. για την περίοδο 2007-2013.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2007-2013
Η Ψηφιακή Στρατηγική 2007-2013 για την Ελλάδα δημιουργείται το 2005 από την Επιτροπή Πληροφορικής 35
και αποτελεί, για πρώτη φορά, ολοκληρωμένο βήμα για την Τεχνολογική, Πληροφοριακή και Τηλεπικοινωνιακή
Ανάπτυξη της χώρας. Στόχο έχει να ενσωματώσει την ψηφιακή καθημερινότητα τόσο στην παραγωγικότητα όσο και
στην ποιότητα της ζωής των πολιτών μέσα από τις ΤΠΕ.
Ακολουθεί τέσσερα (4) βήματα για τη χάραξη της ψηφιακής πορείας της χώρας την περίοδο 2007-2013:
Βήμα 1ο: Διάγνωση - εντοπισμός της ρίζας των προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη διάδοση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στη χώρα.
Βήμα 2ο: Ανάλυση των διεθνών πολιτικών που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στις νέες τεχνολογίες.
Εντοπισμός των καλών παραδειγμάτων αλλά και των αποτυχιών άλλων χωρών.
Σημείωση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Σημείωση: Αποτελεί το ανώτατο θεσμοθετημένο όργανο για την κατάρτιση της στρατηγικής και την ανάπτυξη της
Πληροφορικής.
34
35
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Βήμα 3ο: Μελέτη των διεθνών και Ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (πολιτική της
Ε.Ε. i2010, εξελίξεις WSIS κλπ.)
Βήμα 4ο: Διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της ψηφιακής στρατηγικής για την περίοδο έως το 2013,
συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Μέχρι το 2005 υπήρχε η «Λευκή Βίβλος» για την Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία ενισχύει το ρόλο του
συνονόματου Επιχειρησιακού Προγράμματος και προβαίνει σε διορθώσεις των στόχων του. Ταυτόχρονα, η νέα
Ψηφιακή Στρατηγική που δημιουργείται απ’ το 2005 κι έπειτα, συμβαδίζει με την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο (20072013), την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010» και το σχέδιο δράσης «Jobs & Growth» τα οποία δημιουργούνται
ομοίως το 2005.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Στόχος του Επιχειρησιακού αυτού Προγράμματος είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να
εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία 36.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιεί τέσσερεις (4) οριζόντιες τεχνολογικές παρεμβάσεις στα
πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013:
Ανοικτά Δεδομένα
Αύξηση προσβασιμότητας και βιωσιμότητας των ψηφιακών συλλογών.
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον πολίτη.
Διαφάνεια.
Διαλειτουργικότητα
Ουσιαστική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων της διοίκησης.
Δημιουργία ενιαίου Ευρετηρίου Υπηρεσιών (Service Registry).
Cloud Computing και Data Centres
Καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση δημοσίων πόρων μέσω ανάπτυξης του G-Cloud.
Αξιοποίηση ιδιωτικών κέντρων δεδομένων.
Ανοικτά Πρότυπα
Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας.
Ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας σε κάθε έργο της Δημόσιας Διοίκησης.
Πολυκαναλική Διάθεση
Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.
Εξυπηρέτηση του πολίτη όπου και να βρίσκεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Παροχή εξειδικευμένης πρόσβασης σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού 37.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 38
Εκφράζει την ικανότητα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδών software και την όσο το δυνατόν πιο εύκολη
ανταλλαγή των δεδομένων. Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται καταρχάς για την επικοινωνία των διάφορων
πληροφοριακών, επικοινωνιακών και υπολογιστικών συστημάτων μεταξύ τους. Ως επίσημος ορισμός αναφέρεται ο
κάτωθι: διαλειτουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών των διάφορων
πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και των διάφορων επιχειρηματικών διαδικασιών που
υποστηρίζουν, μεταξύ τους.
Η έννοια της Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του
’90 κι έχει ως στόχο την εξασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών διακίνησης της πληροφορίας. Στα πλαίσια του
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η Διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση -ικανή και αναγκαία συνθήκη- για
τη γενική στρατηγική της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την επίτευξη αυτού του μοντέλου.

IDA: Interchange of Data between Administrations 39
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαλειτουργικότητα, η οποία ξεκινά το 1999
κι έχει στόχο την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και πρόσβασης στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Για το σκοπό αυτό

36

37

38
39

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/section/Epihei
rhsiako-Programma.
Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/section/Epiheirhsiak
o-Programma, όπ. αν. παρ.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο http://www.yap.gov.gr/index.php/e-gif-menu.html.
Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο www.europa.eu, Μηχανή αναζήτησης: Διαλειτουργικότητα
πληροφοριακών συστημάτων.
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υποστηρίζει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών μεταξύ των Κυβερνήσεων των Χωρών Μελών. Ως
μακροπρόθεσμοι στόχοι ορίζονται οι εξής:
η βελτίωση στην διαδικασία λήψης αποφάσεων,
η καλύτερη λειτουργία των εσωτερικών αγορών,
η επιτάχυνση υλοποίησης των πολιτικών που ορίζει η ΕΕ.

eGIF: Electronic Government Information Frameworks
Πρόκειται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πλαισίου που προδιαγράφει, κωδικοποιεί και μεθοδεύει τη
διαχείριση και διακίνηση της πληροφορίας λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες δυνατές τεχνικές προδιαγραφές του
δημόσιου συστήματος αλλά και των πληροφοριών.

Ελληνικό e-GIF ή ΠΔΗΔ: Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Η/Δ
Καθώς ο ελληνικός Δημόσιος Τομέας και οι ανάγκες που προκύπτουν από αυτών/για αυτόν διαφέρουν από
άλλα δημόσια συστήματα, το ΠΔΗΔ παρέχει τεχνικές προδιαγραφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα
και να καλύψουν τις ελληνικές ανάγκες διαλειτουργικότητας. Χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, απλότητα και
ακολουθεί διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα μορφολογίας. Επιγραμματικά αναφέρονται οι τομείς των οποίων τις
τεχνικές προδιαγραφές και πολιτικές ορίζει το ΠΔΗΔ:
Διασυνδεσιμότητα (Interconnection),
Ολοκλήρωση και Διαμόρφωση Δεδομένων (Data Integration),
Διαχείριση Περιεχομένου και Metadata (Content management metadata),
Πρόσβαση Πληροφοριών (e-Services access and channels),
XML για Επιχειρηματικούς Τομείς (Standards for business areas, π.χ. e-commerce, e-learning, e-voting).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
(Εικ. 1)
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Abstract
During recent years the global economic crisis has a strong negative impact on the economies of most
countries resulting in serious economic recession. At the same time the rapid deterioration of social conditions affects
the well-being of their entire population. The adverse circumstances aggravate the structural stability of supranational
formations, such as the European Union. Under the current critical conditions in the labour market, women seem to run
greater risk of experiencing unemployment, economic and social marginalisation and psychological discouragement.
Nevertheless, it is argued that the dynamics of women would be essential for any attempt for economic recovery and
social stability, if they are properly motivated, reinforced and guided in order to undertake proactive employment
initiatives, especially as entrepreneurs. In addition, such an activity is connected to increased productivity, innovation
and growth, job creation for both themselves and others, improved corporate management and enhanced social
cohesion. The paper approaches the issue of female entrepreneurship in three countries of the European South, Greece,
Portugal and Spain. These countries have been experiencing a dramatic deterioration of their socioeconomic conditions
due to the recent economic crisis; moreover, they seem to face similar problems of economic and social nature. First,
the paper attempts to highlight the implications of the ongoing economic crisis on the employment status of women.
Then, it focuses on certain quantitative and qualitative characteristics of female entrepreneurial engagement in the three
South-European countries. In addition, the paper attempts to evaluate the sustainability and the prospects of the
corporate ventures of women in their economies. The findings are compared with data referring to other European
countries, in order to indicate the danger of intensifying the socioeconomic gap between the ‘developed’ European
North and the ‘developing’ European South. The paper concludes by attempting to define the necessary interventions
that would contribute to the promotion of female corporate ventures and would ensure their proactive participation in
the economic recovery plan.
Keywords: entrepreneurship, female entrepreneurship, employment, labour market, European Union

1. Introduction
The intense pressure exercised on the economies and societies of countries due to the economic crisis, the
resultant recession and the increased rates of unemployment have caused a growing interest in entrepreneurial activities.
In particular, female entrepreneurship is presented as a significant component of the aspired economic development for
many reasons. Not only do women entrepreneurs secure their own employment status, but they also create jobs for
others. Moreover, their ventures can nurture innovation and national economic growth, thus contributing to social
welfare and cohesion. Under the current conditions in the labour market, women seem to run greater risk of
experiencing unemployment, economic and social marginalisation and psychological discouragement. Nevertheless, it
is argued that the dynamics of women would be essential for any attempt for economic recovery and social stability, if
they are properly motivated, reinforced and guided in order to undertake proactive employment initiatives, especially as
entrepreneurs.
This paper approaches the issue of female entrepreneurship in three countries of the European South, Greece,
Spain and Portugal. These countries have been experiencing a dramatic deterioration of their socioeconomic conditions
due to the ongoing economic crisis; moreover, they seem to face similar problems of economic and social nature. First,
the paper attempts to highlight the implications of the economic crisis on the employment status of individuals in these
countries making special reference to women. Then, it focuses on certain qualitative and quantitative characteristics of
female entrepreneurship in the three South-European countries using information from the Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) and the Eurobarometer databases. It explores the perceptions of women regarding an entrepreneurial
involvement in an attempt to assess the future sustainability of female ventures, draws the attention to the relation of
entrepreneurship to the educational characteristics of women and comments on the issue of innovation in female
enterprises. Finally, the paper concludes by making specific suggestions for the further enhancement of the
entrepreneurial spirit and engagement of women.
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2. Literature review
The impressive increase in female participation in employment during the last decades has ignited an
interesting debate regarding its impact on the socioeconomic development of countries. This debate is further broadened
under the scope of women enhancing their employment prospects through the creation of their own enterprises or the
operational contribution in already existing ones.
The influence of entrepreneurial ventures and especially of those run by women is considered very important
for the economic development and the improvement of growth prospects of countries (Barringer and Ireland, 2010;
Minniti and Naudé, 2010; Kelley, Bosma and Amorós, 2011; Naude, 2011). Nevertheless, in most countries there is a
persistent gender gap, even though with differences in quality and level of intensity. Women usually have lower rates of
participation in corporate ventures, they start or manage businesses in diverse industries (Duchenant, 1997; Reynolds
and White, 1997; Franco and Winquvist, 2002; Orser et al., 2006; Allen et al., 2008; Amorós and Bosma, 2014) and
seem to face different barriers and constrains compared to men (Moore and Buttner, 1997; Marlow and Patton, 2005;
Carter et al., 2012; OECD, 2012).
The motives of women to become entrepreneurs are different than men, as they seem to be mainly ‘pushed’
into entrepreneurship by the necessity to secure their employment status (Orhan and Scott, 2001; Ioannidis, 2007;
Kelley, Brush, Greene and Litovsky, 2011). Nevertheless, it must be noted that, if the concept of entrepreneurship is
promoted and effectively supported among women, they are expected to be capable of defining their competencies and
exploiting their potential, in order to recognise and capitalise the existing opportunities (Shane, 2003). Such activities
not only enhance their economic position, but also improve their social status, especially when they operate in
transitional environments (Welter, Smallbone and Isakova, 2006).
The development phase and the type of an economy affect the participation rates. In general, opportunitydriven entrepreneurship appears more prevalent among men. In developing countries with a low income per capita
women participate in entrepreneurship at higher rates, because they lack serious employment alternatives to make a
living (Reynolds et al., 2004; Allen, Langowitz and Minniti, 2007; Bosma et al., 2009). In developed countries, where
more employment options are offered, fewer women become involved in entrepreneurship. Each case clearly depicts
necessity-driven and opportunity-driven entrepreneurship respectfully.
An individual’s entrepreneurial motivation is related to both personal characteristics, skills and competencies,
and to social, economic and cultural factors in the environment (OECD/The European Commission, 2013; Amorós and
Bosma, 2014). Women seem to be differently motivated than men in their decision to become entrepreneurs and their
motives are defined according to the ‘push’ or ‘pull’ factors model in general (Brush, 1992; Storey, 1994; DeMartino
and Barbato, 2002a; Kelley, Brush, Greene and Litovsky, 2011). Other studies emphasise the importance of ‘pull’
factors (Orhan and Scott, 2001), while others recognise strong relations with the ‘push’ factors (Kumar, 2007). Women
appear to be more influenced by the fact that this form of employment gives them freedom and flexibility to combine
their family and professional obligations successfully, whereas men give greater attention to the economic success
(DeMartino and Barbato, 2002b; Karasavidou, 2002; DeMartino, Barbato and Jacques, 2006; Locke and Baum, 2007;
Pines and Shwartz, 2008).
The motivational background of female entrepreneurs attracts special interest due to serious theoretical
argumentation that it may exercise certain influence on the entrepreneurial success. Corporate ventures created by
individuals who were ‘pulled’ into their attempt appear to achieve greater efficiency and more growth than others
(Glancey et al., 1998; Orhan and Scott, 2001).
It is also argued that the development of female entrepreneurship can be positively affected by their
participation in entrepreneurial networks, which act as sources for advice, mentoring, support and innovation, and also
serve as a pool for potential contributors, collaborators or even partners (Aldrich and Baker, 1989; Sullivan, 2000;
Greve and Salaff, 2003; OECD, 2004; McGowan and Hampton, 2007). Unfortunately, women have limited
participation in such networks compared to men due to various constrains (Karasavidou, 2002; OECD, 2004; Minniti
and Naudé, 2010; OECD, 2012).
Education also seems to exercise certain influence on the actual engagement in corporate activities. Better
education and training for women results in higher levels of entrepreneurial activity, which in turn contributes greatly to
a country's economic growth (Sullivan, 2000; Kobeissi, 2010; OECD, 2012). Courses that are oriented especially
towards the creation and management of corporate ventures seem to affect the decision for a proactive involvement
positively (Eurydice, 2012).
Nevertheless, female entrepreneurial engagement is often hindered by the broader social culture and the
traditional stereotypes regarding the allocation of roles between men and women, because different societies evaluate
them differently and individuals adjust their behaviour accordingly (Bird and Brush, 2002; DeMartino, Barbato and
Jacques, 2006; Pines and Shwartz, 2008; Kobeissi, 2010).
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3. Demographics of women in employment and entrepreneurship
3.1. Employment status of women
As the economic crisis intensified, the average EU employment rates for women remained rather stable and unchanged
ranging from 62.7% to 62.5%, while those of men decreased by almost 4 points (from 77.9% to 74.2%) during the
period 2008-2013 (Eurostat).

Source: Data from Eurostat (LFS - various years) - processed by author
On the contrary, in the three countries the employment rates of both genders have been severely affected by the
recession revealing a significant deterioration of the labour market conditions and the further detachment of their
economies from the EU 2020 national employment targets (EU 2020 targets) (Note 1).
In addition, although female participation in employment appears to be significantly lower than that of men,
male employment rates seem to have deteriorated more steeply than women. In Greece the employment rates of women
decreased by 9.2 points–compared to 17 points for men–, in Portugal by 4.6 points–compared to 10.6 points for men–
and in Spain by 5.2 points–compared to 14.8 points for men–. The gender gap in the development of employment rates
can probably be attributed to the fact that usually men and women work in diverse economic sectors and in forms of
employment differently affected by the crisis (Figure 1).
It must also be noted that Greece was significantly lagging behind the other two countries in female
employment even before the crisis. This finding has to be taken into account in future strategic planning, because it
shows that women have to cover a greater distance in order to catch up with women in other countries, besides the
existing structural deficiencies in the national labour markets,.

3.2. Participation of women in entrepreneurial activities
Interesting remarks can also be made regarding female participation in entrepreneurship. OECD data (2013,
67) show that in the three countries the share of women involved in corporate ventures is quite high compared not only
with the northern European countries, but also compared with many other non-European countries (Figure 2). As we
will argue in our paper further on, it is very important to note that this prevalence must be connected with many factors
not necessarily related to the quantity of actual ventures, but to their qualitative characteristics that differ very much
among countries (such as the economic sector or the innovation level of the enterprise and the broader socioeconomic
conditions).
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Figure 2. Share of self-employed men and women - 2011

Source: OECD (2013)

3.3. Entrepreneurship by phase: Nascent, New and Established
The study of entrepreneurial involvement presents great interest at all phases of entrepreneurship, nascent, new
and established (Note 2). In the three countries the great majority of entrepreneurs of both genders is concentrated in
established businesses and their rates (Greece: 12.6%; Portugal: 7.7%; Spain: 8.4%) are significantly increased
compared with those of northern European countries. Also, the decrease in participation rates when we move from
nascent to new business ownership (Greece: 3.3% - 2.3%; Spain: 3.1% - 2.2%) reveals high death rates for nascent
corporate ventures, which certainly affect the entrepreneurial aspirations of individuals, especially of women (Table 1a).

The rates of women’s total early-stage entrepreneurial activity (TEA) in the three countries are much lower
than men (Greece: 3.2% vs 7.8%; Portugal: 5.8% vs 10.8%; Spain: 4.2% vs 6.2%) indicating their hesitation to become
involved in an activity with many hurdles (Table 1b). Nevertheless, women engage in more entrepreneurial activities at
all stages than women in other ‘developed’ Europe countries, probably ‘pushed’ by greater necessity. Certainly, the
lower rates of female entrepreneurial engagement in northern European economies may be attributed to the preference
of women for other forms of (dependent) employment in a very competitive environment. On the other hand, in the
three countries the rates of female entrepreneurship are higher probably because, besides lacking opportunities for
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dependent labour, women prefer to engage in different sectors and to create smaller ventures in consumer services with
less intense competition and better survival prospects. Also, women often appear to operate a business themselves,
while the company is actually run by a male member of the family exercising a shady leading role.

3.4. The role of education and innovation in entrepreneurship
3.4.1. Entrepreneurial education
The participation in education and training schemes related to entrepreneurship encourages and enhances one’s
personal potential, thus affecting the probability of starting a corporate venture. Although there have been European
initiatives for the promotion of educational activities favouring the entrepreneurial mindset (Eurydice, 2012), in most
countries few individuals (23.5%) actually had the opportunity to be guided in implementing their corporate ideas or
developing an entrepreneurial project (Eurobarometer, 2012). Females seem to lag behind compared to males (21% vs
26%) in receiving some form of entrepreneurial education. Greece is at the most disadvantaged position (17%, very
much below the EU average 23%), unlike Portugal (24%) and Spain (25%), which do better (Figure 3).
The exploration of the issue presents other interesting aspects. A focus on individuals, who consider an
entrepreneurial involvement feasible, shows satisfying participation levels (34%) and reveals their greater confidence of
being properly equipped for such an attempt. On the contrary, individuals who do not regard entrepreneurship as a
feasible option reported very low levels of participation (18%). Also, most of those who already experience a proactive
entrepreneurial engagement had taken part in an educational activity related to corporate ventures. Almost half (44%) of
those who are in the process of starting a business, as well as one third (30%-32%) of those who have already started
one, report such an experience. The participation rates decrease dramatically (20%) in the case of those who have no
entrepreneurial plans (Eurobarometer, 2012, 117-118, Analytical report).
It is evident that Europeans have limited access to such courses. Likewise, the human capital of the three
particular countries–of Greece especially–is not offered enough opportunities to receive education targeting the
necessary competencies and methodology for corporate ventures. This not only impedes positive outcomes for
businesses that are already operating, but also undermines the creation of new ones due to lack of valuable know-how.

Source: Data from Eurobarometer (2012) - processed by author

3.4.2. Level of education
In general, the educational level of new women entrepreneurs is rather high (Kelley et
al., 2013, 47). A large part of them holds at least a post-secondary education degree in both ‘developed’ (56%) and
‘developing’ (51%) Europe (Note 3). Women entrepreneurs in Portugal (48%) and Spain (45%) are below the European
average. In Greece, however, they report significantly increased educational qualifications (71%) signifying a strong
potential for the creation of new or the expansion of existing ventures (Figure 4). The high level of women’s learning
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competencies can certainly support stronger aspirations for personal development and growth, as well as innovation
potential. At the same time, it could be argued that the engagement of women in the creation of enterprises often is an
indirect expression of their disappointment for not being appropriately valued as employees. For this reason they focus
on different opportunities for income, recognition and creativity, of which otherwise they would be deprived.

Source: Data from Kelley et al. (2013) - processed by author

3.4.3. Innovation
Innovation can be defined as “the extent to which an entrepreneur offers products or services that are new to all
or some customers with the additional consideration that the same product is not offered by other businesses or it is
offered only by few” (Kelley et al., 2013, 32).
Innovation in business has an important impact on an economy, because it is able to encourage further
development initiatives and to ignite growth. The development of innovation, though, differs very much between
different phases of entrepreneurship (Kelley et al., 2013, 32-33). In ‘developed’ Europe innovation levels are high
(32%) in female new businesses which have started up during the last 3.5 years (TEA) and considerably higher than in
‘developing’ Europe (25%), where the economies experience a transitional process from being efficiency-driven to
being innovation-driven (Table 2).

There is also a very wide gap in innovation rates between startups (32%) and established (13%) female
businesses. This gap is justified by the fact that usually women who start a new business in an already developed
economy are obliged to present a significantly ‘innovative’ product or service in order to distinguish their ventures from
already established businesses and to confront the intense competition, thus being able to ‘survive’ and grow them
further. What is more, owners of already established businesses are more likely to operate in a conservative way in
order to ensure their ventures’ sustainability, thus limiting the development of innovation in their enterprises. Such an
approach leaves a threshold for other potential entrepreneurs to exploit by introducing innovation. Of course, the quality
of innovation greatly relies on the conditions in the economic environment, such as the existence of the necessary
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infrastructures, the bureaucratic requirements and legal provisions regarding innovation, the levels of competition, the
size and the readiness of internal markets for innovative products, etc. (Kelley et al., 2013, 32; Amorós and Bosma,
2014).
‘Developed’ Europe clearly holds an advantaged position regarding innovation compared to ‘developing’
Europe. First of all, the countries of ‘developed’ Europe have succeeded high levels of education and the establishment
of proper legal provisions for the necessary supportive mechanisms (Note 4), enabling both entrepreneurs and
employees to cope with the demands of producing innovation. In addition, given these conditions customers have
enough experience of innovative products so as to be prepared to buy new ones in general (Kelley et al., 2013, 32). In
such environments the creation of a new innovative business venture appears to be a rational choice with favourable
prospects. Thus, when planning pro-entrepreneurship interventions, we must also keep in mind that, if competition
operates well and the general mindset in a national market is decisive, dynamic and creative, there is higher probability
for the creation of new innovative products and of new industries and markets.
Although before the crisis the levels of innovation in Greece (51%) and Spain (51%) were similar to or higher
than in other European countries, they were strongly tested by the economic turmoil. Innovation in Greece and Portugal
seems to have returned to an increasing trend, while the situation in Spain remains ambiguous (Table 3).

4. Attitudes regarding entrepreneurship
4.1. Self-employment vs Employee: preference of status
The first question of great interest which arises when exploring the issue of entrepreneurship is whether
individuals actually desire to become entrepreneurs. Research indicates that due to the economic crisis the preference of
Europeans to be involved in entrepreneurial activities has decreased from 45% in 2009 to 37% in 2012. In contrast,
more Europeans express their preference for being employees (from 49% to 58%) (Eurobarometer, 2012, 15 Analytical report), considering it a more stable/less risky option.
The attitudes appear quite different in Greece (Eurobarometer, 2012, 2 - Country report: Greece) and Portugal
(Eurobarometer, 2012, 2 - Country report: Portugal). In spite of the economic crisis, there is much greater preference for
self-employment (50% and 49% respectively), exceeding the European average and less for employee jobs (43% and
47% respectively), significantly lower than the European average (Figure 5). In both countries individuals explain their
preference for independent forms of employment quite differently from other Europeans. They favour personal
independence and fulfillment that accompany entrepreneurship (66% and 55% vs 62% in EU), or the feeling of being
free to choose place and time of work (23% and 23% vs 30% in EU). They also evaluate the prospects for larger income
differently (28% and 16% vs 16% in EU). Greeks, in particular, state their expectations for large income from
entrepreneurial activities (definitely more satisfying than that of an employee) and their wish to take advantage of them.
In contrast, Portuguese opinions reflect that contemporary circumstances in entrepreneurship do not necessarily lead to
increased income probability.
Among the three countries only in Spain (Eurobarometer, 2012, 2 - Country report: Spain) dependent labour
appears more preferable (62% vs 58% in EU) and only 35% of individuals would like to become self-employed (very
close to the EU average 37%). Moreover, the attitude regarding self-employment has definitely worsened since 2009
(by 5 points) and more people (+10%) moved to the prefer-to-be-an-employee side. Individuals in Spain consider self-
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employment as an opportunity for personal independence and self-fulfillment (67%) and for freedom to choose time
and place of work (22%). They do not take better economic prospects under serious consideration (10%, almost half the
EU average) signifying low expectations for actual economic gains.

Source: Data from Eurobarometer (2012) - processed by author

4.2. Entrepreneurial motivation of women: Necessity vs Opportunity
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The motives of individuals entering an entrepreneurial venture can be very different. In some economies
individuals are ‘pulled’ into entrepreneurship because of the attractiveness of arising ‘opportunities’ and of their
determination to exploit them within the limitations of their capabilities. In other economies people are ‘pushed’ into
entrepreneurial activities by ‘necessity’, because they lack alternative employment options. Stable, less perilous and
rationalised operational conditions in the economic environment of a country positively affect the decision of
individuals to pursue an entrepreneurial venture. Moreover, such a choice relates to the way the individual perceives,
understands and evaluates the circumstances of the broader socioeconomic environment, when making a decision.
Therefore, an individual may be incited by his/her strong confidence of being able to undertake the various tasks of
such an engagement and to operate it successfully.
In the three countries necessity motivation is very strong among women nascent and new entrepreneurs (Note
5) in contrast to other European countries (‘developed’ Europe average 18%). In Greece there is a significant decreasing
trend (from 40% to 27%), unlike Portugal (from 16% to 22%) and Spain (from 31% to 33%), where there is an
increasing trend (Table 4; Figure 6).

Source: Data from Kelley et al. (2013); Amorós and Bosma, (2014) - processed by author

Source: Data from Kelley et al. (2013); Amorós and Bosma, (2014) - processed by author
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In Greece new women entrepreneurs see significantly fewer opportunities (60%) in their attempt than all other
Europeans (‘developed’ Europe average 76%) and are followed by those in Portugal (68%) and Spain (67%). In Greece
and Portugal there is a significant increasing trend (Greece: 68%; Portugal: 72%), while in Spain there is a slight
decrease (64%) indicating a slower process of changing the entrepreneurial mindset (EU average: 69%). Still, there is a
persisting gap between the rates of most other countries of north and central Europe and those of the three countries,
which in some cases exceeds 20 points (Table 4; Figure 7).
Certainly, such a gap can be attributed to the particular organisational structure of more ‘developed’
economies, which allows for more opportunities to emerge for women. Moreover, the significant gap between
opportunity-driven and necessity-driven female entrepreneurship can be explained by the different way women
themselves interpret the socioeconomic circumstances. They seem to be gradually changing their mindset from being
‘pushed’ into a venture to being ‘pulled’ into starting their own business in order to pursue existing opportunities and to
fulfil their professional ambitions rather than their need for employment.

4.3. Female preference for job creation: Self-employed vs Employer
The impact of entrepreneurship on an economy is depicted–among others–in its ability to reinforce the
employment rates through the creation of new job positions. For this reason it is important to assess whether women are
more attracted to the status of an employer or to that of an own-account worker, thus not contributing to job creation. In
the countries of ‘developed’ Europe three out of five women prefer to have employees, regardless if they operate new
(62%) or established (64%) businesses.
Among the three countries under consideration in this paper, women entrepreneurs in Portugal contribute very
much to the creation of new jobs, especially in new (87%) and less in already established (72%) businesses, exceeding
all other ‘developed’ Europe countries. In Greece the rates are closer to those of ‘developed’ Europe, with two thirds of
women preferring to create new businesses (67%) or to run established ones (68%) with employees. It seems that being
an employer is valued more than mere self-employment with no employees (own-account work) and for this reason
women are strongly motivated by the prospect of creating new jobs. The case of Spain is very different, as women
prefer to be self-employed in a new business without employees (54%) and their rates of creating new (46%) or
operating established (52%) businesses as employers are much lower than the other two countries and the European
average (Figure 8).

Source: Data from Kelley et al. (2013) - processed by author

4.4. Aspirations for growth of entrepreneurial ventures
Entrepreneurial dynamism strongly interacts with the aspirations of entrepreneurs to develop their ventures
further, although the final outcome will be defined by a number of other factors and constrains (political, economic,
financial, social, etc.). Entrepreneurship attracts special interest due to the ability of entrepreneurs to create new jobs
(Allen et al., 2008; Kelley et al., 2013; OECD, 2013; Amorós and Bosma, 2014). Consequently, their growth aspirations
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can be expressed by the number of additional employee positions they expect to create in their companies in the next
five years. Aspirations for an increase in personnel reveal the entrepreneur’s optimism about the economic conditions,
as well as his/her confidence that the business venture is sustainable and growth tasks can actually be accomplished.
The bigger the number of employees is, the stronger the aspirations for business growth in the mid-term future.
Data (Kelley et al., 2013, 35) show that the majority of women entrepreneurs seem more inclined than men in
operating smaller businesses and expect to create less than five job positions in the next five years. In contrast, more
men than women express higher aspirations by expecting their businesses to recruit six or more employees in the next
five years; their attitude shows stronger confidence in their ventures’ potential and preference for enterprises with
greater production capacity (Figure 9).

Source: Data from Kelley et al. (2013) - processed by author
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Aspirations for growth of entrepreneurial ventures in terms of creating new job positions have decreased
significantly since the beginning of the economic crisis in Greece (from 15% to 8%), Portugal (from 31% to 27%) and
Spain (from 21% to 15%) (Table 5). In Greece especially, the rates decreased by almost 50% within a few years,
highlighting the dramatic deterioration of the country’s socioeconomic conditions and the discouragement of
entrepreneurs. The decrease in the other two countries is much smaller (Portugal -12.9% and Spain -28.6%).

5. Entrepreneurial perceptions of women
The growing interest in entrepreneurship has been connected with efforts to enhance employment through the
creation of new jobs, to increase national productivity and achieve economic development and growth (Low and
MacMillan, 2007). Besides the entrepreneurial motivation and achievements of women entrepreneurs in the three
countries under consideration, it is very interesting to explore the mindset of the entire population towards
entrepreneurship (Table 6). Their perceptions can in fact reveal the way in which the individuals interpret the
favourability of conditions in the environment where their venture could be developed, and help to assess the likelihood
of more individuals getting proactively engaged in the future.

5.1. Perceptions of opportunities
Individuals who perceive interesting opportunities in entrepreneurial engagement are expected to be more
decisive and inclined to start a business. In the three countries the way individuals evaluate existing opportunities–and
express their ambitions–present two kinds of gaps (Figure 10).
First, a gender gap is revealed with women reporting lower opportunity perceptions than men in both
‘developed’ (31% vs 37%) and ‘developing’ (26% vs 29%) Europe. Secondly, there is an even greater gap in seeing
opportunities between females in the three southern countries and those in northern Europe in favour of the latter with
rates three times higher or more (Greece 11%; Spain 12%; Portugal 14%; ‘developed’ Europe 31%) (Kelley et al., 2013,
49).
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The adverse economic conditions experienced by individuals in the three countries are clearly depicted in their
perceptions of limited opportunities. Moreover, the similar perception in the countries’ broader social environment
results into limited proactive involvement of both genders in such ventures.

Source: Data from Kelley et al. (2013) - processed by author

5.2. Perceptions of capabilities
The decision to start and operate a corporate venture also greatly depends on the impression of individuals
regarding their capability to do so successfully. Greater confidence of having the ability to deal with such challenge is
usually related to greater likelihood for actual entrepreneurial engagement. In all countries women are less confident of
being capable to start a business than men (Kelley et al., 2013, 49). Nevertheless, in the three European countries not
only do women seem rather confident of having the necessary skills and competencies to start and operate a business
(Greece 44%; Portugal 40%; Spain 44%) compared to ‘developed’ (33%) and ‘developing’ (35%) Europe, but also they
exceed by at least 10 points other ‘developed’ European countries, such as Denmark (22%), Finland (28%), Netherlands
(31%) and Sweden (26%) (Figure 11).
The fact that women in different countries might have different corporate ventures in mind justifies the
divergence in their perceptions of capabilities. In more developed economies with intense competition and greater
innovation focus, the entrepreneurial attempts definitely project different demands. Moreover, women engage in
different types of entrepreneurship even in the very same region, usually creating businesses which are smaller, less
knowledge or capital intensive, mainly in the consumer services sector (Kelley et al., 2013; Amorós and Bosma, 2014).
So, they evaluate their ability to succeed in the tasks of such an effort quite differently and make the appropriate
decisions.
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Source: Data from Kelley et al. (2013)- processed by author

5.3. Fear of failure
The fear of individuals who see opportunities in entrepreneurship, that their venture might fail, can affect the
probability of them actually attempting one in the future.
The rates of perceived fear of failure of women (Kelley et al., 2013, 49) are rather high in ‘developed’ Europe
in general (45%), and in Portugal (46%) and Spain (46%) in particular, and definitely higher than those of men. In the
case of Greece (63%) the rates are dramatically increased by 40% above the European average (Figure 12).

Source: Data from Kelley et al. (2013) - processed by author
Obviously, the deficiencies of the economic environment influence the perceptions of women regarding
entrepreneurial success to a greater extent and in fact negate their expressed confidence regarding their capabilities (see
5.2). Also, in more developed economies with adequate demand for employment, there is a more intense competition
among entrepreneurial ventures, which incites anxiety about their prospects; thus, high rates of fear of failure may
indicate female preference for dependent–‘safer’–job positions. Such high rates of fear of failure have to be seriously
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taken in mind in development planning, because women may be inhibited by the risks of an entrepreneurial attempt and,
thus, not get involved in a dynamic way.

5.4. Affiliations with entrepreneurs
In many cases individuals are motivated to undertake their own entrepreneurial risks inspired by entrepreneurs
who act as role models offering them valuable advice and encouraging or supporting their participation in
entrepreneurial networks.
Generally, women show low levels of affiliations with entrepreneurs (Kelley et al., 2013, 49). In the three
countries not only do women have limited societal engagement with entrepreneurs compared to their male counterparts
(Greece 24% vs 31%; Portugal 22% vs 29%; Spain 28% vs 34%), but also have less affiliations than women in most
other European economies (either ‘developed’ or ‘developing’) (Figure 13). Nevertheless, we do not consider gender
the primary cause for women in the three countries falling behind, since women in other European countries show better
results. The deficiencies must be sought in the economies’ inability to establish networks that are accessible to women.
It must also be taken into consideration that the existence of certain gender stereotypes in a society probably impedes
such an access.

Source: Data from Kelley et al. (2013) - processed by author

5.5. Intention to start a business
The dynamism of entrepreneurship in a country can–among others–be defined by the intentions of individuals
who currently are not entrepreneurs, to create a corporate venture in the future.
Generally, female intention rates are much lower than men in all countries probably due to the existence of
alternative and more preferable employment prospects for them. Often limited employment opportunities motivate
stronger entrepreneurial intentions to women. In Greece (8%), Portugal (12%) and Spain (9%) women express
entrepreneurial intentions similar to or stronger than in most other ‘developed’ European countries (8%), but still much
lower than in ‘developing’ Europe (15%) (Table 7).
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The question arises instantly: does the entrepreneurial intention coincide with the actual creation of corporate
ventures? The answer is negative. A comparison of entrepreneurial intention to the rates of early-stage enterprises
operating for 3.5 years or less reveals that a strong intention does not necessarily coincide with equal rates of enterprise
creation. Intentions do not always transform into practice, because the final decision may depend on a number of other
factors.
On one hand, the rather high intention rates of women in the three countries compared with other European
countries reveal strong enthusiasm and ambition and implicitly express their need for employment during difficult
times. On the other hand, women in these countries continue to be less likely to transform their intentions into an actual
corporate venture, as their entrepreneurial involvement is reduced to half (Greece 4%; Portugal 6%; Spain 4%). The
decrease of rates between intention and proactive new entrepreneurship is greater in the three countries than in other
countries of ‘developed’ Europe.
The ‘intention to TEA ratio’ can imprint the real dynamism of an economy (Table 7). The smaller the ratio is,
the greater the probability of establishing entrepreneurial ventures. The ratio reveals that women in the three countries
(Greece 2; Portugal 2; Spain 2.25) lag behind in relation to many European economies, such as Austria (0.88), Denmark
(1.67), Finland (1.25), Germany (1), Netherlands (1) and UK (1.17).

5.6. Perceived feasibility vs unfeasibility of entrepreneurship
The degree to which individuals expect that the broader socioeconomic conditions will become adequately
favourable for an entrepreneurial attempt, is closely connected with the probability of them becoming entrepreneurs
during the next five years. At the same time, entrepreneurial feasibility (or unfeasibility) depicts the existence (or nonexistence) of strong motivation and self-confidence and highlights the need for appropriate strategic interventions to
support the creation of new ventures. In 2012, in Greece (30%) and Portugal (32%) one third of respondents considered
themselves as potential entrepreneurs, being at the EU average (30%). In Spain the rates were much lower (21%)
(Eurobarometer 2012, 21) as individuals implicitly recognise difficulties in the development of a corporate venture.
The views of individuals in Greece and Spain have not changed significantly since 2009 (Eurobarometer 2012,
4 - Country reports: Greece – Spain). The situation is quite different in Portugal, where the probability of becoming an
entrepreneur has increased by 6 points for those who see it as ‘very feasible’ and by 8 points for ‘fairly feasible’
(Eurobarometer 2012, 4 - Country report: Portugal), showing more optimistic perceptions; this must be related to the
expectation of Portugal exiting the memorandum soon (Note 6).
There is no doubt that, although the three national economies still experience the serious results of the financial
crisis, individuals evaluate the circumstances and respond to them very differently. It is very important, though, to
consider the reasons for which individuals see entrepreneurship as a non-feasible option for them. Potential difficulties
and threats in the national socioeconomic environment against such ventures affect individuals’ perceptions and may
deter them from becoming entrepreneurs.
As expected, in Greece individuals are intimidated by the deterioration of the socioeconomic conditions and
consider that the unfavourable economic climate deters them from starting-up a venture (33%). The influence of the
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environment is weaker in Portugal (23%) and Spain (26%). Nevertheless, the gap between the three countries and the
EU average (12%) ranges from 11 to 21 points. The unfavourable socioeconomic conditions not only push people away
from entrepreneurial aspirations, but also oblige them to put aside their personal preferences and self-confidence
regarding corporate ventures. Eventually, measures have to be taken in order to improve the climate and to proactively
motivate such activities. On the other hand, serious shortage of capital or financial resources is the second hurdle
reported by at least a quarter of respondents (Greece 26%, Portugal 29%, Spain 24%; more than the EU average 21%).
Lack of necessary skills, absence of a business idea, fear of failure and of its legal and social consequences or
administrative difficulties were also reported, but by much fewer respondents (Eurobarometer, 2012, 5 – Country
reports: Greece, Portugal, Spain). It must be underlined, though, that, unlike what it might have been expected
(especially of women), few individuals seem to be affected by the difficulty in combining professional and family
obligations (Greece 10%; Portugal 3%; Spain 2%), indicating an increase in their professional commitment and
independence from family affairs.

6. Conclusions
The development of entrepreneurship is a key issue for national economies. It contributes to the personal and
professional development of the entrepreneurs themselves. It also introduces innovative ideas and practices, creates
new jobs for others and increases national competitiveness and growth. Such a challenge is more significant for women
especially, who not only have to confront the difficulties of the economic environment, but also to overcome gender
stereotypes and to change their perceptions regarding their role as founders of corporate ventures.
This paper tried to approach a number of aspects of female entrepreneurship in Greece, Portugal and Spain and
attempted a comparison with other European countries.
Besides the expected gender gap, several negative ‘gaps’ were revealed for women in the three countries as
compared with women of other –more developed’– European countries. They have fewer opportunities to receive
education oriented towards entrepreneurship, thus facing greater difficulties in establishing enterprises and introducing
innovation. In addition, they lag behind in recognising opportunities, in sustaining or expanding their ventures, in
meeting with other entrepreneurs. Finally, they show high levels of fear of failure for a potential entrepreneurial attempt
and necessity seems to influence their decisions greatly. Women’s more necessity-driven and less opportunity driven
motives interact with their different attitude in taking risks and their preference for or the availability of safer
employment options. At the same time the broader social mindset, the extended family support to women and family
obligations often influence the way the two genders evaluate the opportunities and perceive the necessities of the
environment.
On the other hand, there are some interesting positive ‘gaps’ in fields where women in the three countries did
better. They have high education levels and maintain strong confidence of their capabilities. Their willingness to take
risks and to create new ventures and new jobs reveals a valuable potential, which should be enhanced. Moreover, there
is a shift in the motives reported by women entrepreneurs, who gradually change their mindset from being ‘necessitydriven’ to ‘opportunity-driven’ towards entrepreneurship. Entrepreneurship exercises a significant role with many
socioeconomic dimensions. For this reason, it is very important for countries to create the necessary conditions that
would enable more women to introduce their own business ventures and contribute to the broader efforts for recovery,
development and growth. In addition, their enterprises should be further supported so that more of them can survive and
operate with success. There are many strategic interventions that would effectively serve this purpose. It is the author’s
opinion that the national and European initiatives should mainly concentrate in three areas of interest.
First, greater attention should be given to initiatives in education. In particular, female human capital should be
offered more learning opportunities regarding entrepreneurship at all education levels and with a lifelong dimension.
Proper courses and training would help women obtain the necessary skills, competencies and methodology for the
development of corporate ventures and would increase the probability of entrepreneurial engagement.
Secondly, special interventions should be made in order to encourage, promote and facilitate female
networking with entrepreneurs. Women have to gain access to information, guidance, mentoring and synergies with
entrepreneurs, as well as to the appropriate role-models benefiting from their experience. Thus, it would be easier for
them to overcome any discouraging attitudes and perceptions and to become proactively involved in corporate ventures.
Thirdly, a new strategy has to be carefully planned and implemented ensuring that women are offered the
necessary operational provisions and financial resources in order to make the most of their potential and introduce
ventures in new competitive sectors.
The entrepreneurial engagement of women constitutes a big challenge for national economies. The effective
implementation of the necessary policies and actions is expected to support female potential, to create new dynamics in
their personal and professional development and to enhance the broader entrepreneurial vision, according to the words
of R.W. Emerson:
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail."
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Notes
Note 1 EU 2020 employment targets: EU-28: 75%, Greece: 70%, Portugal: 75%, Spain: 74%.
Note 2.Entrepreneurs by phase. Nascent: entrepreneur who is currently involved in setting up a business as owner or coowner; New: entrepreneur who is currently an owner-manager of a new business operating less than 3.5 years (42
months); Established: entrepreneur who is currently owner-manager of a business operating for more than 3.5 years (42
months). Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA): percentage of 18-64 population who are either a nascent
entrepreneur or owner-manager of a new business. (Global Entrepreneurship Monitor-GEM, Key Indicators and
Definitions. Retrieved 30 April 2014 from http://www.gemconsortium.org/docs/download/414). The phases of
entrepreneurship are defined accordingly (nascent, new and established enterprises).
Note 3 In the paper the terms ‘Developed’ and ‘Developing’ Europe are used to symbolically indicate different levels of
economic development. The term ‘Developed’ Europe refers to European countries with innovation-driven economies.
The term ‘Developing’ Europe refers to European countries with efficiency-driven economies (Kelley et al., 2011).
Note 4.In developed Europe there are sufficient legal protection of intellectual property and mechanisms for research
centers and clusters of suppliers, distributors and other stakeholders who ensure a stable and sustainable network for the
promotion of innovation.
Note 5.The rates refer to TEA activity (nascent + new entrepreneurs). The opinion of early-stage entrepreneurs is
considered more reliable, because they express it in close proximity to the time of their venture’s startup.
Note 6.Portugal exited the memorandum on 17th May 2014.
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1. Origin, aims and functioning of SEPA
1.1.

Τhe reasons for the creation and strengthening of SEPA

The Single Euro Payments Area (SEPA) is an EU policy area in which domestic and cross-border payments
can be made in euro, based on the same rules and the same standards, by “developing a set of harmonised payment
schemes and frameworks for electronic euro payments” 1. Today SEPA covers 34 states. Besides the 28 EU member
states, SEPA includes the EEA member states (Iceland, Norway, Liechtenstein) as well as Switzerland, Monaco and
San Marino 2.
The reasons for which SEPA was created are various. In the 1990ies, the most important reason for the SEPA
initiative was to achieve the full benefits of the single market. This way, business and individuals would have the
opportunity “to transfer money as rapidly, reliably and cheaply from one part of the EU to another 3”. Directive 97/5/EC
on cross-border credit transfers sought to improve cross-border credit transfer services and notably their efficiency 4.
The vision of the European Commission was that citizens and companies within Europe could have “access to a single
set of payment instruments” comprising a “combination of a bank account and instruments like credit transfer, direct
debit and cards” 5.
In 1999, when the European Council decided to introduce the euro, the ECB demonstrated a “clear gap
between the service levels of domestic and cross-border retail payment systems" due to high charges and long execution
times 6.
The vision that every citizen and organisation should have access to the same payment products all over
Europe has become part of the European Commission’s Lisbon Agenda, the effort to make Europe the world’s most
competitive economy by 2010 7.
In 2002, as the “Euro” circulated in the Eurozone and transaction costs were eliminated 8, the aim to create a
SEPA became even more important. Indeed, “a single currency environment requires a single payment area 9”. This is
why the European banking sector created the European Payments Council (EPC) to monitor the changes.

1.2.

The importance of SEPA for e-commerce

SEPA covers the electronic payments in euro, e.g. credit cards, electronic credit transfer 10 and direct debit for
consumers, firms and public administration. Bank notes, coins and cheques are not covered by SEPA. Therefore, SEPA

1

European Payments Council, SEPA Vision and Goals, available at:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-sepa/sepa-vision-and-goals.
2
European Payments Council, EPC List of SEPA Scheme Countries, EPC409-09, Version 2.0, Date issued: 20 January 2014,
available at:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/epc-list-of-sepa-scheme-countries/epc409-09epc-list-of-sepa-scheme-countries-v2-0-january-201.
3
Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers, OJ L 43,
14.2.1997, p. 25. See Regulation 2650/2001, infra, preamble par.1. See also Recommendation 97/489/EC concerning transactions
carried out by electronic payment instruments and in particular the relationship between holder and issuer, OJ L 208 , 2.8.1997, p. 52.
4
Directive 97/5/EC, op. cit. See also Recommendation 97/489/EC concerning transactions carried out by electronic payment
instruments and in particular the relationship between holder and issuer, OJ L 208 , 02/08/1997 p. 52.
5
R. Boer, C. Hensen, A. Screpnic, Online payments 2010, Increasingly a global game, InnoPAY, 2011, p. 15.
6
European Central Bank, Improving cross-border retail payment services – The Eurosystem’s view, September 1999, p. 7. The ECB
demonstrated that in years 1993-1994 despite the fact that 100 million domestic retail payments are processed daily in euro area
countries, the number of retail cross-border payments was very limited, most of which are card payments. Despite the introduction of
the euro, fees for cross border payment were very high (transfer cost 24% in 1994 falling to 3.5% in 1999) plus extra charges and the
execution time was extremely long (4.8 working days in 1994 in comparison with 1 to 3 days in domestic payments).
7
R. Boer, C. Hensen, A. Screpnic, Online payments 2010, Increasingly a global game, InnoPAY, 2011, p. 10.
8
Further see http://afroditi.uom.gr/jmc/wp-content/uploads/2013/06/Research-Essay-10.pdf.
9
European Central Bank, Improving cross-border retail payment services – The Eurosystem’s view, September 1999, p. 16,
available at:
10
Cross border credit transfers are “transactions carried out on the initiative of an originator via an institution or its branch in one
Member State, with a view to making an amount of money available to a beneficiary at an institution or its branch in another Member
State; the originator and the beneficiary may be one and the same person” See Art. 2 of the Regulation 2560/2001.
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is crucial for “secure, efficient, competitive and innovative electronic payments” for
consumers, retailers and
companies “as the world moves towards e-commerce” 11.
Indeed, the legal and technical SEPA harmonisation will replace “paper-based procedures with standardised
electronic solutions such as e-invoicing” as envisaged in the European Commission Communication “A Digital Agenda
for Europe” in the framework of the ”Europe 2020 Strategy” 12.
Today, the SEPA focuses on:
-“Integrating existing national euro credit transfer and euro direct debit schemes into a single set of European payment
schemes in order to make the euro a single and fully operational currency,
-Creating a SEPA for cards ensuring a consistent customer experience when making or accepting payments with cards
throughout the euro area and
- Giving incentives for increased use of electronic payment instruments, while reducing the cost of wholesale cash
distribution” 13.

1.3. The institutional structure of SEPA
SEPA consists of three institutional pillars which are:
1. The European Commission which submits proposals for harmonization,
2. The European Central Bank which sets the aims, the timetables of SEPA implementation and the SEPA Indicators 14,
3. The European Payments Council (EPC) which monitors the framework of credit transfers, direct debits and payments
services with cards. The EPC is not part of the EU institutional framework and has, therefore, no role in the adoption of
any EU legislation. It is a self-regulatory body created by the banking sector and not an EU legislative one 15,
established by the banking sector in 2002, so that the requirements of payments services to be drafted and the
implementation and transition to get monitored. However, the EPC became the central decision-making body assisted
by several working groups providing the EPC with input on strategic issues. Indeed, the EPC aims to the development
and management of pan-European payment schemes and the formulation of positions and proposals on European
payment issues in constant dialogue with other stakeholders and regulators at the European level and taking a strategic
and holistic perspective. The EPC is an international not-for-profit association 16.
The banking industry has also decided to establish a pan-European automated clearing house (PE-ACH) for
intra-EU payments in euro to efficiently transfer payments throughout the euro area. a business platform for the
processing of euro payment instruments which is made up of governance rules and payment practices and supported by
the necessary technical platforms 17.

2. The fundamental SEPA legislation
2.1.

The Regulation (EC) 2560/2001 on cross-border payments in euro

The Regulation (EC) 2560/2001 18 was very important for the creation of SEPA and resulted in major
achievements:
a) It reduced the charges for cross-border electronic payment transactions in euro to the same level as charges for
domestic payments in euro (principle of equality of charges) 19. At the first stage, with effect from 1 July 2002, charges
levied by an institution because of cross-border electronic payment transactions in euro up to EUR 12.500 should be the
same as the charges levied by the same institution in respect of corresponding payments in euro within the Member
State. At the second stage, with effect from 1 January 2006, the amount EUR 12.500 was raised to EUR 50.000.

11
European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on interchange fees for cardbased payment transactions, COM(2013) 550 final - 2013/0265 (COD).
Preamble, par. 4.
12
European Payments Council, SEPA Vision and Goals, available at:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-sepa/sepa-vision-and-goals. See for further information European
Commission, 2020 Strategy, COM(2010) 2020.
13
European Payments Council, SEPA Vision and Goals, op.cit.
14
See http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/indicators/html/index.en.html.
15
European
Payments
Council,
SEPA
Legal
and
Regulatory
Framework,
available
at:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-sepa/sepa-legal-and-regulatory-framework.
16
European Payments Council, About EPC, available at:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/the-european-payments-council.
17
See European Central Bank, Eurosystem, Glossary of Terms related to Payment, Clearing and Settlement Systems, available at:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/glossaryrelatedtopaymentclearingandsettlementsystemsen.pdf.
18
Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in
euro, OJ L 344 p. 13-28 of December 2001, later repealed by Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the
Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001, OJ L 266,
9.10.2009 p. 11-18.
19
See Regulation 924/2009, infra, preamble, par. 1.
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b) It encouraged the financial services industry to undertake the necessary efforts to turn the concept of a “domestic
payment area” for non-cash payments into reality 20. Since banks were not permitted to impose neither different charges
for domestic and cross-border payments nor an automated teller machine (ATM) withdrawals within the EU, its
intention was indeed to “shock the banking sector into stepping up its efforts to achieve SEPA” 21.
c) It established the IBAN and BIC numbers so that every institution communicated to each customer, upon request, his
International Bank Account Number (IBAN) and that institution's Bank Identifier Code (BIC) with effect from 1
January 2003 22.
d) It obliged Member States to remove with effect from 1 July 2002 any national obligations on reporting cross-border
payments up to EUR 12.500 for balance-of-payment statistics and on the minimum information to be provided
concerning the beneficiary 23.

2.2. The Payments Services Directive 2007/64/EC
The Directive 2007/64/EC 24, known as the Payment Services Directive (PSD) had a more general scope than
Regulation (EC) 2560/2001, covering all EU electronic payment services - not just SEPA services. It aimed to establish
a modern and comprehensive set of rules imposing standardised conditions and rights for payment services offered in
the EU market for the benefit of consumers and companies 25.
The Directive 2007/64/EC was implemented by 1.11.2009. Though it is not a 'SEPA Directive', “it is the most
significant and comprehensive piece of EU financial services legislation” which clarifies the role and importance of
Payments Services. It introduced new rules in order to impose the authorization and the revocation of the direct
debits 26.

2.3. The Regulation (EC) 924/2009 repealing Regulation (EC) 2560/2001
The Commission Report of 11 February 2008 on the application of Regulation 2560/2001 confirmed that the
charges for cross-border payment transactions in euro were gradually reduced and examined the practical problems
encountered such as divergent statistical reporting obligations, lack of identified national competent authorities, absence
of out-of-court redress bodies for disputes and direct debit problems 27. Therefore, the Regulation (EC) 2560/2001 was
repealed by Regulation (EC) 924/2009 28 in several aspects. The modifications may be classified in two categories:
The first important category was about the direct debit procedures:
a) It modified the definition of direct debit (art. 2),
b) It provided that the multilateral interchange fee (MIF) 29 or other direct remuneration that applies between the
payment service provider of the payee and of the payer in cross border payments would be the same as for
national direct debit transactions (art. 7),
c) It provided for the “reachability” for direct debit transactions in accordance with the direct debit scheme (art.
8) by 1 November 2010. Indeed, for a direct debit transaction to be executed, the payer’s account should be
reachable under the SEPA direct debit scheme, otherwise the payer and the payee will be unable to enjoy the
benefits of cross-border direct debit collection 30.
The second important category comprised the obligations of the member states:
a) to designate the competent authorities responsible for ensuring compliance with this Regulation (art. 9),
b) to establish complaint procedures initiated by payment service users for alleged infringements of this
Regulation by payment service providers (art. 10) and
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European
Payments
Council,
SEPA
Legal
and
Regulatory
Framework,
available
at:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-sepa/sepa-legal-and-regulatory-framework/
22
Regulation (EC) 2560/2001, art. 5
23
Op. cit., art. 6.
24
Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal
market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC, OJ L 319,
5.12.2009, p. 1.
25
European Commission, COM(2013) 550 final, 2013/0265 (COD), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on interchange fees for card-based payment transactions, Brussels, 24.7.2013, p. 4.
26
European Payments Council, SEPA Legal and Regulatory Framework, op.cit., See further Mavromati D., The Law of Payment
Services in the EU, Τome 2188, Kluwer Law International 2008.
27
Regulation (EC) 924/2009, infra, preamble, par. 3. See further Commission Staff Working Document, SEC(2008) 2598,
Accompanying document to the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border payments
in the Community IMPACT ASSESSMENT {COM(2008) 640} {SEC(2008) 2599}.
28
Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the of 16 September 2009
on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001, OJ L 266, 9.10.2009, p. 11.
29
“Interchange fee" means a fee paid between the payment service providers of the payer and of the payee for each direct debit
transaction. See art. 2 par. 13 of Regulation (EU) 924/2009.
30
Regulation (EU) 924/2009, preamble, par. 12.
21

354

c)

to establish adequate and effective out-of-court complaint and redress procedures for the settlement of disputes
concerning rights and obligations arising under this Regulation between payment service users and their
payment service providers (art. 11).
In a nutshell, the Regulation (EC) 924/2009 further promoted EU financial integration and SEPA
implementation with provisions such as the price parity requirements that are extended to direct debits and the setting of
clear rules for transaction-based multilateral interchange fees until November 2012. Moreover, banks in the Eurozone
offering direct debits in euro to debtors were mandated to be reachable for cross-border direct debit collections in effect
from 2010 31.

2.4. The Regulation (EU) 260/2012 on technical and business requirements for credit transfers
and direct debits in euro amending Regulation (EC) 924/2009
The Regulation (EU) 260/2012 mandated that credit transfers and direct debits in the eurozone had to be
carried out in accordance with the SEPA requirements
a) by 1 February 2014 for the eurozone member States and
b) by 31 October 2016 for the non Eurozone member States 32.
The EU Member States had to designate the competent authorities responsible to ensure compliance with this
Regulation.
The main objective of Regulation (EU) 260/2012 is the migration from national credit transfer and direct debit
schemes to harmonised SEPA credit transfer (SCT) and SEPA direct debit (SDD) schemes by 1st February 2014. Union
citizens with a unique international bank account number (IBAN) could use if for all SCTs and SDDs denominated in
euro.
The Regulation introduced possible exemptions on the use of:
– the International Bank Account Number (IBAN),
– the Business Identifier Code (BIC) and the
– ISO 20022 XML message standards 33.
The Regulation (EU) 260/2012 also clarified that no Multilateral Interchange Fees (MIF) could be charged for
each direct debit transactions.
Despite the close monitoring of the progress of SEPA migration by the European Commission and the
European Central Bank and although many institutions were already SEPA-compliant, in several Member States the
migration rate was lagging behind expectations: Especially in the case for SDD it was only 26%, while in the case of
SCT was 64% 34.

2.5. The Regulation (EU) 248/2014 of 26 February 2014 amending Regulation (EU) 260/2012
Given the delay of migration to the SEPA Schemes, the European Commission proposed the new Regulation
248/2014 35, that amended the SEPA Regulation, in order to “give an extra transition period of 6 months during which
payments which differ from the SEPA format can still be accepted’’ in the euro area after 1 February 2014.
Consequently, by this time period, the EU adopted a new Regulation “amending Regulation (EU) No 260/2012 as
regards the migration to Union-wide credit transfers and direct debits”.
It provided a derogation for PSPs payment service providers who may continue, until 1 August 2014, to
process payment transactions in euro in formats that are different from those required for SEPA credit transfers and
direct debits and for EU Member States that shall apply the rules on the penalties applicable to infringements from 2
August 2014. After a period of 6 months of parallel existence of new and old schemes, SEPA processes had to be
abolished and replaced the national credit transfers and direct debit procedures.

3. The SEPA schemes and E-commerce
3.1.

Introduction
•
•

The European Payments Council (EPC) launched:
the SEPA Credit Transfer (SCT) Scheme in January 2008,
the SEPA Direct Debit (SDD) Scheme and in November 2009 and

31

European Payments Council, The Legal and Regulatory Framework, op. cit.
Arts. 6 and 5 and in the Annex to the Regulation.
33
European Payments Council, SEPA Legal and Regulatory Framework, op. cit.
34
Regulation (EU) 248/2014, infra, preamble, par. 5-7.
35
Regulation (EU) No 248/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Regulation (EU)
No 260/2012 as regards the migration to Union-wide credit transfers and direct debits, OJ L 84, 20.3.2014, p. 1.
32

355

•
•
•

the SDD Business to Business (B2B) Scheme in November 2009 36.
The SEPA Cards Payment
SEPA M-Wallet
The SEPA payment schemes contain sets of rules and standards for the execution of SEPA payment
transactions that have to be followed by PSPs that have formally adhered to these schemes.
The SEPA payments schemes are developed by the EPC, based on global technical standards by international
standardization bodies, in close dialogue with all stakeholders, and their evolution is based on a transparent change
management process (adhered to by the EPC). There are rulebooks or instruction manuals, which include rules and
standards and provide a common understanding on how to move funds between payment accounts within SEPA. These
rulebooks publish their update versions each November since 2008 and they are accompanied with implementation
guidelines 37.

3.2. The SEPA Credit Transfer Scheme
Credit transfer is a payment initiated by the payer (e.g. consumer) who sends a payment instruction to the
bank, which moves the funds to the internet merchant-not only bank but also other Payment Service Provider (PSP_.
The SEPA CTS works as follows: The persons making and receiving payments as well as their payment
service providers shall be identified only by the two specific numbers in SEPA Credit Transfers: the IBAN
(International Bank Account Number) and the BIC (Business Identifier Code) instead of the traditional account number
and bank sort code. A SEPA Credit Transfer is cheaper than a national bank transfer and must be credited to the
recipient’s account after one bank working day. Online merchants must ensure that they provide end customers with
their IBAN and BIC bank details both on invoices and on the website 38.

3.2.

SEPA Direct Debit Scheme

A Direct Debit is a transfer from the consumer’s account that is initiated by the web merchant via the bank. It
requires pre-authorization from the consumer (e.g. for utility bills or one-off payment). "Direct debit" means a payment
service for debiting a payer’s payment account, where a payment transaction is initiated by the payee on the basis of the
payer’s consent given to the payee, to the payee’s payment service provider or to the payer’s own payment service
provider 39. A "direct debit scheme" means a common set of rules, practices and standards agreed between payment
service providers for the execution of direct debit transactions 40.
The SDD Core allows a biller to collect funds from a payer's account, provided that a signed mandate has been
granted by the payer to the biller. The mandate, in written or electronic form, is signed by the payer to authorise the
biller to collect a payment and to instruct the payer's bank to pay the agreed collections 41. Payers are entitled to instruct
their banks not to accept any SEPA direct debit collections on their accounts. The SDD Core grants payers a 'noquestions-asked' refund right during the eight weeks following the debiting of a payer's account. During this time
therefore, any funds collected by SDD Core will be credited back to the payer's account upon request. In the event of
any unauthorised direct debit collections, the payer's right to a refund extends to 13 months, as stipulated in the
Payments Services Directive 42.

3.3.

SEPA card payment

SEPA Card Payments are based on the use of debit cards as these give the opportunity to the card holder not
only to charge purchases and cash withdrawals directly and individually to an account, but also to do so under a
prearranged credit limit.
“Secure, efficient, competitive and innovative electronic payments are crucial for the internal market in all
products and services”, towards e-commerce. However, this trend has been hindered by
a) The widespread application of certain restrictive business rules and practices. This has led to the fact that many
national competition authorities in cooperation with the European Commission have on-going competition law
enforcement proceedings, including in the UK, Germany and Italy. Also, a number of Member States are in the
process of adopting legislation, including in Poland, Hungary, the UK and Italy 43.
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b) The lack of information on costs (MIFs 44) which are not harmonized at EU level and pricing of transactions to
consumers and retailers, especially in the framework of 'four party' schemes. The General Court judgment of
May 2012 45 and the Europan Commission's decision on the MasterCard Case of December 2007 46
demonstrate that MIFs restrict competition as they inflate the cost of card acceptance by merchants without
leading to benefits for consumers and without being indispensable for the functioning of a payment card
system. To address the competition concerns, the Commission has accepted commitments by Visa and
MasterCard to charge lower MIFs for cross-border (and some domestic). The French Competition Authority
made binding the commitments from the Groupement des Cartes Bancaires – the domestic card scheme – on 7
July 2011 to reduce its interchange fees to levels equivalent to the ones agreed by MasterCard and Visa for
their cross-border transactions 47. The existing international networks of MasterCard and Visa will play a major
role in realising SEPA for cards, but also alternative SEPA card products have recently emerged, such as
EAPS, PayFair and the French/German initiative Monnet 48.

3.4.

M-SEPA = m-wallet

There are many European mobile payment initiatives in place which aim to provide a fast, convenient and
secure user experience in member States. The Eurosystem will foster the development of an integrated mobile payment
environment in Europe.
The EPC White Paper on Mobile Wallet Payments on 2 July 2013 aims to develop a reliable and secure
ecosystem for the initiation and receipt of SEPA payments by mobile phone. The mobile devices have achieved full
market penetration and rich service levels they are an ideal channel for SEPA payment instruments. However,
questions of harmonization of user interfaces, co-existence of multiple mobile wallets on or accessed through a single
mobile device and interoperability 49 still need a lot of work in order to make this wallet credible.

4. E-Commerce
4.1. The importance of E-commerce
E-Commerce is an important catalyst to achieving the aims of the EU 2020 strategy for the internal market 50.
Taking into consideration the 2009 data, one consumer out of three in Europe bought at least one item online, but
only 7% of European consumers have made purchases in another EU Member State and 60 % of customer attempts to
buy items across EU borders fail 51 .
E-commerce is becoming more widespread, but cross-border e-commerce is not developing as quickly as the
domestic side. Thirty-three percent of consumers have shopped online in 2008, compared to 27% in 2006. This growth
is not reflected in the figure for cross-border shopping over the internet, which is stable (6% in 2006 and 7% in 2008) 52.
However, in order to create a single market for e-Commerce, it is also necessary to overcome “language
barriers, VAT issues but also the lack of international or interoperable payment methods” 53.

4.2. SEPA e-Payment Framework
It facilitates online payments with an e-Payment guarantee for web retailers that is followed by a SEPA Credit
Transfer (SCT) and supports the interoperability between the existing e-Payment schemes like EPS (Austria), Giropay
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(Germany), iDEAL (Netherlands) that should migrate from a national environment to a SEPA environment and adopt
the common business and compliance requirements as well as the technical and other aspects of SEPA.
The EPC has defined minimum criteria, including legal and security aspects, which would have to be met by
an e-Payment scheme in order to be 'SEPA-compliant' and achieve interoperability. In addition, the EPC must be able to
uphold the reputation of the SEPA logo in the marketplace and the credibility of the SEPA e-Payment Framework
overall. Therefore each e-Payment scheme must enter into a contractual relationship with the EPC, via the SEPA ePayment Framework and demonstrate and offer full (including commercial) interoperability 54.
A classic example is if you want to Buy tickets for a concert 55.
You have a current account with a bank in Greece but you are in Austria and you want to buy a ticket for a
concert in Vienna at 2 am from a German online merchant for the event at 8 pm the same day. Your Greek-based bank
will issue a payment guarantee to the German online merchant in real-time, so that the merchant can release your ticket
for the concert immediately. The German merchant will be sure that the money will arrive by SCT on his account in due
time. This scenario is contingent upon the following: Your Greek-based bank must offer internet banking services and
SCT services, while the merchant's German-based bank must be able to receive SCT payments, i.e. it must adhere to the
EPC's SCT Scheme. The German bank and the German merchant must be participants in the same e-Payment scheme.
This e-Payment scheme must be compliant with the SEPA e-Payment Framework.
This Scheme is not enough, since there are many complaints about the disproportional charges on the use of
cards 56 and the commissions charged 57. There are more to be done by the ECRB.

4.3. The Euro Retail Payments Board (ERPB)
In December 2013, the Governing Council of the European Central Bank established the Euro Retail Payments
Board (ERPB) which will form the “cornerstone of retail payment governance in Europe” with an “active role in
encouraging payment innovation” 58.
The ERPB is composed of representatives: (a) on the supply side of the market (banking community, payment
institutions and e-money institutions and b) on the demand side of the market, consumers and stakeholder categories
such as internet retailers, SMEs etc 59.
The objective of the ERPB is to contribute to and to facilitate the further development of an integrated,
innovative and competitive market for euro retail payments in the EU by:
(a) identifying and studying technical, behavioural and legal obstacles in credit transfer payments, direct debit
payments, card payments, internet payments, mobile payments and payments-related horizontal issues (e.g. issues
related to standards, fraud and security);
(b) identifying and pursuing ways to address the above obstacles
(c) identifying and pursuing ways to foster innovation, competition and integration in retail payments in euro in the
EU 60.

5. Conclusion
In August 2014 there was a major achievement in the integration of retail payments in Europe. It is claimed that “SEPA
has been successfully implemented for credit transfers and direct debits in the euro area. Over 2 billion payments a
month now flow across the euro area in new standardized formats. The Eurosystem has shaped the implementation of
SEPA from its inception,playing a catalyst role and facilitating open and constructive dialogue between all players” 61.
However there are still the problems of credibility and fraud. Another major problem derives from the restraints on the
market entry for new card issuers imposed by the existing ones thus infringing competition rules.
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Abstract
We estimate Okun coefficients for five different age cohorts for several Eurozone countries. We find a stable pattern for
all countries: The relationship between business-cycle fluctuations and the unemployment rate is the strongest for the
youngest cohort and gets smaller for the elderly cohorts.

Keywords: Okun’s law, labor market, youth unemployment
JEL classification: E24, F50, C23
1 Introduction and motivation
The recent economic downturn affected the unemployment rates across European countries. However, the magnitude of
this effect was not the same in all countries and within one individual country not evenly distributed across age cohorts.
Youth unemployment rates in Spain and Greece increased substantially up to the level of 40 % while the overall
unemployment rates did not react by the same extent. In order to study this pattern in unemployment rates in more
detail, we estimate age specific Okun coefficients for five different age cohorts for several countries of the Eurozone.

2 Summary of key findings
•
•
•
•
•

Our study confirms previous research of, for example, Paldam (1987) or Lee (2000) that the size of the Okun
coefficients differ quite substantially across countries.
As a consequence, a symmetric GDP shock will lead to an asymmetric digestion which causes asymmetric
effects on the government’s budgets.
We also find a stable pattern for all countries examined: The size of the Okun coefficients decays over the age
cohorts so that the youngest cohort has the strongest exposure to the business cycle.
As a policy conclusion, one might argue that huge gaps between unemployment rates across EMU countries
might rise social or political tension between these countries.
Since the Okun coefficients vary for different age cohorts a symmetric shock might also lead to intergenerational conflicts within individual countries.
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Abstract
The added value of European Territorial Cooperation policies, is founded upon three fundamental types of cooperation
between regions and countries of the formerly called “Objective 3” (currently Territorial cooperation):
1. Cross-border cooperation, including economic, social, and environmental activities
2. Transnational cooperation, including bilateral cooperation between maritime regions
3. Inter-regional cooperation, including networking and exchange of experiences between regional and local
authorities
Territorial cooperation pursued in some of the aforementioned form, is considered to add ‘value’ in such sectors as:
1. Interventions of other administrations, organizations and institutions.
2. Cooperation between public bodies, entities, institutions (cooperation clusters and networks)
3. Specific Economic impacts in specific regions
4. Impacts related to the territorial and economic cohesion
5. Other social impacts
Τhe main scope of this paper is to focus on, the 2007-2013 Greece-Cyprus Cross-Border Cooperation Programme, a
second generation cross border programme, GR-CY. The analysis will commence with the evolution of the specific
programme, as it transcended programming period 2000-2006 moving into the 2007-2013 one. Furthermore, different
aspects of added value of the Programme will be discussed with regard to impact, economic integration, policy-making
and programming, institutional developments, implementation, learning, and political awareness of all related entities.

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
The are two mayor periods of territorial cooperation. The first period is before community initiatives
INTERREG (1958-1989). During the first period there is no specific community instrument to imply the territorial
cooperation. Its up to specific regions, which have traditional relationship or not, to apply such policies. Milestones of
this era were:
• The start of Euregio in Dutch-German border, 1958
• The Bene lux cooperation
• Nordic Council of Ministers Cross border programmes
• Twinning Cities 1970
• 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
• INTERREG, 1989 -1993 (deploying only cross-border cooperation (CBC))
• INTERREG II, 1994-1999 (deploying transnational cooperation, introduced in 1996)
• INTERREG III, 2000-2006 (deploying CBC, transnational and interregional cooperation)
• INTERREG IV, 2007-2013(deploying 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. 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.
The basic priorities of INTERREG Community Initiatives can be summarized as follows:
1. Entrepreneurship, development of SMEs, tourism, culture and trade
2. Joint protection and management of natural and cultural resources / prevention of natural and technological
risks
3. Links between urban and rural areas
4. Improved access to transport, information and communication
5. Development of collaboration, capacity and joint use of infrastructures (in health, culture, tourism, education
sectors in particular)
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6.
7.
8.

Innovation: scientific and technological networks
Accessibility: transport et telecommunications services (improved regional / local access, interoperability, etc.)
Sustainable urban development: polycentric development at transnational/national/regional level networks of
cities and urban-rural links cultural heritage, etc.
Finally, it is important to say that Interreg initiatives are a significant tool for the Enlargement of the European
Union and the wider European perspective as regards its polycentric spatial structure.

Figure 1: Allocation of ERDF during the 4 programming periods from1989 to 2013.

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: Direct impacts in regions needs, more easy to implement and more focus in common problems
and need between countries (mixture of hard and soft projects)
2. Transnational: Related to knowledge interaction, soft projects. The basic idea is to implement EU policies in
large scale. Creation of communication and co operation institute
3. Interregional: Preparation of synergies between countries. Knowledge data bases such as ESPON

Figure 2: Allocation of ERDF during the 4 programming periods from1989 to 2013
After examining the total number of Operational Programmes related with the types of cooperation mentioned
above, it can be seen that:
1. 53 cross-border co-operation programmes along internal EU borders with a total ERDF contribution of €5.6
billion.
2. 13 transnational co-operation programmes that cover larger areas of co-operation, such as the Baltic Sea,
Alpine and Mediterranean regions with a total ERDF contribution of€1.8 billion.
3. 1 interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact
II and ESPON) that cover all 27/28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging
experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution amounts to €445
million
As for the territorial scope of ETC initiatives, there are three main components:
1. Improving Territorial quality and specifically
2. Enhancement of Quality of living and working environment.
3. Achievement of comparable living standards across territories.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Similar access to services of general interest and knowledge.
Enhancing Territorial efficiency and specifically
Achievement of resource efficiency in regard to energy, land and natural resources
Competitiveness of economic and attractiveness of the local territory
Enhancement of internal and external accessibility
Creating Territorial identity and specifically
Promotion of “social capital”
Development shared visions of the future
Exploitation of local know-how,, productive “vocations” and of the competitive advantage of each territory.

Figure 3: The main components of Territorial scope
Finally, regarding the distribution of the added value components of ETC programmes, four major categories
can be distinguished:
1. Financial impact, having as major targets to:
a. Create indirect and moderate in volume financial leverage effects in terms of mobilizing private sector
funding
b. Strengthen the cross-border governance dimension in order to promote socio-economic and
sustainable development
c. Finance approximately 12.000 (during the 2000-2006 period) and 14.000 (during the 2007-2013
period) projects and actions, thus mobilizing 1 and 1,3 million individuals respectively
d. Finance 68.000 different organizations, coming from different levels of government and various
sectors of economic action throughout Europe. Cooperation and exchange between actors from
different countries and professional backgrounds significantly improve inter-cultural and cross-sector
understanding.
2. Knowledge dispersion having as major targets to:
a. Stimulate network-based exchange of experience and knowledge of regional and local authorities on a
broad range of issues.
b. Integrate cooperation and partnership between public and private sector
c. Assist formation of knowledge clusters between public entities, NGOs and private sector.
d. Promote targeted research among institutes
3. Enhance European strategies having as major targets to:
a. Identify new topics and future challenges that were relevant to European cohesion, giving insights to
territorial development that previously did not exist.
b. Establish more pro-active and ongoing interaction with convergence and regional competitiveness and
employment programmes, as well as other territorial co-operation projects being implemented in their
areas to ensure complementarity, co-ordination and synergies
c. Plot a joint and medium-term territorial integration strategy identifying the most important needs in
each co-operation area
d. Develop macro-regional EU-strategies
e. Enhance vertical and also horizontal integration
4. Social and region policies having as major targets to:
a. Progressively eliminate or alleviate remaining obstacles which still cause fragmentation of socioeconomic and relations between areas in different countries, establish functional relationships and
enlarge their geographical scale and intensity across the European Union and beyond
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b.

Establish future territorial co-operation to achieve more concrete and tangible socio-economic
development effects

3. The case of GR-CY cross border co - operational programme
The Cross-border Cooperation Programme “Greece-Cyprus 2007-2013” was approved by the European
Commission on 28/03/2008 under Decision EC(2008)1131/ 28/03/2008.
The total budget of the Programme is 60,082,255€. The total financing consists of 48.065.620 € (80%) coming
from ERDF and 12.016.405 € (20%) of total national contribution from the two participating countries.
The eligible area of the Programme consists of the following Regions:
• Crete (Prefectures of Heraklion, Rethymno, Lasithi, and Chania),
• North Aegean (Prefectures of Lesvos, Samos and Chios)
• South Aegean (Prefecture of Dodecanese) in Greece
• Cyprus (not including occupied territories)
Τhe general objective of the Programme for the 2007 – 2013 period is “the promotion of the area as a hub of
sustainable development in the wider Southeast Mediterranean in the direction of the enhancement of competitiveness”.
This general objective will be achieved through the following strategic objectives:
1. Strategic Objective 1: Competitiveness enhancement in the cooperation area
2. Strategic Objective 2: Protection of natural and cultural resources
3. Strategic Objective 3: Enhancement of security and improvement of accessibility to networks and services

Figure 4: The CBC region
These three Strategic Objectives are dealt with in three distinct Priority Axes (with similar names to the
corresponding strategic objectives) with more special objectives for each one:
1. Priority Axis 1: “Competitiveness”
a. Specific Objective 1.1: Strengthening of entrepreneurship
b. Specific Objective 1.2: Strengthening of research, technology and innovation
c. Specific Objective 1.3: Strengthening of human resources
2. Priority Axis 2: “Natural and Cultural Environment”
a. Specific Objective 2.1: Development and promotion of natural and cultural resources
b. Specific Objective 2.2: Prevention and management of natural and technological risks
3. Priority Axis 3: “Accessibility and Regional safety”
a. Specific Objective 3.1: Strengthening security in the area
b. Specific Objective 3.2: Improvement of transport and communication systems
c. Specific Objective 3.3: Improvement of accessibility to information and communication networks
4. Priority Axis 4: “Technical Assistance for Implementation

4. Characteristics of the cross border area
The economic crisis in the EU area brought Greece to its knees. Chronic budget problems and structural
deficiencies aggravated simultaneously and pushed the country in a downward spiral of recession. In order to tackle the
Greek problem within the euro zone, unprecedented initiatives were undertaken in the highest EU level; a trilateral
formation with EC (representing Member States) ECB and the IMF, engineered a series of loan packages in exchange
for extensive adjustment and reform action on the Greek side, in almost every aspect of governmental activity. Each
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loan package consisted of several lesser agreements; these agreements became publicly known as “Memoranda”. Upon
request by Greece in April 2010, the first loan between the Greek Government and its borrowers was, agreed by the
European Council on May 2, 2010 and by the IMF board on 9 May 2010. Τwo midterm programmes were engineered
and voted for by the Greek parliament in response to the provisions included in the second memorandum, so that a part
of the loan could be released to cover the imminent financial needs of the Greek state.
In its original version, the program covered 2010-13 periods. In December 2011 and January / February 2012,
a second economic adjustment program, in exchange for a bigger loan was negotiated between EC-ECB-IMF and the
Greek authorities. The better part of it was used to offset a sizable part of the Greek public debt held by private sector
investors It was agreed by the European Council on March 13, 2012 and the IMF Executive Board on 15 March 2012.
The combined financial assistance of both programs amounted to a total of € 237.5 billion, divided to € 73 billions
Euros for the first program and € 164.5 billions Euros for the second program.
The two adjustment programs and the amendments thereto, were supported through funding from euro zone
members and the IMF. The funding by Member States of the euro area was provided by the EFSF. Until May 2014, the
total high of international loans for Greece amounted to 215.9 billion euros. Of this amount, 73 billion disbursed under
the first program (52.9 billion paid out by the Member States of the euro area and 20.1 billion euros from the IMF).
Under the second program, the EFSF and the IMF have already disbursed 142.9 billion Euros (including 136 billion
from the EFSF and 6.84 billion by the IMF).
As for all the Member States benefiting from a financial assistance program, progress in implementing the
accompanying policy program in Greece is monitored by special, orderly and precise manner, in accordance with the
provisions of the MoU.
Main economic indicators are reflected in the following charts. Specific charts include data for the entire
border region and specifically for Greece and Cyprus. Data source is Eurostat. The following data will be depicted
hereafter:
a) Rate of Employment
b) Rate of Unemployment
c) Long-term unemployment
d) Per capita nominal GDP in comparison to the average EU GDP per capita
e) Risk-of-poverty population index
The first indicators that are going to be examined are related with employment. From the resulting diagrams
regarding unemployment and employment, it can be observed that:
1. The level of employment after a period of almost 8 years of consecutive growth, at year 2008, showed a
decline, which continued, in the coming years.
2. Republic of Cyprus presents higher employment levels
3. In Greece, regions of Northern and Southern Aegean show rates below national average. On the contrary,
Region of Crete displays higher levels of employment, in comparison to the national average for all years
examined,
4. Regarding the indicator of long-term unemployment, it can be observed that:
a. After years of continuous decline, from the year 2008 onwards, it has started to grow yet again at a
robust pace
b. The increase was higher from the year 2010 onwards year associated with the peak of the recession.
However, the upward trend continued the following years
c. Greece has a lower national average than Cyprus, a fact that can mainly be attributed to the increased
tourist activity on the islands of the region. The South Aegean region shows better rates even for
2012, maintaining its rate below 4%, in a when the national unemployment rate for Greece was 16%
d. And in this case, the Republic of Cyprus showed better rates, less than 4%

Figure 5: Rate of employment (eurostat data)
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At the beginning of 2014, unemployment in Greece remained high. The average unemployment rate was
24.3% in 2012 and reached 27% in 2014. Long-term unemployment continued to increase steadily, reaching 59.3% in
the fourth quarter of 2013; furthermore more than 65% of the unemployed have been without work for more 12 months.
Unemployment remained particularly high among people with age up to 24 years as well as among those in the age
groups 29-44. Women of all ages were also a group hit hard by unemployment.
Although having to abide by Europe 2020 targets, Greece has to achieve a level of employment equal to 70%
by 2020. However, due to the ongoing and intense fall in employment levels this target is almost unachievable; this
becomes evident when one sees that employment decreased to 55.3% in 2012 from 59.9% in 2011, and its downward
trend continued in 2013, making Greece one of the EU Member States with the steepest decline in employment.

Figure 6: Rate of long-term unemployment (eurostat data)
Unemployment rate climbed to 24.3% in 2012; with 55.3% of people aged 15-24 are unemployed, maintaining
the highest youth unemployment rate in the European Union. The gender gap in employment is particularly obvious for
women and relevant rates are among the highest in the European Union. Young women are particularly hardly hit by
unemployment, with 63.2% being jobless in 2012, compared with a respective 48.4% for men. Moreover, long-term
unemployment (as a percentage of total unemployment) escalated to 45% (2010) and then again to 49.6% (2011) to land
at 59.3% in 2012.
Extensive labor market reforms both foreseen and implemented under the program, and especially steep wage
cuts, were not enough to affect unemployment,. Other actions such as support to unemployed with earmarked funds
(admittedly not of very high potential) from the European Social Fund have not yielded promising results,. This effort
aimed to strengthen youth entrepreneurship that would stimulate creation of new jobs by expanding apprenticeship
systems combined with on-the-job training or actions that support acquisition of first working experience.
Coming to examine the evolution οf average gross income in Greece, a significant decrease (29%) from 2009
onwards has been confirmed. From the analysis of two related charts for per capita GDP, it is observed that:
1. For 8 consecutive years until 2008, a continuous growth of nominal GDP had been observed, providing
evidence of gradual convergence with the EU average.
2. Convergence was faster for the South Aegean Region, due to the significant economic activity associated with
tourism and related professions. Specifically in 2009, and while recession had hit the whole Europe, its
observed GDP was closer to the observed average per capita GDP of the Community
3. On the contrary, satisfactory convergence on average GDP terms was observed for the Cyprus republic; in fact
until 2012 Cyprus seemed to be rather immune to the prevalent recession-it is well known that reality took a
much more dramatic turn in 2013

Figure 7: GDP per capita. (Eurostat data)
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Figure 8: GDP per capita as percentage of EU average. (Eurostat data)
EU average per capita GDP, followed another pattern, after the first two years (2007-2008) of economic
stagnation, a sharp reduction in per capita GDP in 2009 followed right through; after this point the economic conditions
seemed to change to a more positive direction, albeit with a slow pace Already in 2012, the average EU per capita had
returned to pre-crisis levels. However, the general economic climate in the examined area did not follow the same trend,
since GDP reduction continued.
The phenomenon of deviation (rather than convergence) is evident throughout the border region. Completing
the analysis of charts, it can be seen that:
1. Cross-border region shows a period of strong recession with very significant decline in GDP per capita
2. 8 years of continuous, even marginal convergence were abruptly canceled because of the economic crisis in the
region.
3. Deviations were more pronounced in the poorest areas, eg, South Aegean Region, showing and verifying, that
the poorer the region, the slower the convergence (in periods of growth) and the quicker the deviation in times
of recession.
Finally, 2 more indicators will be examined. The first one has to do with the possibility of population moving
under the poverty line; this specific index grows from 2008 onwards after some years of decline that had taken place
before. The Greek social security system had barely been able to meet the needs of the poorest segments of the
population even at the economy growth period before 2008. This inefficiency of the Greek social security system,
especially in comparison to respective systems of other European countries, made things even worse at the time where
other euro area countries were able to reduce the poverty rate effectively.

Figure 9: risk of poverty index (eurostat data)
Moreover during this period, according to the Greek statistical service, a significant reduction in purchasing
power by about 30% was occurred, without a significant reduction in prices especially in consumer products. The prices
of products, despite the fall in labor costs and low demand because of past increases in indirect taxes, administered
prices, energy costs have resulted in marginal restrain prices despite the aforementioned decline in purchasing power.
Finally, after examining quality features of the cross border area have showed that for:
1. Smart growth,
2. Total R&D expenditures were less than 1/3 of the EU-28 average
3. Internet regular users are approaching EU-28 average
4. Sustainable growth
5. Renewable energy mixture was particular good for Crete and Cyprus
6. CO2 emissions from the Cross-Border area are constant
7. Inclusive growth
8. Long term unemployment is especially high
9. Significant risk of poverty
10. With low level of index for Early education leavers
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5. The implementation of ETC GR-CY for period 2000- 2006 and 2007-2013.
The Cross-Border Cooperation Programme Greece-Cyprus had 2 major periods of implementation until now.
The first one is the 2000-2006 period, when Greece had the status of member state from the beginning of the
programming period, while. Cyprus acquired the same status in 2003. In the second period (2007-2013) both countries
were members of the EU, with the same rights and obligations. The critical characteristics of each period regarding the
implementation of the operational programme were:
1. For the 2000-2006 period
a. 70% of budget distributed in same-country projects than cross-–regional projects
b. Low level of synergies, with only 4 types present:
i. Research among institutes and universities
ii. Education and training among public entities
iii. Tourist development and
iv. Synergies related with business sector
c. High budget for self country project and on the contrary, low budget for cooperative projects
d. Development of “soft” type cooperation projects
e. Unbalanced budget distribution among regions
2. For the 2007 – 2013 period
a. Uniform – common budget projects
b. High level of synergies:
i. Research among institutes and universities
ii. Education and training among public entities
iii. Tourist development
iv. Cooperation among ministries and public entities
v. Strategic co - operation
c. Only cooperative projects (i.e. no same country projects)
d. Development of “hard” type co - operation projects
e. Balanced budget distribution among regions
During the period 2000-2006, the Programme financed 38 same-country projects in comparison to 44 crossregional projects. Among projects picked for finance, the relative majority was related with Thematic Area 8 (“cultural
and tourism heritage”) (27 projects). According to the budget devoted to actually implemented projects, 35 millions
Euros were invested to cross border infrastructure and 30 millions for culture, tourism, environment and quality of life.
The geographical distribution follows in the table below.
All Greece
CBC area

Cyprus

Crete

S. Aegean

N. Aegean

Geo distribution %

Project type
Self country

30.40%

13%

28.30%

10.90%

17.40%

CBC

22%

35.80%

27.50%

1.80%

12.80%

Self type

CBC

CBC

Self type

Self type

Behavior

Table 1: The behavior of projects for period 2000-2006

1.

2.

The distribution is showed in the box plot diagram bellow.
As for the cooperation programme during the period 2000-2006, it can be said that:
Main focus was now put on subjects such as:
a. Security of CBC area
b. Tourism – create a tourism identity for the area, supporting people and companies
c. Business sector – Create cooperation cluster in order to promote local products
d. First step for common actions such as, cooperation between institutions and universities, hospital
network
e. Actions related with education and training in order to enhance human capital
f. 3 main clusters
i. Universities - knowledge exchange and research
ii. Action for support tourism sector
g. Security cluster for the safety of CBC area (public entities such as between police and fire
departments between GR and CY)
Main Problems
a. Compatibility issues with community policies for CBC programs
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b.
c.
d.
e.

Lack of cooperation and experience from potential partners. Difficulties to create common strategies
for common CBC problems
Great inertia of the state apparatus to implement an integrated planning strategy for common
problems
Low initial implementation ratio
Support companies and not cluster or champers for better results

Figure 10 Geographical distributions in log box plot diagram
Lack of publicity of community initiative and the Operational programme
Moving on to some basic features of projects implemented during the 2007–2013 period, one can distinguish
the following:
1. 60 cross regional projects
2. Thematic issues:
3. Priority axis 1: innovation research and competitiveness
4. Priority axis 2: Cultural and physical protection
5. Priority axis 3: Security of CBC area; has absorbed almost 40% of the Programme budget,
6. There is almost equal distribution between approved projects judged in terms of their priority axis
7. All projects are cross-border
PRIORITY
AXIS

PROJECT
NUMBER

MINIMUM
BUDGET

MAXIMUM
BUDGET

TOTAL
BUDGET

AVERAGE PER PROJECT
BUDGET

1

20

295,000.00

4,000,000.00

17,023,611.00

851,180.60

2

21

350,000.00

2,000,000.00

20,986,116.00

999,338.86

3

19

450,000.00

3,522,302.00

28,655,199.00

1,508,168.40

4

3

600,000.00

1,748,000.00

3,237,704.00

1,079,234.70

Table 2: Project distribution in terms of budget and priority axis

1.
2.

3.
4.

After performing extensive project analysis, the following conclusions:
A total of 215 partners, with an average of about 3.5 per project have taken part in funded projects.
The most common partnerships have 3-4 partners-specifically:
a. In axis 1, 79 partners participated
b. In axis 2, 71 partners participated
c. In axis 3, 62 partners participated
d. Larger partnerships per project appear in axis 1 the smaller ones appear in axis 3
The obvious budget outlier exist in axis 1 (with a project having a 4 mil. € budget)
The highest average budget can be seen on axis 3
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5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The largest range is in Axis 3, due to the nature of the projects - infrastructure and hard facilities
The smallest range is in axis 1 and 2 because of the nature of the projects - character soft projects and actions
Specifically, the focus of interventions per priorities can me seen as:
For priority axis 1, to the specific objective related with the strengthening of competitiveness
For priority axis 2, the specific objective related with the promotion and protection of the natural wealth of the
region
For priority axis 3, the specific objective related with the strengthening of regional security.
56% of funding for priority axis 1 led to the strengthening of competitiveness.
Approximately 74% of funding in the priority axis 2 goes for the support and promotion of the natural wealth
of the region
58% of Axis 3 funding goes to enhance the security of the region
Taking into account the thematic area:
a. The main actions of axis 1 correlate with the thematic priority 9 (competitiveness and research, 40%)
while the number of intervention projects related to the thematic priority 57 was significant (Tourism,
30%)
b. For axis 2 there is an intense fragmentation in thematic interventions with those that stand out are the
56 (cultural protection) (38.1%), 53 (physical environment protection) (19%)
c. Finally for axis 3, the distribution of assisted operations were mainly on security issues and port
infrastructure
Finally about the spatial relevance of the themes we observe that:
The Crete region shows preference to funding projects (50% of budget) related to the thematic intervention 9
(competitiveness and research), 56 (culture heritage) and 57 (tourism).
The South Aegean region, focusing on thematic intervention 30 (ports) to 26%, 57 (tourism) -21 % and 56
(culture heritage) 16%.
The Cyprus, focus on interventions 9 with 17.2 % and 56 to 16.1 %
Finally for the North Aegean region in 9 and 13 (e-services) to turnout operators at 18.5 % each
For Cyprus about 65 % implemented by central or public authorities, 33 % of public bodies and only 1 % from
private operators
For the region of Crete there is a clear preponderance of public bodies, usually universities which absorbed 55
% of total regional budget
For the regions of Northern and Southern Aegean there is a slight preponderance public bodies stakeholder
participation, but generally occurs homogeneity and actions are divided between public authorities and bodies
governed by public law

6. The added value of the ETC GR-CY
Moving the analysis of the indicators, we will try to incorporate the notion of funding (considering as unit 1
millions Euros) and the fact that all indicators do not refer to all the priorities. The purpose of this is to see the
approximate contribution of financing to the achievement of the indicators, and thereby achieve a link between
economic and physical object, and the added value resulting from the association of funding and physical object.
As for the output and impact results:
1. Critical outputs:
a. About 45 jobs (full-time or part-time) duration of 2 years related work per 1 million funding
b. Total of 27 actions to support entrepreneurship, 32 risk prevention actions, 12 actions to improve
tourism products and 54 research-led actions
c. 5 new eco tourism trails, 22 actions for strengthening and enhancement of the natural wealth of the
region, 24 actions to strengthen and enhance the cultural wealth of the region and 9 actions to
showcase museums and archaeological sites in the region
d. 16 actions in the field of innovation and research and development
e. 3 activities to enhance service in firefighting
f. 11 actions to enhance the region's security and 33 actions to enhance accessibility (communication
networks, transportation and information)
g. 5 measures to strengthen biomedical research
2. Critical impacts:
a. Regarding prevention activities funded activities accounted for 70 % and finally the population served
(direct and indirect) by average price stood at 258000
3. Financial achievements:
a. About 45 jobs (full-time or part-time) duration of 2 years related work per 1 million funding
b. Approximately 65% of the budget was contracts assignments to third parties, supplies and contractors
resulting economic boost business in the area. Approximately 9% were foreign commissions
As for the overall implementation value added the main topics were:
1. Enhancement of territorial research relationships (more than 3 networks in various scientific fields)
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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

7. Conclusions
Based on above analysis, it is observed that despite the small overall intervention of the ETC programme GRCY 2007-2013, with total budget of near 60 million Euros, it contributes in many critical factors in order to enhance the
EU intervention in the specific area. Most significant contributions include:
1. Creation of a political, ethical, social and economic framework for cooperation projects
2. Building “bridges of cooperation” while removing border obstacles
3. Participation with an innovative role in exchange of experience and know-how between borders, especially in
regions that they have not yet confronted problems created by lack of these features
4. Enhancement of mutual knowledge, of common historical and cultural roots,
5. Encouragement of direct communication for societies with the ultimate goal of creating mutual trust
It is also common belief that the older the CBC area, the better the level of maturity and cooperation among
partners. This can be attributed because of common understanding of cooperation, actions and needs, while it can surely
be considered that a common future is better for all.
Also, smaller Cooperation programmes in terms of budget seem to be more inclined to adopt a rather
experimental behavior i.e. to support more innovative actions (e.g. e - health, security etc)

Figure 11: The cluster of cooperation – network diagram

1.

The most important findings can be summarized as follows:
The effect of O.P to national and European strategies are related to:
a. Enhancing the scope of territorial cohesion
b. Introducing something different from mainstream initiatives but on the other hand correlated with
them
c. Having small economic effect,
d. Creating not an independent development tool but a tool to trigger macro scale economic synergies
e. Creating the proper basis for actions and synergies compatible with core European directives and
basic cohesion strategies
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f. Supporting the creation of infrastructure in order to enhance territorial development impacts
Establishment of partnership agreement through
a. Synergies, Cooperation and knowledge exchange
b. Long-term relationship between partners, Knowledge of each other. Modules and bridges for common
actions
c. Common development and implementation, bundled with common use of resources
d. Finding common solution for common problems.
e. Enhancing competitiveness, and creating economies of scale
Finally, some basic thoughts for further research are going to be presented hereafter. An important issue is to
consider the type of projects co-funded from ETC programmes. While initially, it is easy to say that hard projects, e.g,
infrastructure or transport, information and communication technology (ICT) or energy, have received less attention and
are less preferable for funding than “softer” projects dealing with growth, knowledge or culture.
Another issue of great importance is the contribution of these actions to the implementation of the bigger idea
of removing the obstacles to free mobility of labor, capital, goods and services between neighboring reasons
2.
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Abstract
In the last twenty years, Romanian juridical system concerning companies changed profoundly. The EU accession
determined even deeper transformation in the legal framework concerning the actors on the free market, starting with the
organization and the management of the commercial legal entities. Although the concept “corporate governance” entered in
the legal vocabulary recently, it is already an institution of large importance in the commercial organization and for actual
transactions. The domestic legal framework is, generally speaking, in accordance with the EU milestones on the topic, but
there are still aspects of traditional originality.
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Η αγορά εργασίας στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας
Μαρία Μπούρα
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί περιφέρεια της Ελλάδος και διακρίνεται στις περιφερειακές
ενότητες Καστοριάς ,Φλώρινας ,Γρεβενών, Κοζάνης. Θα μελετήσουμε την αγορά εργασίας της περιφέρειας ,την
οικονομία της ,τα δημογραφικά και μορφολογικά της χαρακτηριστικά καθώς και οικονομικά μεγέθη και δείκτες
προσαρμοσμένα με το σύνολο της χώρας που προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία .

1.Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει και αναλύει την εξέλιξη της αγοράς εργασίας την περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Ειδικότερα, παρατίθενται μία σειρά από κρίσιμα ποιοτικά και ποσοτικά
δεδομένα, όπως δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης και εξέλιξης του ΑΕΠ, καθώς και στοιχεία που
αφορούν την τοπική οικονομία και δίνουν μία συνοπτική, πλην όμως ουσιαστική εικόνα του πλαισίου - περιβάλλοντος
και της εξέλιξής του οποίου μελετούμε.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η SWOT Analysis για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η SWOT Analysis
(από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats) είναι ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία
επιχειρησιακής ανάλυσης. . Με τη SWOT Analysis «φωτογραφίζουμε» τη σημερινή κατάσταση της περιφέρειας.
Σκοπός μας είναι :
- Να εντοπίσουμε τα δυνατά σημεία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας (strengths).
- Να βρούμε τα συγκριτικά μειονεκτήματα (weaknesses).
- Να εκμεταλλευθούμε τις τωρινές ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και αυτές που θα προκύψουν (opportunities).
- Να μειώσουμε τις συνέπειες των τωρινών και μελλοντικών απειλών της αγοράς (threats).
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της
περιφέρειας όπως επίσης και για τον ρόλο της περιφέρειας στον ελληνικό χώρο .Έπειτα στα επόμενα κεφάλαια θα
αναφερθούν δημογραφικά χαρακτηριστικά ,εξελίξεις διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών διαχρονικά καθώς και
στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Η παράθεση γραφημάτων θα κάνει πιο
κατανοητή και εύκολη την σύγκριση των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών. Τα ευρήματα είναι προσαρμοσμένα
στο σύνολο χώρας και παρουσιάζονται σε επίπεδο περιφέρειας. Τέλος θα ακολουθήσει η SWOT analysis.Στηριζόμενοι
σε αυτήν την ανάλυση και στα στοιχεία που έχουμε καταγράψει θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα που
αφορούν την Δυτική Μακεδονία.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας, η θέση και ο ρόλος της στον
ελληνικό χώρο.
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Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί την πύλη εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα Δυτικά Βαλκάνια συνορεύοντας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας με την Αλβανία και την FYROM.Έχει έκταση
9.451 χλμ2 και καταλαμβάνει το 7,2% της συνολικής έκτασης της χώρας. Είναι κατ’ εξοχήν ορεινή , με το 82 % του
εδάφους της να καλύπτεται από ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Η Περιφέρεια έχει σημαντικούς φυσικούς πόρους
όπως ενεργειακά ορυκτά , μεταλλεύματα , δάση (50 % της συνολικής της έκτασης) , βοσκότοπους και το 65% των
επιφανειακών υδάτινων πόρων της χώρας. Η γεωγραφική θέση της Δυτικής Μακεδονίας, συνδυαζόμενη με το γεγονός
ότι αποτελεί τη μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας χωρίς διέξοδο προς τη θάλασσα, διαμορφώνουν μια χωροταξική ενότητα
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσματα, αναφορικά με τη συνύπαρξη ορεινών περιοχών και ομαλών
εκτάσεων, το ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και το μεγαλύτερο στη χώρα
δυναμικό επιφανειακών υδάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνθέτουν ένα χώρο ο οποίος με την εφαρμογή του
κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου μπορεί να αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών
δραστηριοτήτων και διαβίωσης.
Κυρίαρχη είναι η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία αλλά και η συμβολή του στη
συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας τη Δυτική Μακεδονία ως το ενεργειακό κέντρο της χώρας, καθώς
περίπου το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στον άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας.
Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης
αναφορικά με τις υπηρεσίες κυρίως της υγείας, δευτερευόντως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για το
μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, η βελτίωση της προσβασιμότητας
ενισχύει τις επιδράσεις που δέχεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία αποτελούν συγχρόνως αποδέκτες των
υπηρεσιών και προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού
δικτύου, συμβάλλει στην ενίσχυση τόσο της εσωτερικής συνοχής της Περιφέρειας, όσο και στη διαμόρφωση ενός
ενιαίου Βαλκανικού χώρου συνεργασίας και ανάπτυξης που αναδεικνύει την κομβική θέση της. Κατά συνέπεια, η
Δυτική Μακεδονία μετασχηματίζεται από ακριτική Περιφέρεια αποκομμένη μέχρι πρότινος από τους γείτονές της, σε
μία περιοχή που ενισχύει συνεχώς τη θέση της επικοινωνιακά, ενεργειακά αλλά και επιχειρηματικά.

Δημογραφικά στοιχεία
Ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2011 ανέρχεται σε 282.120 κατοίκους έναντι 302.750
κατοίκους το έτος 2001 σύμφωνα με της τελευταίες απογραφές που έγιναν στην χώρα μας (ΕΣΥΕ,2003) και
αντιστοιχεί στο 2,61% του πληθυσμού της χώρας. Τα έτη 1991 και 2001 ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 2,85% και
2,76% αντίστοιχα του συνόλου της χώρας. Όπως παρατηρούμε και στο γράφημα που ακολουθεί ο ρυθμός μεταβολής
του πληθυσμού της είναι αρνητικός καθώς παρουσιάζεται μια σημαντική μείωση των κατοίκων διαχρονικά όσον
αφορά το ποσοστό που καταλαμβάνει στο σύνολο χώρας. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή 1991 έως 2011 η μείωση αυτή
φτάνει τις 0,15 ποσοστιαίες μονάδες που αντιστοιχούν σε 20.630 κατοίκους.

ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος(ΕΣΥΕ, διάφορα έτη)
Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα είναι 29,85
κάτ. ανά km2 .Επίσης στο ίδιο γράφημα παρουσιάζεται η πληθυσμιακή πυκνότητα των νομών Γρεβενών, Κοζάνης ,
Καστοριάς , Φλώρινας σε σύγκριση με την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιφέρειας για τα έτη 2001 και 2011.
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ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος(ΕΣΥΕ, διάφορα έτη)
Ο νομός με την μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιφέρεια είναι ο νομός Γρεβενών με 13,75
κατοίκους ανά km2 . Άλλωστε είναι και ο κατεξοχήν ορεινός νομός της περιφέρειας με το 93,2% της έκτασης του να
καλύπτεται από ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Ο μόνος νομός της περιφέρειας με πληθυσμιακή πυκνότητα
μεγαλύτερη από τον Μ.Ο. της περιφέρειας είναι ο νομός Κοζάνης με 42,26 κατοίκους ανά km2
Στο σύνολο των κατοίκων της περιφέρειας ο πληθυσμός κατά φύλο κατανέμεται σε άντρες 50.1% και σε
γυναίκες 49,9% .Σε σχέση με το σύνολο χώρας η ποσοστιαία αναλογία ανδρών για τα έτη 1991, 2001, 2011 είναι 2,9 ,
2,8 και 2,66 αντίστοιχα ενώ για τις γυναίκες 2,8 , 2,72 και 2,56 αντίστοιχα. Διαχρονικά παρατηρείται μείωση τόσο
του ποσοστού των ανδρών όσο και των γυναικών.

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Υψηλά ποσοστά θανάτων έναντι αυτά των γεννήσεων συγκεντρώνει η Δυτική Μακεδονία. Όπως φαίνεται από
τα παρακάτω γραφήματα τα έτη 2003 έως και 2007 το ποσοστό των θανάτων ως προς το σύνολο της χώρας
παρουσιάζει μια πτωτική τάση (2,8% έναντι 2,7%) ενώ τα έτη 2009 και 2010 ακολουθεί ανοδική πορεία με υψηλότερη
τιμή το 2,84 %.
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ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Όσον αφορά τις γεννήσεις για τα έτη 2003 έως 2009 το ποσοστό τους αναλογικά με το σύνολο χώρας
ακολουθεί καθοδική πορεία (2,54% εναντι2,3%) με μεγαλύτερη τιμή αυτή των 2,54 ποσοστιαίων μονάδων το έτος
2003 και μικρότερη τιμή το έτος 2009 με 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3. Βασικά μακροοικονομικά στοιχεία
Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Δυτικής Μακεδονίας κατά τομέα παραγωγής αναλογικά με το
σύνολο της χωράς παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα :

378

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Συμμετοχή
περιφέρειας στο σύνολο της χώρας κατά
Τομέα -Συμμετοχή τομέα στο σύνολο
Χώρας)
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1,5

1,5

1,4

1,4

1,8

1,9

ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
Όπως παρατηρούμε ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει μια μείωση για τα έτη 2004-2005 (3,5 έναντι 3,4).Από
το έτος 2006 και έπειτα ακολουθεί ανοδική πορεία με τα έτη 2008 και 2009 να είναι στο ίδιο επίπεδο αυτό των 3,9
ποσοστιαίων μονάδων. Ο δευτερογενής τομέας μειώνεται για τα έτη 2004-2005 (3,3 έναντι 3,1) και έπειτα αρχίζει η
ανοδική του πορεία έως το 2007 με υψηλότερη τιμή αύτη των 4,4 ποσοστιαίων μονάδων. Από το 2007 και μετά
παρουσιάζεται ξανά καθοδική πορεία. Τέλος όσον αφόρα τον τριτογενή τομέα από 1,5% που ήταν τα έτη 2004 και
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2005 μειώθηκε σε 1,4% τα έτη 2006 και 2007.Απο το έτος 2008 και μετά αρχίζει να αυξάνεται ξανά. Αυτό που αξίζει
να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχει συγκριτικό μειονέκτημα του τριτογενούς τομέα και συγκριτικό πλεονέκτημα του
δευτερογενούς.
Το Κατά Κεφαλή ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας αναλογικά με το σύνολο της χώρας παρουσιάζει ανοδική
πορεία τα έτη 2004 και 2005 και φτάνει την τιμή των 0,8 ποσοστιαίων μονάδων η οποία διατηρείται σταθερή μέχρι το
έτος 2007.Το έτος 2008 υπάρχει πάλι αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα με υψηλότερο ποσοστό το 0,9 το οποίο
είναι σταθερό και για το έτος 2009.Οι παραπάνω μεταβολές φαίνονται και διαγραμματικά :

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο χώρας αυξάνεται μέχρι το
έτος 2006.Το έτος 2007 παίρνει την χαμηλότερη τιμή του μόλις 2,1 ποσοστιαίες μονάδες .Μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ
έχουμε το έτος 2008 όπου αυξήθηκε κατά 0,24 % και έφτασε έως και 2,34 ποσοστιαίες μονάδες ενώ το 2009 έχουμε
μια μικρή μείωση του κατά 0,02%.
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Απασχόληση-Ανεργία
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας που καταλαμβάνει η περιφέρεια σε σχέση με την χώρα εμφανίζεται το έτος
2008 όπου φτάνει το ύψος των 1,64 ποσοστιαίων μονάδων. Τα έτη 2006 έως 2008 η ανεργία αυξάνεται (1,58 έναντι
1,64) ενώ από το 2008 και μετά μειώνεται σε 1,2% με εξαίρεση το έτος 2011 όπου αρχίζει ξανά η ανοδική της πορεία.

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Η ποσοστιαία αναλογία απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών και άνω στην περιφέρεια το έτος 2006 για τον
πρωτογενή τομέα είναι 1,4 ποσοστιαίες μονάδες ενώ τα επόμενα έτη αυξάνεται σε 1,5% ,ποσοστό το οποίο κρατάει
σταθερό μέχρι το έτος 2010.Το έτος 2011 το ποσοστό μειώνεται ξανά σε 1,4%.Ο δευτερογενής τομέας με ποσοστό
1,5% το έτος 2006, ακολουθει καθοδική πορεία και μειώνεται σε 1,4 ποσοστιαίες μονάδες τα επόμενα έτη έως και το
2010.Το έτος 2011 αυξάνεται σε 1,5%.Ο τριτογενής τομέας, παράλληλα, ακολουθεί ανοδική πορεία για τα έτη 2006
έως και 2011 με μεγαλύτερη τιμή αυτή των 0,8 ποσοστιαίων μονάδων το έτος 2011.

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι κενές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην παραγωγή προέρχονται από τρεις πηγές :
1)Συνταξιοδοτήσεις 2)Νέες θέσεις εργασίας 3) Παραιτήσεις
ΚΕΝ ≡ ΣΥ + ΝΕΘ + ΠΑ
Η συνύπαρξη στην αγορά εργασίας ανεργίας και κενών θέσεων επιτρέπει τις νέες προσλήψεις με τις οποίες οι
άνεργοι γίνονται απασχολούμενοι.Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η ανεργία έναντι των κενών θέσεων για τα
έτη 2010-2011.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 = ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ + ΟΙΚΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 =ΟΙΚΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ:ΟΑΕΔ
Παρατηρούμε ότι ΑΝΕΡΓΙΑ>ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 και ΑΝΕΡΓΙΑ>ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 .
Σύμφωνα με την ταυτότητα ΑΑΕ ≡ ΑΝ – ΚΕΝ όπου ΑΑΕ οι ανισότητες στην αγορά εργασίας θα ισχύει και
ΑΑΕ>0 πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ανισορροπία και η συνολική ανεργία περά από τα
εποχιακά και διαρθρωτικά αίτια οφείλεται σε ελλειμματική ζήτηση εργασίας δηλαδή η αγορά δεν μπορεί να
απορροφήσει την προσφορά εργατικού δυναμικού.
Μηνιαίες ροές ανέργων έναντι ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΠΗΓΗ:ΟΑΕΔ
Μηνιαίες ροές ανέργων έναντι ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2
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ΠΗΓΗ:ΟΑΕΔ
Από την επισκόπηση των γραφημάτων των μηνιαίων ροών ανέργων έναντι ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ1 και για ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 2 υπάρχει μια κλιμακούμενη συνύπαρξη ανέργων και κενών θέσεων εργασίας πράγμα που επιβεβαιώνει την
σημαντικότητα τις διαρθρωτικής συνιστώσας της τοπικής ανεργίας.

4.Τουρισμός
Όπως είναι γνωστό η Δυτική Μακεδονία είναι γεωγραφικά απομονωμένη και είναι η μόνη περιφέρεια που δεν
έχει θάλασσα, γεγονός που είχε επηρεάσει μέχρι τώρα αρνητικά την τουριστική της ανάπτυξη. Διαθέτει ενδιαφέροντες
γεωλογικούς σχηματισμούς, δύο διεθνή μονοπάτια , αξιόλογους παραδοσιακούς οικισμούς και μεγάλο αριθμό
αρχαιολογικών χώρων και βυζαντινών μνημείων.
Η Δυτική Μακεδονία είναι ένας τόπος που προσφέρει πολυποίκιλες εμπειρίες, που εκτυλίσσονται σε όλη τη
διάρκεια του έτους, ένας τόπος ελκυστικός και στις τέσσερις εποχές του χρόνου, όπου μπορεί να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στις προσδοκίες και των πλέον απαιτητικών επισκεπτών. Έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις
δυνατότητες και ήδη αναπτύσσει τη δική της τουριστική ταυτότητα και γίνεται πρότυπο εναλλακτικού τουρισμού. Με
τον όρο αυτό αναφερόμαστε στον τουρισμό ο ποιος αποτελεί τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού κινήτρου στη ζήτηση και από την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ειδικής
υποδομής . Με τον εναλλακτικό τουρισμό οι άνθρωποι αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος
συνδέεται με την προστασία της τοπικής κουλτούρας, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
αλλά και με την αποφυγή της χρήσης υπηρεσιών οργανωμένου μαζικού τουρισμού.
Η τουριστική δραστηριότητα της περιφέρειας καταγράφεται στα παρακάτω γραφήματα :

ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
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Το ποσοστό καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ της περιφέρειας αναλογικά με το σύνολο χώρας
ακολουθει σταθερή πορεία για τα έτη 2004 και 2006 με ποσοστό 1% ενώ για τα έτη 2008 και 2010 ακολουθει ανοδική
πορεία (1,24% έναντι 1,3% αντίστοιχα).

ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
Το ποσοστό κλινών των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ της περιφέρειας αναλογικά με το
σύνολο χώρας για τα έτη 2004 και 2006 είναι σταθερό και ίσο με 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ενώ για έτη 2008 και 2010
εμφανίζει ανοδική τάση και αυξάνεται κατά 0,1% (0,6 έναντι 0,7).

ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
Το ποσοστό αφίξεων στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα της περιφέρειας αναλογικά με το σύνολο χώρας
διαχρονικά μειώνεται. Τα έτη 2004 έως και 2007 η μείωση αυτή αγγίζει τις 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (1,6 έναντι 1,3).Το
ποσοστό 1,3% διατηρείται σταθερό μέχρι το έτος 2008 ενώ το έτος 2009 παρουσιάζεται μείωση ίση με 0,1% με
ποσοστό αφίξεων 1,2 ποσοστιαίες μονάδες που παραμένει αμετάβλητο και για το 2010.
Οι διανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα της Δυτικής Μακεδονίας αναλογικά με το σύνολο
χώρας τα έτη 2004 και 2005 έχουν ποσοστό 0,7% ενώ για έτη 2006 έως και 2009 παρουσιάζεται ποσοστιαία μείωση
τάξεως 0,1 μονάδων (0,7 έναντι 0,6) .Το έτος 2010 οι διανυκτερεύσεις συνεχίζουν να μειώνονται και αγγίζουν την τιμή
0,5%.
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ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

Θετικές Παράμετροι

5. SWOT ανάλυση
Εσωτερικό Περιβάλλον

Εξωτερικό περιβάλλον

Δυνατότητες :

Ευκαιρίες:

1.Η θέση της Περιφέρειας ως προς τους
αναπτυξιακούς άξονες και τα διευρωπαϊκά
δίκτυα.
2.Ενεργειακό Κέντρο της χώρας λόγω της
ύπαρξης σηµαντικών ορυκτών πόρων και
πλούσιου υδάτινου δυναµικού.
3.Ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων,
σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων και
πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος.
4.Ιστορική
παράδοση
στην
εµπορική
δραστηριότητα, ιδίως στο γειτονικό βαλκανικό
χώρο.
5.Ύπαρξη σηµαντικών δοµών στήριξης της
επιχειρηµατικότητας, της υπαίθρου και φορέων
της περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
6.Λειτουργία του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ ∆.
Μακεδονίας.
7.Εµπειρία τοπικών δοµών σε υλοποίηση
σηµαντικών έργων βελτίωσης ποιότητας ζωής
(Τηλεθέρµανση, Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση
απορριµµάτων, ενεργός
πολεοδοµία κλπ.).

1.Το ευνοϊκό περιβάλλον και η
συστηµατική προσπάθεια ενίσχυσης της
εξωστρέφειας
της οικονοµίας σε συνδυασµό µε την
σταδιακή πολιτική σταθεροποίηση και
οικονοµική
ανάπτυξη του βαλκανικού χώρου.
2.Η διαρκής αύξηση της διεθνούς ζήτησης
τουριστικού προϊόντος ποιότητας µε βάση
το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισµό.
3.Η ενίσχυση πολιτικών ένταξης της
καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία.
4.Οι προοπτικές στον τοµέα της ενέργειας
και η δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών
κεφαλαίων.
5.Η εφαρµογή πολιτικών ενίσχυσης της
διακρατικής
/
διαπεριφερειακής
συνεργασίας
(Υγεία, ενέργεια, πολιτισµός κλπ.).
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Αρνητικές Παράμετροι

Εσωτερικό Περιβάλλον

Εξωτερικό περιβάλλον

Αδυναμίες:

Κίνδυνοι:

1.Το περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης
και το μικρό μερίδιο προϊόντων τεχνολογικής
έντασης ή έντασης γνώσης και υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
2.Η υστέρηση (ή και αδυναμία) δημιουργίας
παραγωγικών δικτύων σε συνδυασμό με την
φθίνουσα
πορεία
της
βιομηχανικής
δραστηριότητας.
3.Η υψηλή μακροχρόνια ανεργία που επιτείνει τις
τάσεις φυγής του ενεργού πληθυσμού.
4.Απουσία ξένων άμεσων επενδύσεων.
5.Η ελλιπής διασύνδεση με την Κεντρική και
νότια Ελλάδα και επομένως με το κέντρο του
Ελληνικού Οικονομικού χώρου.
6.Περιορισμένη δυνατότητα για ανάπτυξη
συνδυασμένων μεταφορών λόγω του ελλιπούς
σιδηροδρομικού δικτύου και της εξαιρετικά
περιορισμένης δυνατότητας των αερομεταφορών.
7.Επιβάρυνση του αέρα, των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων και των εδαφών από την
βιομηχανική και δευτερευόντως από την
γεωργική δραστηριότητα.
8.Χαµηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση του
ανθρώπινου δυναµικού µε εξαίρεση στους τοµείς
της ενέργειας και της γούνας.
9.Ανεπαρκής δικτύωση µεταξύ των πόλεων και
ασαφής εξειδίκευση του ρόλου τους στο πλαίσιο
του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού.

1.Ο εντεινόμενος ανταγωνισµός λόγω της σταδιακής
άρσης των περιορισµών στο διεθνές εµπόριο και οι
αλλαγές στο παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενούς
τοµέα λόγω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
2.Αλλαγές στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τοµέα της παραγωγής
ενέργειας.
3.Συνεχιζόµενη µείωση της ανταγωνιστικότητας στον
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Β.Ελλάδας.
4.∆ιόγκωση
των
κρίσιµων
περιβαλλοντικών
προβληµάτων και επηρεασµός του φυσικού πλούτου της
περιφέρειας.
5.Υπερβολική αξιοποίηση των φυσικών πόρων µε
ενδεχόµενη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του
χώρου.
6.Οι εξαρτήσεις σε κρίσιµους τοµείς (οικονοµική
δραστηριότητα, υγεία, παιδεία) από την µητροπολιτική
περιοχή της Θεσσαλονίκης.

6. Συμπεράσματα
Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι κατ’ εξοχήν ορεινή και έχει σημαντικούς φυσικούς πόρους.
Κυρίαρχη είναι η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία αλλά και η συμβολή του στη συνολική
παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας την ως το ενεργειακό κέντρο της χώρας. Ο πληθυσμός της είναι χαμηλός σε
σχέση με το σύνολο της χώρας και τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σημαντική μείωση ενώ η αναλογία ανδρών και
γυναικών είναι 50,1% και 49,9% αντίστοιχα για τα έτη 1991 έως 2011.
Αναφορικά με τους τομείς παραγωγής της περιφέρειας και το ποσοστό της ακαθάριστης προστιθεμένης αξίας
που καταλαμβάνει ο καθένας αναλογικά με το σύνολο χώρας υπάρχει συγκριτικό πλεόνασμα του δευτερογενή τομέα
και συγκριτικό μειονέκτημα του τριτογενή τομέα ενώ ο πρωτογενής τομέας κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τον
δευτερογενή χωρίς όμως να τον ξεπερνάει.
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με αυτό του συνόλου χώρας δείχνοντας έτσι το χαμηλό
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιφέρειας.
Υψηλό ποσοστό ανεργίας αναλογικά με το σύνολο χώρας εμφανίζεται στην Δυτική Μακεδονία με ανοδική
τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια καταγράφονται τα υψηλοτέρα ποσοστά ανεργίας σε σχέση
με άλλες περιφέρειες δίνοντας της έτσι την πρώτη θέση. Οι περισσότεροι κάτοικοι της ασχολούνται με τον δευτερογενή
και πρωτογενή τομέα ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που ασχολούνται με τον τριτογενή τομέα (0,8% σε σχέση με το σύνολο
χώρας).
Ο τουρισμός που αναπτύσσεται είναι περισσότερο εναλλακτικός καθότι η περιφέρεια είναι γεωγραφικά
απομονωμένη και δεν διαθέτει θάλασσα. Τα χαμηλά ποσοστά καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ ,όπως
επίσης αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε αυτά μας διαβεβαιώνουν ότι η περιφέρεια δεν αποτελεί τουριστικό πόλο
έλξης.
Η Δυτική Μακεδονία ,παρόλα αυτά, μπορεί να μεταβληθεί σε αναπτυξιακό πόλο στρατηγικής σημασίας για τη
χώρα με το να αξιοποιήσει της ευκαιρίες που τις παρουσιάζονται.
1. Η ολοκλήρωση και αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων μεταφορικών υποδομών,
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2. Η διεύρυνση της βάσης προσδιορισμού του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος με νέες παραγωγικές
δραστηριότητες,
3. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η εξειδίκευσή του σε νέες δεξιότητες που αναζητά η
αγορά εργασίας,
4. Η από κοινού, με τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία και
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών διαθεσίμων που παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες και
μπορούν να αποτελέσουν ενιαία τουριστικά προϊόντα,
5. Η βελτίωση των κανόνων επικοινωνίας και συνεργασίας και η επίλυση νομικών και θεσμικών προβλημάτων,
μπορούν να συμβάλουν στην μεταβολή αυτή και στην ανάπτυξη της περιφέρειας .
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας και η απαγκίστρωση από
τους παραδοσιακούς αλλά κορεσμένους κλάδους δημιουργίας εισοδήματος και θέσεων εργασίας μπορεί να
διαμορφώσει μια περιφέρεια η οποία:
1. Θα μειώσει το δείκτη της ανεργίας,
Θα συγκρατήσει και μακροπρόθεσμα θα αυξήσει το πληθυσμιακό της μέγεθος και
Θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους της.
Τέλος, η σμίκρυνση της χρονοαπόστασης από το μεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ως συνέπεια της
ολοκλήρωσης της Εγνατίας Οδού, θα πρέπει να λειτουργήσει αμφίδρομα ως ευκαιρία για διεύρυνση των ροών πρώτων
υλών και τελικών προϊόντων καθώς και ως δυνατότητα από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας να προσελκύσει
δραστηριότητες συμβάλλοντας στην ενίσχυση της περιφερειακότητας της οικονομίας και της αποκέντρωσης και
αποσυμφόρησης του μεγάλου αστικού κέντρου.
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Το Κραχ του 1929
Βάια Αποστολάρα
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη: Η Παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 ήταν μία κατάσταση διεθνούς οικονομικής ύφεσης που
διήρκησε από ένα μέχρι δέκα χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση
της σύγχρονής ιστορίας και χρησιμοποιείται τον 21ο αιώνα ως παράδειγμα για το πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι μια
οικονομική καταστροφή. Η «Μεγάλη ύφεση», όπως χαρακτηρίστηκε στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτές
προκλήθηκε μετά από το χρηματιστηριακό κραχ, που ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1929. Το τέρμα της κρίσης στις
ΗΠΑ ταυτίστηκε με το έναυσμα της πολεμικής οικονομίας του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, γύρω στο 1939. Η κρίση είχε
καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επηρεάστηκε το διεθνές
εμπόριο, καθώς επίσης και τα προσωπικά εισοδήματα, τα έσοδα από φόρους, οι τιμές και τα κέρδη. Η οικονομία
πόλεων ανά τον κόσμο επλήγη, ιδίως εκείνων που εξαρτιόταν άμεσα από τη βαριά βιομηχανία. Οι κατασκευές
πάγωσαν, οι αγροτο-κτηνοτροφικές εργασίες υποχώρησαν λόγω πτώσης των τιμών στις σοδειές κατά 40% με 60%. Με
τη ζήτηση σε διαρκή υποχώρηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη εναλλακτικών εργασιών, περιοχές που εξαρτιόταν από
τον πρωτογενή τομέα, όπως εκμετάλλευση της γης, ορυχείων και ξύλου, δηλαδή τα χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά
στρώματα, υπέφεραν ακόμη περισσότερο. Η μεγάλη κρίση τερματίστηκε σε διαφορετικό χρόνο ανά χώρα. Οι
περισσότερες χώρες εφήρμοσαν προγράμματα ανακούφισης και η πολιτική τους ζωή πέρασε αναταραχές,
αναπτύσσοντας έτσι, ακραίες ιδεολογίες. Σε ορισμένα κράτη, οι απελπισμένοι πολίτες στράφηκαν προς δημαγωγούς
εθνικιστές, όπως τον Αδόλφο Χίτλερ, με αποτέλεσμα την έναρξη του 2ου Παγκοσμίου πολέμου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κραχ του 1929 είναι αδιαμφισβήτητα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις παγκοσμίως. Η οικονομική
κατάσταση των ανθρώπων ήταν πολύ άσχημη. Όπως φυσικά και η ψυχολογική, αφού μετά το Πρώτο Παγκόσμιο
πόλεμο, ο κόσμος είχε χάσει όλες τις δυνάμεις του. Παρόλα αυτά δε το έβαλαν κάτω. Υπήρξε ανάπτυξη σε κοινωνικό
επίπεδο, όπως το γεγονός ότι ευνοήθηκε η θέση της γυναίκας. Σε πολιτικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν πολλά
συνέδρια και υπογράφηκαν πολλές συνθήκες. Οι απώλειες ατόμων από τον πόλεμο ήταν πολλές και έτσι δυσκόλευε
περισσότερα τα πράγματα και πιο ειδικά δυσκόλευε την αύξηση της παραγωγής. Λόγω του πολέμου υπήρχαν πολλά
δάνεια, τα οποία έπρεπε να αποπληρωθούν. Για να γίνει αυτό έπρεπε οι χώρες να σταθεροποιήσουν τα νομίσματα τους.
Σιγά σιγά, ο κόσμος άφηνε πίσω τις άσχημες σκέψεις του πολέμου και στη θέση των κακουχιών και του φόβου, ήρθε η
ανάπτυξη και το αίσθημα της αισιοδοξίας. Ο κόσμος αγόραζε συνέχεια καταναλωτικά αγαθά, έτσι ώστε να
ικανοποιήσει τη στέρηση που είχε τόσο καιρό. Επίσης, τα δάνεια από τις τράπεζες ήταν μία πολύ εύκολη λύση, και
έτσι τα άτομα έμπαιναν στη διαδικασία δανεισμού για να αποκτήσουν αγαθά. Ακόμη, υπήρχε ευκολία στο να
αποκτήσουν τα άτομα μετοχές στο χρηματιστήριο. Όλα αυτά όμως, ήταν μια τεράστια χρηματοοικονομική φούσκα,
που δεν άργησε να σκάσει. Τα αίτια αυτής ήταν η υπερπαραγωγή, λόγω της αυξημένης ζήτησης για τα αγαθά, η λάθος
πολιτική που ακολούθησαν οι τράπεζες και η ευκολία στο να επενδύσουν στο χρηματιστήριο. Τα αποτελέσματα αυτής
της φούσκας ήταν πολλά και τραγικά για τον κόσμο. Δημιουργήθηκε ανεργία, ο κόσμος έχασε όλα του τα λεφτά, είτε
ήταν πλούσιοι, είτε ήταν φτωχοί, και γενικότερα τους έφτασε σε οικονομικά και κοινωνικά επίπεδα, που ταιριάζουν
μόνο σε μεταπολεμικές συνθήκες. Άλλωστε και αυτός ως οικονομικός πόλεμος μπορεί να χαρακτηριστεί. Στη συνέχεια
αυτής της εργασίας, θα αναφερθούν οι θεωρίες του μονεταρισμού, του κεϋνσιανισμού, της μαρξιστικής σχολής και της
αυστριακής.

Τα αποτελέσματα του Α’ Παγκοσμίου πόλεμου
Οι πολεμικές αποζημιώσεις και τα χρέη των χωρών
Το 1918 η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στην ανακωχή των δυνάμεων της
«Αντάντ». Η παγκόσμια ηγεμονία της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στα δυτικά επηρεάστηκε από τον Α’ Παγκόσμιο
πόλεμο. Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση απέκτησαν μεγάλη δύναμη. Γενικότερα όμως, οι συνέπειες αυτού του
πολέμου επηρέασαν τις ζωές των ανθρώπων σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
Κοινωνικές επιπτώσεις:
Σε κοινωνικό επίπεδο (Burns,2005:299-303) το 1918 απέκτησαν το δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες στη
Βρετανία. Απέδειξαν την αξία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, μέσω των χειρωνακτικών εργασιών. Επιρροές
ασκήθηκαν κυρίως στην αγροτική τάξη, αφού από αυτή αποτελούνταν ο στρατός. Συνέπεια αυτού ήταν η μείωση της
παραγωγής. Επίσης, αναπτύχθηκαν ριζοσπαστικές ιδεολογίες, όπως η φασιστική και η κομμουνιστική, τις οποίες
ακολούθησε ο τότε απογοητευμένος κόσμος. Κάποιοι άλλοι στράφηκαν στη μετανάστευση.
Πολιτικές επιπτώσεις:
Πραγματοποιήθηκαν πολλές σπουδαίες διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.
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Συνέδριο ειρήνης το 1919: Συγκροτήθηκε από τις Νικήτριες δυνάμεις και πήραν μέρος όλα τα κράτη που συμμετείχαν
στον πόλεμο. Παρόλα αυτά, οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονταν από το συμβούλιο των τεσσάρων (Burns,2005:298),
δηλαδή από τους πολιτικούς αρχηγούς των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Για αυτό το
λόγο έγιναν αλλαγές, ώσπου υπογράφηκε και ονομάστηκε Συνθήκη των Βερσαλλιών.
Συνθήκη των Σεβρών το 1920: με την οποία επήλθε ειρήνη μεταξύ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και των 4 κρατών,
δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, καθώς και άλλες χώρες. Επίσης,
αυτονομήθηκαν κάποια κράτη.
Συνδιάσκεψη στο Λονδίνο το 1922:
Με λίγα λόγια είναι η αναθεώρηση της συνθήκης των Σεβρών, η οποία συνεχίστηκε στο Παρίσι το 1923, όπου είχε σαν
αποτέλεσμα την αποτυχία.
Ρωσία: Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου έγιναν μαζικές απεργίες και λιποταξίες. Αναπτύχθηκε
ο κομμουνισμός από τον Λένιν. Η σύσταση του κόμματος του είχε σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό επαναστατικών
κινημάτων που αντιδρούσαν στην ίδρυση της τρίτης διεθνούς. Παράλληλα, η προσπάθεια εκβιομηχάνισης κάθε τομέα
της χώρας ήταν έντονη. Σιγά σιγά, επίσης, ενδυναμώθηκαν τα ακροδεξιά κόμματα.
Ιταλία: Οι Ιταλοί έγιναν σύμμαχοι των Άγγλων και των Γάλλων. Έτσι, έστειλαν στον πόλεμο στρατό τους, με
αντάλλαγμα εδάφη στην Αυστροουγγαρία. Δε πραγματοποιήθηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών όμως (Denis,2001:κεφ
19-20) . Ο νομισματικός πληθωρισμός είχε συνεχή και ανοδική τάση. Τα ημερομίσθια μειώνονταν αδιάκοπα. Αυτός
ήταν και ένας από τους λόγους που άρχισαν οι οργανώσεις των αγροτών κατά των μεγαλοκτηματιών. Η δύναμη της
ακροδεξιάς σε συνδυασμό με τη κρίση, οδήγησαν στο φασισμό με αρχηγό το Benito Mussolini (Burns,2005:323-329).
Γερμανία: Την έβαζαν να παράγει και να εξάγει βιομηχανικά προϊόντα και από αυτή τη δραστηριότητα τα
κέρδη τα επωμίζονταν οι νικήτριες χώρες. Εκτός αυτού, της επέβαλαν και άλλους περιορισμούς, καθώς και διάφορα
άλλα αβάσταχτα ποσά (Denis,2001:481-486) που έπρεπε να καταβάλλει κάθε μήνα. Όλα αυτά οδήγησαν σε μία
κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών το 1918 (Burns,2005:329).
Γαλλία: Από τις λίγες χώρες που απολάμβανε την υπεροχή της. Ανεξάρτητα από την πολιτική, ήταν ένα
κράτος που αναπτύχθηκε πολύ στον καλλιτεχνικό τομέα.

Οικονομικές επιπτώσεις
Οι πολεμικές αποζημιώσεις και τα χρέη των χωρών
Οι περισσότερες χώρες χρωστούσαν στην Αμερική. Για αυτό το λόγο και αυτή ζητούσε την αποπληρωμή των
δανείων και των προϊόντων που είχε προσφέρει σε αυτές. Γεγονός που την κατέστησε ως τη μεγαλύτερη πιστώτρια
χώρα. Η Αγγλία τελικά προσπαθούσε να συλλέξει δάνεια που είχε δώσει σε άλλες χώρες, για να ξεπληρώσει το δάνειο
που είχε πάρει από την Αμερική. Η Γαλλία ανάγκασε, από την άλλη, τη Γερμανία να δανειστεί από την Αμερική ώστε
να πληρώσει τις αποζημιώσεις που είχε προς τη Γαλλία. Τελικά όμως, η Αμερική δε συμφώνησε με αυτούς τους
τρόπους συλλογής, οπότε το Κογκρέσο αποφάσιζε να διαπραγματεύεται για τα χρέη με κάθε χώρα ξεχωριστά. Έτσι
ώστε, να καταφέρουν την αποπληρωμή των δανείων. Οι διακανονισμοί πραγματοποιήθηκαν αρχικά για 13 χώρες,
ξεκινώντας με τη Φιλανδία και την Αγγλία το 1923 και τέλειωσαν στη Γαλλία και τη Γιουγκοσλαβία το 1926
(Charles,1986:24). Οι πληρωμές είχαν 3% και αργότερα έφτασαν 3,5% για την Αγγλία. Για άλλες χώρες δεδομένης της
ανικανότητας τους να αποπληρώσουν τα χρέη, τα επιτόκια ήταν χαμηλότερα. Οι αποζημιώσεις και τα πολεμικά δάνεια
δυσχέραιναν τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις τη δεκαετία του ΄20. Η αγορά κεφαλαίου της Νέας Υόρκης ήταν ένας
τρόπος που χρησιμοποίησε η Αμερική για να συλλέξει τα χρέη. Αυτό το έκανε για να επιτύχει και άλλους οικονομικούς
σκοπούς, όπως τη σταθεροποίηση της λίρας το 1932. Τελικά, η Αμερική αποφάσισε να μειώσει τα χρέη των οφειλετών.

Η αναγκαιότητα σταθεροποίησης των νομισμάτων των χωρών
Για να πραγματοποιηθεί η σταθεροποίηση των νομισμάτων έπρεπε πρώτα να υλοποιηθούν οι διακανονισμοί
που αφορούσαν τα πολεμικά χρέη και τις αποζημιώσεις.
Γερμανία: Βρισκόταν σε σύγχυση εξαιτίας του υπερπληθωρισμού από το 1922 μέχρι το 1923. Την εμφάνιση
του έκανε ένα νέο νόμισμα το Rentenmark (Charles,1986:27). Η εμφάνιση αυτού του νομίσματος, πέτυχε τη
σταθεροποίηση και στη συνέχεια κατάφερε και να αντιστρέψει το πληθωρισμό. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν
πτωχεύσεις με αυξητικούς ρυθμούς από το 1924. Ο Schacht που ήταν επικεφαλής της Reichsbank από τα τέλη του
1923, ζήτησε βοήθεια για την εδραίωση της Golddiskontobank, η οποία είναι η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα της
Γερμανία. Τη βοήθεια αυτή την ήθελε για να χρηματοδοτηθούν ξένες συναλλαγές σε χρυσά μάρκα στις αρχές του
1924. Με την αποδοχή του σχεδίου Dawes, επιτεύχθηκε η ανεξαρτησία της Reichsbank από την κυβέρνηση. Το σχέδιο
Dawes προσέλκυσε περισσότερους ξένους δανεισμούς. Παρόλα αυτά είχε πάλι έλλειψη πραγματικού κεφαλαίου, λόγω
του πολέμου και του πληθωρισμού. Η έλλειψη αυτή οδήγησε σε υψηλά προεξοφλητικά επιτόκια που παρακινούσαν την
εισροή κεφαλαίου.
Αγγλία: Η επιτροπή νομίσματος αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνει η επιστροφή στη προπολεμική ισοτιμία. Η
αγγλική λίρα ανέκαμψε στα 4,7$ το 1923, λόγω των εισροών κεφαλαίων. Η ανεργία αυξήθηκε κατά 15% και η
ανατροπή της ήταν αδύνατη. Η εργατική κυβέρνηση οδήγησε στην εκροή των διαθέσιμων χρηματικών πόρων στα τέλη
του 1923 και στην υποτίμηση της λίρας κάτω από τα 4,3$. Στη συνέχεια, δέχτηκε τις αποφάσεις της επιτροπής
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νομίσματος της Αγγλίας και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να υπάρχει επέκταση και να μειωθεί η ανεργία, χωρίς να
υπάρξει υποτίμηση. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή επαϊόντων, που περιλάμβανε όλα τα μέλη της επιτροπής του
νομίσματος. Αυτή η επιτροπή θα έδινε λύση στη συγχώνευση του ομολόγου σε ασήμι και την παύση του ελέγχου των
εξαγωγών χρυσού και ασημιού. Γινόταν επίσης, συζητήσεις για την απόρριψη του έμπαργκο του χρυσού (FriedmanSchwartz,2008:36). Την επιστροφή δηλαδή, στον κανόνα του χρυσού. Επίσης, υποστήριξε ότι θα ήταν ωφέλιμη και η
αναμονή των πτώσεων των αμερικανικών τιμών. Όλοι πίστευαν ότι η Αγγλία θα καταφέρει την ισοτιμία της λίρας. Οι
μόνοι που δυσπιστούσαν ήταν ο Keynes και ο Mckenna (Charles,1986:29). Τελικά, μετά από πολλές συζητήσεις και
έρευνες κατέληξαν στη νομοθεσία του Gold Standard Act του 1925 (Charles,1986:30). Ο Churchill αργότερα κατάλαβε
το λάθος του για τον κανόνα του χρυσού και την ισοτιμία. Η υποτίμηση του γαλλικού φράγκου οδήγησε την
υπερτίμηση της αγγλικής λίρας.
Γαλλία: Η σταθεροποίηση του φράγκου συνέβη σταδιακά ως το 1926. Το οποίο ήταν αρνητικό για το διεθνή
νομισματικό μηχανισμό. Καθώς αναμένονταν οι αποζημιώσεις, τα χρέη χρηματοδοτούνταν βραχυπρόθεσμα, και έτσι οι
πιστωτές μπορούσαν να μεταφέρουν το ενεργητικό των εταιριών σύντομα σε χρήμα. Οποιαδήποτε πολιτική
απορρύθμιση οδηγούσε σε εκροές κεφαλαίου και στην υποτίμηση του φράγκου. Στο εσωτερικό της Γαλλίας υπήρχαν
μεγάλες διαμάχες και τεχνικές διαφωνίες που αφορούσαν την οικονομική πολιτική. Το σχέδιο Dawes και οι
κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να παραδώσουν ένα προϋπολογισμό που θα μπορούσε να εγκριθεί από το συμβούλιο των
αντιπροσώπων (Charles,1986:33). Το φράγκο συνέχισε να υποτιμάται από το 1925 μέχρι το 1926. Το 1926 τέθηκε ένας
άλλος προϋπολογισμός στο κοινοβούλιο και έτσι η υποτίμηση επιταχύνθηκε. Από τον Απρίλιο του 1926 το φράγκο είχε
συνεχή αύξηση έναντι του δολαρίου και της αγγλικής λίρας. Παράλληλα με αυτή την αύξηση το συνέδριο του Briand
άλλαξε τους οικονομικούς υπουργούς. Ακολούθησε η κυβέρνηση Herriot. Η κυβέρνηση Poincare μείωσε τους φόρους
και άλλαξε τη σύσταση της επιτροπής των ειδικών. Η ροή του κεφαλαίου αντιστράφηκε, το φράγκο ανέκαμψε και
υπήρχε αύξηση των φόρων. Το γαλλικό φράγκο ενδυναμώθηκε και η τιμή είχε ανοδική πορεία στην αγορά
συναλλάγματος. Τελικά, ο Poincare τάχθηκε υπέρ της σταθεροποίησης του φράγκου (120 ανά λίρα).
Ιταλία: Είχε προβλήματα νομισματικής φύσεως κατά τη δεκαετία του ’20. Όταν έσπασε η «φούσκα των
ασφαλειών» στη κρίση του ’21, στις τράπεζες υπήρξε μια τεράστια προβληματική κατάσταση. Ο Mussolini ήθελε την
επαναφορά της στερλίνας στο χρυσό κανόνα και την ανάκαμψη του γαλλικού φράγκου. Επίσης, ήταν έτοιμος να προβεί
σε σταθεροποίηση της ιταλικής λίρας. Στο μεσοπόλεμο έπεσε στις 150 μονάδες και ο Mussolini επιζητούσε να την
ανεβάσει στις 90. Ο Strong, ο οποίος ήταν διευθυντής της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης, τάχθηκε υπέρ της
επιτακτικής ανάγκης για σταθεροποίηση.
Ισπανία: Επιδίωξε και αυτή την αύξηση της τιμής του νομίσματος. Ήταν μία χώρα που είχε τους υψηλότερους
φόρους προστασίας στον κόσμο, για αυτό και είχε σαν αποτέλεσμα την ανατίμηση της πεσέτας έναντι των άλλων
νομισμάτων. Η δικτατορία (Charles,1986:37) προσπάθησε να κρατήσει υψηλά την αξία του νομίσματος μέσω μιας
επιτροπής συναλλάγματος. Αυτό όμως απέτυχε και έτσι τα ξένα αποθεματικά συναλλάγματα εξαντλήθηκαν.
Γενικότερα σταθεροποιήθηκαν κι άλλα νομίσματα και άλλων χωρών της Ευρώπης. Οι στόχοι της Μεγάλης Βρετανίας,
οι οποίοι είχαν να κάνουν για τον κανόνα του χρυσού, την αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης του Λονδίνου
και τη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οδηγούνταν από εθνικές βλέψεις.
Ιαπωνία: Η τελευταία χώρα που επέστρεψε στη νομισματική ισοτιμία. Η προσπάθεια τους για σταθεροποίηση
του γιεν, ξεκίνησε με ένα δυνατό χτύπημα, δηλαδή με το σεισμό στο Tokyo. Η υποτίμηση δεν ήταν άκαμπτη και
διορθώθηκε μέσω των πωλήσεων του χρυσού. Μετά από τη σταθεροποίηση του χρυσού ήταν η μόνη από τις
σημαντικές χώρες που βρισκόταν εκτός του χρυσού κανόνα. Το 1929 το συμβούλιο του Hamaguchi ανακοίνωσε την
επαναφορά της ισοτιμίας. Η κερδοσκοπία ανέβασε τη τιμή της προσφοράς και το 1930 το yen έφτασε στη
προσδοκώμενη ισοτιμία.
ΗΠΑ: Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο υπήρξε άνοδος στο δανεισμό, ο οποίος ξεπέρασε τα 1.250.000.000
$ από την Αμερική, πιο ειδικά από τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον με τη χρήση υπηρεσιών της J. P. Morgan Co
(Charles, 1986:39). Τα μεγαλύτερα δάνεια δόθηκαν σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Υπήρχε θετική σχέση μεταξύ
ξένου και εγχώριου δανεισμού, αντιδρώντας έτσι στην κυκλική κίνηση των προεξοφλητικών επιτοκίων και των
κερδών, με εξαίρεση τα σημεία καμπής, τα οποία ήταν οι αλλαγές του επιτοκίου προεξόφλησης και τα οποία
μεταβάλλονται μαζί. Επίσης, στις ΗΠΑ η μεταβολή της προσφοράς των επενδύσιμων χρηματικών διαθέσιμων γινόταν
σύμφωνα με τον οικονομικό κύκλο.

Η Κρίση του 1929
Τα περιθώρια για το διεθνές εμπόριο στενεύουν, αφού τα ευρωπαϊκά προϊόντα δεν έφταναν σε περιοχές,
όπως για παράδειγμα Ιαπωνία, Ινδία και Νοτιοαμερική. Έτσι, οι συγκεκριμένες χώρες ανέπτυξαν τη βιομηχανία τους.
Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η μείωση της δυναμικής της Ευρώπης, που την ανάγκασε να δανειστεί, και έτσι είχαμε την
αύξηση της δυναμικής των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Ένας από τους λόγους για την αύξηση αυτή των ΗΠΑ, ήταν και το
γεγονός ότι δεν ενεπλάκησαν στα πολιτικά διεθνή συμβάντα.
Η στάση των ΗΠΑ ήταν αρνητική απέναντι στους ηττημένους γερμανούς, λόγω του χρυσού κανόνα (FriedmanSchwartz, 2008:120). Επίσης, ήθελαν να ελέγχουν τις τιμές των επιτοκίων μεταξύ αυτών και της Αγγλίας, για να
αποτρέπουν τη μετακίνηση του χρυσού από την Ευρώπη στην Αμερική. Η κρίση της οικονομίας στην Ευρώπη βοήθησε
στην αμερικανική οικονομική ενδυνάμωση. Η οικονομία της Ευρώπης αποδυναμώθηκε, λόγω της νομισματικής
αστάθειας, της κερδοσκοπίας μέσω του χρηματιστηρίου, της ανοδικής τάσης των πιστώσεων από την Αμερική, τη
πλεονάζουσα παραγωγή και τη στενότητα της αγοράς. Επίσης, η λάθος πολιτική που ακολούθησε τότε ήταν ο λόγος για
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την αποδυνάμωση αυτή, αφού δεν υπολόγισαν το έλλειμμα σε αγαθά και έτσι επιδίωξαν την αύξηση της κυκλοφορίας
χρήματος.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Warren Harding το 1921 μετά από τον πόλεμο πρότρεψε τη χρήση τον laissez faire και
το προστατευτισμό σε εσωτερική και εξωτερική πολιτική αντίστοιχα. Η θητεία του ήταν η έναρξη της Νέας Εποχής
που χαρακτηρίστηκε από την αναπτυσσόμενη ευημερία, αφού αυξήθηκε κατά 25% το κατά κεφαλήν εισόδημα, υπήρχε
οικοδομικός οργασμός, αυξήθηκε εντυπωσιακά ο αριθμός των αμαξιών, καθώς επίσης και η ζήτηση για τα ηλεκτρικά
είδη, αφού οι τιμές τους έπεφταν συνεχώς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα είδη πολυτελείας να γίνουν είδη πρώτης
ανάγκης. Όλη αυτή η κατάσταση ευνοούνταν από το γεγονός, ότι οι αγορές γινόντουσαν με δόσεις. Η μαζική
καταναλωτική αγορά ήταν πλέον η κινητήρια δύναμη. Σε συνδυασμό όλων αυτών να συμπληρωθεί ότι η ανεργία δεν
ξεπερνούσε το 5%, εξαπλωνόταν οι πιστώσεις και το συνολικό εθνικό προϊόν αυξήθηκε παραπάνω από 50%.
Εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης, υπήρξε ανάπτυξη και στον τομέα της τέχνης, με την είσοδο του
βωβού κινηματογράφου, την αρχή του Χόλυγουντ και της Τζαζ μουσικής. Πέρα από αυτή τη πρόοδο όμως, το
σημαντικότερο κομμάτι ήταν η χρηματιστηριακή άνοδος, αφού οι τιμές είχαν εντυπωσιακή άνοδο. Είχαν την
πεποίθηση, ότι η αύξηση της κεφαλαιουχικής αξίας θα γίνει με την απόκτηση όλο και περισσοτέρων μετοχών. Και
όπως και έγινε. Αφού με την τόση αύξηση στη ζήτηση των μετοχών και την αύξηση των τιμών τους, το καλοκαίρι του
1929 είχε γίνει το αποκορύφωμα της ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας. Ο κόσμος τότε επένδυε σε μετοχές, γιατί
ήθελε να συμμετάσχει στο εισόδημα μιας επιχείρησης, οι οποίες μετοχές δεν πλήρωσαν ποτέ μέρισμα (White E.N.,
1990:67-83). Επίσης, επένδυαν πολλοί σε μετοχές, γιατί πιστεύουν ότι θα γίνουν γρήγορα και εύκολα πολύ πλούσιοι
μέσω του χρηματιστηρίου. Το χειρότερο αυτού του είδους σκεπτικού ήταν ότι ο κόσμος τότε ήταν πεπεισμένος ότι
ήταν γνώστης τέτοιων ειδών επιχειρηματικών κινήσεων και σε συνδυασμό με τη βεβαιότητα που τους διακατείχε τους
έκανε να επενδύουν σε τομείς που πραγματικά δεν μπορούσαν να χειριστούν. Υπήρχαν και αυτοί οι αγοραστές που
επένδυαν μόνο σε περιπτώσεις που γνώριζαν για ανοδική τάση των τιμών, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν τα χρήματα
τους και τα κέρδη του. Το κακό με αυτό ήταν όμως, ότι οι τιμές αυξανόντουσαν συνέχεια, η επένδυση σε μετοχές
φαινόταν τόσο σίγουρη, η οποία έκανε την ανασφάλεια να χάνεται. Δινόταν απλόχερα η δυνατότητα να γίνουν
πλούσιοι. Όλη αυτή η ασφάλεια τελικά, φάνηκε ακόμα και όταν οι τιμές παρουσίασαν καμπή, αφού λίγοι ήταν αυτοί
που απομακρύνθηκαν. Καθώς, έγινε αυτή η πτώση, οι πιστωτές απαιτούσαν όλο και περισσότερα ποσοστά πληρωμής ή
τουλάχιστον αύξηση της ασφάλειας. Οι μετοχές τότε ήταν η ασφάλεια του δανείου, οι οποίες αγοραζόντουσαν με
πληρωμή εγγύησης, οπότε χρειαζόταν κάποιος πιστωτής. Στη συνέχεια, υπήρχε πάλι αύξηση των τιμών, έτσι
αυξήθηκαν οι πράξεις με εγγύηση, καθώς επίσης και τα χρηματομεσιτικά δάνεια. Όλα αυτά τα θετικά όμως, όλη αυτή η
φαινομενική ανάπτυξη στην καθημερινή ζωή του κόσμου, στην τεχνολογία, στο χρηματιστήριο δε θα άντεχαν για πολύ
ακόμη. Καθώς επίσης, και η τεράστια αύξηση στον αριθμό δανείων που έδιναν οι τράπεζες, χωρίς αντικειμενικά να
υπάρχει κάποια εγγύηση για τα ποσά που δάνειζαν. Μπορούν όλα αυτά μαζί να χαρακτηριστούν ως μία μεγάλη
χρηματοοικονομική φούσκα. Τελικά όμως, αυτή η φούσκα έσκασε. Μπήκε ο μήνας, στον οποίο καταγράφηκε μία από
τις μεγαλύτερες κρίσεις στον τομέα του χρηματιστηρίου, αλλά και γενικότερα.
Έτσι λοιπόν, στις 19 Οκτωβρίου άρχισαν οι μεγάλες μειώσεις στους δείκτες τιμών του χρηματιστηρίου. Αυτό
φυσικά, ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι περισσότερες μετοχές άλλαζαν συνεχώς χέρια. Στο κλείσιμο του
χρηματιστηρίου, εκείνο το Σάββατο, σημειώθηκε πτώση 12 μονάδων. Με τη «συνεργασία» των τραπεζιτών και των
δημοσιογράφων, αυτή η πτώση καλύφθηκε με την αισιόδοξη στάση τους. Η αγορά μιλούσε για το «κύμα πωλήσεων».
Οι δημοσιογράφοι συγκάλυψαν αυτές τις εξελίξεις, έτσι ώστε να υπάρχουν νέες επενδύσεις στην αγορά, ενώ
παράλληλα παρουσίασαν τους τραπεζίτες εκείνης της εποχής ως σωτήρες. Στις 21 Οκτωβρίου, οι τιμές συνέχιζαν να
πέφτουν, ενώ το κλίμα ήταν αισιόδοξο με πεποιθήσεις για πωλήσεις. Τελικά, ο δείκτης του Dow Jones, ο δείκτης του
χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη, είχε απώλειες 10 μονάδες εκείνη την ημέρα. Στις 22 Οκτωβρίου σημειώθηκε μικρή
άνοδος και γινόταν δηλώσεις, όπως από τον καθηγητή Fisher, ότι η ποτοαπαγόρευση δεν έχει δείξει ακόμη τα θετικά
αποτελέσματα της (Parnell,1975:1264). Στις 23 Οκτωβρίου μια μεγάλη πτώση πραγματοποιήθηκε, με συνέπεια πλήθος
κόσμου να προσπαθεί να πουλήσει τις μετοχές του. Όσοι, δυστυχώς δεν είχαν καταφέρει να πουλήσουν τις μετοχές
τους, έπρεπε να αυξήσουν τις ασφάλειες των δανείων τους, αφού μειώθηκε το ποσοστό της περιθωριακής κάλυψης.
Στις 24 Οκτωβρίου αρχίζει να καταβάλει ο πανικός και ο τρόμος όλον τον κόσμο. Η υπέρογκη προσφορά των τιμών
έκανε τις τιμές να μειώνονται όλο και γρηγορότερα. Ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, οι οποίες προανήγγειλαν το
τέλος, η «οργανωμένη υποστήριξη» από τους τραπεζίτες εφησύχασαν τον κόσμο από τον πανικό που προκλήθηκε,
λόγω της μείωσης των τιμών. Αυτή η υποστήριξη φάνηκε από το γεγονός ότι διέθεσαν στην αγορά σημαντικούς
πόρους. Αληθές παράδειγμα αποτελεί ο χρηματιστής Morgan, που στήριζε την αγορά με τις συνεχείς επενδύσεις του
στις μετοχές. Έδιναν δύναμη και κουράγιο στον κόσμο, λέγοντας τους ότι το φαινόμενο ήταν προσωρινό και παροδικό
(Galbraith, 2000:160). Τελικά, οι τιμές σταθεροποιήθηκαν και σταδιακά αυξήθηκαν, με το ρυθμό πωλήσεων να γίνεται
πιο ήπιος. Ακόμα και με αυτή τη μικρή άνοδο όμως, πλήθος του τότε κόσμου καταστράφηκε οικονομικά. Παράλληλα,
συνέχισαν φυσικά, οι δηλώσεις περί υγιής αγοράς, καθώς επίσης και ότι θα σημειωθεί μελλοντική μεγάλη πρόοδο.
Όλοι ενθάρρυναν τον κόσμο, εκτός από το γερουσιαστή Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Στις 27 Οκτωβρίου οι καθημερινές
εφημερίδες αναφέρονταν στην άφιξη ενός καινούριου επενδυτικού ρεύματος, έτσι ώστε να προσελκύσουν τον κόσμο
για να αποκτήσει μετοχές. Η 28η Οκτωβρίου ήταν η μέρα της αρχής του τέλους (Bell Philip, 2002:209). H πτώση των
τιμών ήταν η μεγαλύτερη πτώση τιμών μέχρι εκείνη την ημέρα. Ο δείκτης των Times έχασε 49 μονάδες εκείνη την
ημέρα. Φυσικά, η γνωστή «οργανωμένη υποστήριξη» δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτού του βαθμού τη κρίση.
Παρόλα αυτά, οι τραπεζίτες δήλωσαν ότι υπήρχε ελπίδα σε εκείνη την κατάσταση, έτσι ώστε να βρεθούν οι προσφορές
σε εκείνες τις τιμές μετοχών. Τελικά, έφτασε η Μαύρη Τρίτη στις 29 Οκτωβρίου (Galbraith, 2000:196). H χειρότερη
μέρα δηλαδή για όλες τις χρηματαγορές. Ο αριθμός της ποσότητας των μετοχών που είχαν πουληθεί ήταν τεράστιος. Οι
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πωλήσεις αυξανόντουσαν, χωρίς να υπάρχει αγοραστής. Όπως και να ήταν όμως τα πράγματα, όσο άσχημη και να ήταν
η κατάσταση εκείνης της εποχής, το σημαντικότερο όλων, η μεγαλύτερη ανάγκη ήταν να μείνει ανοιχτή η αγορά.
Άλλωστε για αυτό έμειναν εκείνο το βραδύ οι υπάλληλοι των γραφείων ξύπνιοι, να δουλεύουν μέχρι το πρωί, αφού οι
μειώσεις των τιμών ήταν τρομακτικές. Η μείωση του δείκτη του χρηματιστηρίου έφτασε τις 40 μονάδες. Η
απαισιοδοξία και ο πανικός ήταν τα μόνα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στις ψυχές των ανθρώπων. Στις 30
Οκτωβρίου όμως, οι τιμές ήδη βρισκόταν σε καλύτερο σημείο, αφού ο δείκτης του χρηματιστηρίου είχε αύξηση εκείνη
την ημέρα 31 μονάδες, ενώ παράλληλα κάποιες μετοχές είχαν αποκτήσει κέρδη. Αποτέλεσμα φυσικά, όλων αυτών
ήταν οι αισιόδοξες και πάλι ανακοινώσεις από τους τραπεζίτες εκείνης της εποχής. Επίσης, οι ίδιοι αυτοί τραπεζίτες
έκαναν πράξεις για να βοηθήσουν να κινηθεί η αγορά. Όπως για παράδειγμα, οι επενδύσεις του D. Rockefeller
(Galbraith, 2000:202). Γενικότερα όμως, τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα παρουσιάζονται από τους συγγραφείς και
ήταν παράλληλα πιο ευνοϊκά.

Τα αίτια του Κραχ του 1929
Τα αίτια που οδήγησαν στη χρηματοοικονομική κρίση κατά τη δεκαετία του 1920- 1930, ήταν η άνιση
κατανομή του εισοδήματος. Δηλαδή, δεν υπήρχε ίση μεταβολή της παραγωγής ανά εργάτη έναντι του ποσού που
εισέπραττε. Το ίδιο συνέβαινε και με τις τιμές. Ενώ υπήρχε αύξηση της παραγωγής ανά εργάτη, τα ημερομίσθια, καθώς
επίσης και οι τιμές παρέμεναν σταθερά. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αύξηση των κερδών στις επιχειρήσεις εκείνης της
εποχής. Στο αποτέλεσμα αυτό έπαιξε ρόλο και η μειωμένη φορολογία που υπήρχε στα υψηλά εισοδήματα. Η οικονομία
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το 1919 εξαρτιόταν όλο και περισσότερο από την κατανάλωση ειδών
πολυτελείας. Η κατανάλωση αυτών των αγαθών γινόταν από αυτούς που ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά και
οικονομικά στρώματα, οι οποίοι είχαν «αναλάβει» τη διοίκηση χρήματος σε όλη την οικονομία. Από αυτή την
κατάσταση απείχαν οι αγρότες, οι οποίοι αντιδρούσαν, όσο μπορούσαν φυσικά, για την αδικία που τους έπνιγε.
Προσπαθούσαν να απαιτήσουν ρυθμίσεις, έτσι ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητα τους. Το εργατικό κίνημα
όμως, ήταν ανήμπορο να διεκδικήσει το οτιδήποτε. Το θετικό σε όλη αυτή την κατάσταση, ήταν ότι χάρη στον Warren
Harding, ο οποίος είχε αποτελέσει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εδραιώθηκε η οκτάωρη εργασία.
Ένα ακόμη αίτιο του Κραχ του 1929 ήταν ότι μετά από το Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, η Αμερική έγινε η
μεγαλύτερη πιστώτρια χώρα. Η Αμερική, ως πιστώτρια χώρα, πραγματοποιούσε δάνεια με νέους οφειλέτες από το
εξωτερικό, έτσι ώστε σε συνδυασμό με αυτό να αποπληρώνουν και το χρέος τους. Αυτό γινόταν, αφού λόγω του ότι η
Αμερική ήταν ο πιστωτής, έπρεπε να εισάγει προϊόντα μεγαλύτερης αξίας από εκείνα που εξάγει. Όλη αυτή η
διαδικασία, ήταν πολύ προσοδοφόρα για την Αμερική. Αυτή η ευνοϊκή κατάσταση όμως, άλλαξε αργότερα. Ενώ στην
αρχή συνεργαζόταν μόνο με έμπιστους δανειολήπτες, στη συνέχεια αναγκάστηκε να συνεργάζεται και με
αναξιόπιστους, όπως έγινε με το παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο αποτέλεσμα πέρα από
τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Αφού είτε θα περιόριζε τις εξαγωγές, το οποίο κάτι τέτοιο συνεπάγεται με ζημία
σε όσους εξαρτιόταν από αυτές, είτε θα έπρεπε να κάνει απόσβεση στα συναφθέντα δάνεια, η οποία απόσβεση θα
προκαλούσε ζημία στους κατόχους των ομολόγων και των δανείων.
Η τρίτη αιτία αυτής της κρίσης ήταν η ίδρυση των ομιλών εταιριών σε μεγάλη κλίμακα, οι επονομαζόμενες
δηλαδή εταιρίες «holding», οι οποίες ήταν και πολύ διαδεδομένες. Γινόταν συγκρότηση ομιλών εταιριών, οι οποίες
είχαν μετοχές άλλων εταιριών και εκείνες με τη σειρά τους , άλλων εταιριών. Τη μικρότερη επένδυση και τον έλεγχο
πολλών σε αριθμό εταιριών, τα είχε η τελική εταιρία.
Οι πιο φανερές αιτίες της κρίσης αυτής ήταν η εμφάνιση της υπερπαραγωγής, οι τραπεζικές και οι
νομισματικές πολιτικές και φυσικά όλη αυτή η κρίση στο χρηματιστήριο, αφού ήταν λόγος της κατάρρευσης τραπεζών
και πλήθος επενδυτών έχασε τις περιουσίες του (Galbraith,2000:159).
To αίτιο της υπερπαραγωγής το προκάλεσε η στέρηση που είχε ο κόσμος, λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου
πολέμου. Εκείνη η περίοδος ήταν για την Αμερική η χρυσή εποχή, αφού είχε μεγάλους αυξανόμενους ρυθμούς
ανάπτυξης. Αυτό γιατί, είχε αυξηθεί ο μέσος όρος απόδοσης ανά εργαζόμενο κατά 32% στην παραγωγή , που είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων και την αύξηση της διαθεσιμότητας των τόσων πολλών
καταναλωτικών αγαθών. Τα συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά διευκόλυναν τη ζωή των ανθρώπων και σε συνδυασμό
με τη στέρηση που είχε περάσει ο κόσμος, έκανε τη ζήτηση τους να αυξηθεί στα ύψη. Η αύξηση της ζήτησης αυτής,
όπως ήταν επόμενο προκάλεσε περαιτέρω αύξηση της παραγωγής. Αυτά φυσικά συνέβαιναν στα αμερικανικά
αγροκτήματα, αφού τα ευρωπαϊκά αγροκτήματα βίωναν την καταστροφή. Η αύξηση της ζήτησης αυτής οδήγησε σε
υπερπαραγωγή. Η αύξηση της παραγωγής των τροφίμων ήταν ένα οικονομικό ευτύχημα για τους αγρότες, αφού η
κυβέρνηση επιδοτούσε τα αμερικανικά αγροκτήματα.
Ένα ακόμη αίτιο ήταν οι πολιτικές που ακολουθούσαν οι τράπεζες, αφού η άνιση κατανομή εισοδήματος, δεν
επέτρεψε στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα να αποκτήσουν αγαθά πολυτελείας. Για αυτό οι τράπεζες ίδρυσαν την
πολιτική για αγορά επί πιστώσει (Galbraith, 2000:223), δηλαδή να γίνεται τώρα η αγορά, αλλά να πληρώνεις αργότερα.
Και με αυτού του είδους την πολιτική έφτασε η ζήτηση των καταναλωτικών αγαθών στα ύψη. Ένα ακόμη θετικό από
αυτό το αίτιο ήταν ότι η Federal Reserve Bank, δηλαδή η κεντρική τράπεζα της Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών,
καθόριζε το επιτόκιο των δανείων επί πιστώσει, στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. Αυτή η δυνατότητα ήταν η
ευνοϊκή για τον κόσμο, αφού η Κεντρική Τράπεζα κρατούσε επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν,
η αύξηση των αγορών των καταναλωτικών αγαθών, ακόμα και από άτομα με χαμηλό εισόδημα. Στη συνέχεια όμως,
λόγω της τόσο μεγάλης ανάπτυξης, η Federal Reserve Bank αύξησε τα προεξοφλητικά επιτόκια. Το κοινό μείωσε τις
αγορές των καταναλωτικών αγαθών. Και έτσι τα υψηλά επιτόκια, σε συνδυασμό με το χρέος έβαζε σε κίνδυνο την
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οικονομία. Ο κίνδυνος αυτός προκλήθηκε λόγω του ότι οι αγορές με πίστωση αύξαναν τις ατομικές οφειλές και τα
προεξοφλητικά επιτόκια μειώνουν τη ζήτηση των αγαθών.
Η τρίτη αιτία ήταν το χρηματιστήριο, και πιο ειδικά στην ευκολία που είχε κάποιος να επενδύσει μετοχές σε
αυτό. Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο. Ακόμη και οι πιο
μικροί επενδυτές διευκολύνονταν στο να επενδύσουν, αφού η «απαίτηση άμεσης πληρωμής» βρισκόταν στο 10%. Το
μεγαλύτερο λάθος, το οποίο έθεσε σε περισσότερο κίνδυνο την οικονομία, ήταν όταν οι τράπεζες ξεκίνησαν να
δανείζουν χρήματα στους επενδυτές του χρηματιστήριου. Η εγγύηση είχε τη μορφή μετοχών, το οποίο σημαίνει ότι
όταν η αξία θα έπεφτε, η τράπεζα θα είχε εγγυήσεις, χωρίς καμιά αξία. Γενικά, όλα αυτά ήταν αποτελέσματα της
εκτεταμένης κερδοσκοπίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αληθή. Όλα αυτά ανήκαν στη χρηματοοικονομική φούσκα.

Αποτελέσματα του Κραχ του 1929
Η κρίση αυτή έπιασε απροετοίμαστο τον περισσότερο κόσμο. Οι πιο πολύ ήταν επαναπαυμένοι και σίγουροι
ότι θα γίνουν εύκολα και γρήγορα πλούσιοι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση των μικροεπενδυτών στο
χρηματιστήριο. Ο κόσμος όμως που επένδυε και γενικότερα έχασε από όλη αυτή χρηματοοικονομική κατάσταση δεν
ήταν μόνο ανίδεοι. Άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εκατομμυριούχοι εκείνη την εποχή κατέληξαν να γίνουν πωλητές
καταναλωτικών αγαθών στους δρόμους. Άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι, μέσα στα κυκλώματα και στον κύκλο
της οικονομίας δε πρόλαβαν να σώσουν την οικονομία τους. Το ίδιο συνέβη φυσικά και στις τράπεζες. Όταν οι μετοχές
ήταν άχρηστα χαρτιά, τα χρήματα των καταθετών τους είχαν γίνει καπνός. Και έτσι κατέρρευσαν πάρα πολλές
τράπεζες. Είχε καταγραφεί ότι 10.000 τράπεζες έβαλαν λουκέτο. Επίσης, εκτιμάται ότι περίπου 140 δις $ καταθέσεων
που βρισκόταν στις τράπεζες, εξατμίστηκαν. Όπως ήταν επόμενο πτώχευσαν και οι χρηματιστηριακοί οίκοι. Στο
σύνολο, το 1/3 των κατοίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν κάτω από το όριο της φτώχιας.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες η κρίση επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αμερικάνικες τράπεζες που
είχαν δανείσει χρήματα στις άλλες χώρες, είχαν επιδιώξει να επαναφέρουν τα κεφάλαια τους στη χώρα τους, δηλαδή
στην Αμερική, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες. Με αυτό τον τρόπο όμως προκάλεσαν
χρεοκοπία στις γερμανικές και αυστριακές τράπεζες, οι οποίες στηριζόντουσαν οικονομικά κυρίως από τον
αμερικανικό δανεισμό. Η ευρωπαϊκή ευημερία γενικότερα είχε κλονιστεί. Εκείνη όμως που είχε θιχτεί περισσότερο
ήταν η Γερμανία, η οποία έχει σημειώσει αξιόλογη βιομηχανική ανάπτυξη χάρη στα αμερικάνικα κεφάλαια. Στην
Αγγλία, της οποίας οι οικονομικές δυσκολίες είναι παλιές, η κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο γιατί η κρίση,
παραλύοντας την παγκόσμια οικονομία, αφαίρεσε από την χώρα αυτή τους περισσότερους πελάτες της και αυτό, γιατί
είχε οικονομικές συναλλαγές με πολλές επιχειρήσεις. Αντίθετα, η Γαλλία είχε θιχτεί λιγότερο, γιατί σε αυτή την
ευρωπαϊκή χώρα, οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις ήταν λίγες και επομένως οι αμερικανικές επενδύσεις ελάχιστες.
Αλλά εκτός από τις βιομηχανικές χώρες, η κρίση έπληξε και τις γεωργικές χώρες, αλλά και τις υπανάπτυκτες. Η
παράλυση της οικονομίας είχε αφαιρέσει από τις πλούσιες χώρες τα χρήματα και γενικότερα το κεφάλαιο με τα οποία
αγόραζαν τα προϊόντα των αγροτικών χωρών. Έτσι ο Καναδάς δεν μπορούσε πια να πουλήσει το σιτάρι του, η
Αυστραλία το μαλλί της, η Βραζιλία τον καφέ της. Επειδή, λόγω αυτής της χρηματοοικονομικής κρίσης σταμάτησαν
να υπάρχουν αγοραστές. Ακόμα και που είχαν μειωθεί οι τιμές αυτών των προϊόντων, έπαψε να υπάρχει ζήτηση. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τόσο πολύ οι τιμές στα προϊόντα και έτσι οι χώρες αυτές έχασαν την κύρια πηγή
εσόδων τους.
Η κρίση είχε αποτελέσματα και σε κοινωνικό επίπεδο. Άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης ήταν να προκληθεί σε
ολόκληρο τον κόσμο ένα κύμα κοινωνικής εξαθλίωσης. Ένας μεγάλος αριθμός εργατών στις χώρες που επλήγησαν,
από αυτή τη χρηματοοικονομική κρίση, περισσότερο έμειναν άνεργοι. Ενδεικτικά να αναφερθούν ότι 13 εκατομμύρια
ήταν οι άνεργοι στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1932 και 6 εκατομμύρια ήταν στη Γερμανία. Στους άνεργους δεν
υπήρχαν εξαιρέσεις, λόγω κοινωνικής ή οικονομικής θέσης. Μέσα στους ανέργους υπήρχαν και υπάλληλοι, αλλά και
διευθυντές των επιχειρήσεων που έκλεισαν λόγω όλης αυτής της κρίσης. Οι έμποροι έβλεπαν τις εργασίες τους να
μειώνονται, γιατί δυσκολευόντουσαν να πουλήσουν τα καταναλωτικά αγαθά, το οποίο αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες
των ελεύθερων επαγγελμάτων συνεχώς ελαττωνόταν. Οι αγρότες δεν έβρισκαν αγοραστές για τα προϊόντα τους, παρά
την τόση μεγάλη πτώση των τιμών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί. Επίσης, περίπου όταν άρχισε η κρίση του 1929
μαζί με όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, οι αγρότες της Αμερικής πέρασαν ακόμη μία κρίση. Οι
αγροτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καταστράφηκαν, λόγω μιας μεγάλης περιόδου ξηρασίας
που διήρκησε μέχρι το καλοκαίρι του 1930. Όλη αυτή την κατάσταση την ανέχτηκε πολύ ο κόσμος. Όμως τα
αποτελέσματα από το Κραχ του 1929, σε συνδυασμό με αυτά που είχε περάσει ο κόσμος από το Πρώτο Παγκόσμιο
πόλεμο είχαν προκαλέσει την οργή των πολιτών κατά των κυβερνήσεων, που τις θεωρούσαν υπεύθυνες για την κρίση.
Ο κόσμος έκανε πορείες και διαδηλώσεις, προσπαθώντας να αντιδράσει σε όλη αυτή την κατάσταση. Γινόντουσαν
συγκρούσεις ανέργων με την αστυνομία στους δρόμους. Για εκείνη την εποχή αυτά τα φαινόμενα ήταν καθημερινά για
τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής.
Μία από τις κυριότερες συνέπειες αυτής της κρίσης είναι η ακόμα μεγαλύτερη κεφαλαιοκρατική
συγκέντρωση. Παράδειγμα αυτής της συνέπειας είναι η αγορά των μικρότερων χρεοκοπημένων επιχειρήσεων από τις
μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή τα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα βρήκαν την ευκαιρία και εξαγόρασαν τις
μικρότερες επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν ή που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην κρίση. Το ίδιο συμβαίνει και
στον τραπεζικό τομέα. Επίσης, συνέπεια της ανεργίας που προκλήθηκε από τη κρίση ήταν ότι καταστράφηκε η
επαρχία. Η γεωργία ήταν μια επένδυση που δε προσέφερε στους εργάτες ούτε καν τα προς το ζην. Δεν μπορούσαν να
κάνουν κάποια άλλη δουλειά, εκτός από τη γεωργία, γιατί η επαρχία δεν τους έδινε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε
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αναγκάστηκαν, αφού δεν μπορούσαν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες να προβούν στα αστικά κέντρα για
αναζήτηση δουλειάς. Και έτσι πολλοί αγρότες και κάτοικοι μικρών πόλεων ζούσαν με την ελπίδα να βρουν δουλειά σε
αυτά τα αστικά κέντρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο πληθυσμός των αστικών κέντρων να αυξηθεί και έτσι, μέσα σε
όλα αυτό τον πανικό και σε αυτή τη χρηματοοικονομική κρίση δημιουργήθηκαν ακόμη περισσότερα κοινωνικά
προβλήματα. Όπως ήταν επόμενο η διάρθρωση της αστικής κοινωνίας με όλες αυτές τις συνέπειες διαταράχθηκε. Στα
μεσαία αστικά στρώματα η κατάσταση ήταν και σε αυτούς πολύ άσχημη. Αφού έχασαν τις δουλειές τους λόγω της
χρεοκοπίας των επιχειρήσεων που δούλευαν ή ίσως τους ανήκαν, και έτσι έχασαν και την οικονομική τους υπόσταση.
Να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, αν και είναι δεδομένο, λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης, ότι η ζήτηση των
καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατακόρυφα. Πιο ειδικά, 3 μήνες μετά από το Κραχ του 1929, η παραγωγή
αυτοκινήτων είχε κιόλας μειωθεί κατά 50%, παρασύροντας φυσικά και άλλες βιομηχανίες μαζί με αυτή, όπως τη
βιομηχανία εξαρτημάτων, ελαστικών, αλλά και του πετρελαίου. Οι άνεργοι είχαν φτάσει τα 12.000.000 άτομα. Πολλά
άτομα όμως δεν άντεξαν ούτε την ανεργία, ούτε τη γενικότερη οικονομική κρίση και τα αποτελέσματα αυτής. Αυτό
είχε σαν συνέπεια να αυξάνονται καθημερινά οι αυτοκτονίες. Η ανεργία είχε ως συνέπεια στον κόσμο να μην μπορεί να
καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες, όπως αυτή του φαγητού. Έτσι, κυρίως στα αστικά κέντρα, δημιουργήθηκαν
συσσίτια. Παντού υπήρχαν ουρές με ανθρώπους να παρακαλάνε για ένα πιάτο φαγητό. Ένα από τα μεγαλύτερα
συσσίτια στη Νέα Υόρκη ανήκε στο William Hearst. Στη Κρίση του 1929, 23.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους, επειδή
αυτοκτονούσαν.
Η κοινωνική κρίση άρχισε να μεταμορφώνεται σε ιδεολογική, αφού ο κόσμος στράφηκε σε ακραίες πολιτικές
ιδεολογίες. Προσπαθώντας έτσι να τιμωρήσει τους πολιτικούς που τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Στην Ιταλία
και στη Γερμανία επικράτησε ο φασισμός και ο ναζισμός. Μετά από την επικράτηση αυτών των ακραίων ιδεολογιών,
ακολουθήθηκε η πολιτική της αυτάρκειας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση και για να εξυπηρετηθούν οι πολιτικές
σκοπιμότητες. Μέσω του ναζισμού, οι Γερμανοί κατηγόρησαν τους Εβραίους για την τότε χρηματοοικονομική κρίση.
Λόγω αυτής της κρίσης, σε γενικά πλαίσια αμφισβητήθηκε η φιλελεύθερη δημοκρατία και έτσι ο κομμουνισμός και ο
φασισμός απέκτησαν υποστηρικτές. Η Σοβιετική Ένωση είχε αναπτύξει τον κομμουνισμό, με αρχηγό το Στάλιν, η
Ιταλία είχε ένα Εθνικό Φασιστικό Κόμμα, με αρχηγό το Μουσολίνι και η Γερμανία είχε το Εθνικοσοσιαλιστικό
Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, με αρχηγό το Χίτλερ. Μετά το θάνατο του Λένιν το 1924 ανέλαβε την εξουσία ο Στάλιν,
μέχρι το 1953. Ο Στάλιν ακολούθησε ελεγχόμενη οικονομική πολιτική, καθώς επίσης και βίαιες μεθόδους. Αυτές οι
βίαιες μέθοδοι περιελάμβαναν εκτοπίσεις, δημεύσεις γης και διάφορες διώξεις. Όλα αυτά τα έκανε για να αναπτύξει τη
χώρα του βιομηχανικά. Πήρε στα χέρια του όλες τις εξουσίες, εκτέλεσε πολλούς από τους ηγέτες της επανάστασης και
μετέτρεψε το κόμμα σε μηχανισμό υλοποίησης των αποφάσεων του και λατρείας του προσώπου του (σταλινισμός).
Επίσης, διαστρέβλωσε τη θεωρία του μαρξισμού. Ο Μουσολίνι, ο οποίος ίδρυσε το Εθνικό Φασιστικό Κόμμα, είχε
προβάλει αντικαπιταλιστικούς και εθνικιστικούς προσανατολισμούς. Είχε διοργανώσει ένοπλες ομάδες, οι οποίες ήταν
χρηματοδοτούμενες από κεφαλαιούχους. Αυτές οι ομάδες δολοφονούσαν τους κομμουνιστές και τους συνδικαλιστές.
Επίσης, διοργάνωνε δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων του ή τους φυλάκιζε. Προσπάθησε να χειραγωγήσει τη νεολαία.
Είχε αναγκάσει επίσης, το βασιλιά Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’ να του αναθέσει τη πρωθυπουργία. Αυτός ο αναγκασμός
έγινε μέσω 100.000 οπαδών, οι οποίοι έκαναν πορεία προς τη Ρώμη. Στη Γερμανία με το κόμμα του Χίτλερ, είχαν το
σκεπτικό να αντικαταστήσουν τη δημοκρατία, από μία «Νέα Τάξη», στην οποία τα άτομα θα είχαν καλύτερη θέση.
Είχε κερδίσει οπαδούς από τα άτομα που είχαν πληγεί περισσότερο από τη οικονομική κρίση. Κυρίως από χαμηλά
κοινωνικά στρώματα. Είχε όμως και υποστηρικτές, οι οποίοι ήταν κεφαλαιούχοι. Γενικά, οι οπαδοί του ήταν εναντίον
του αναπτυσσόμενου κομμουνισμού. Οι ναζί είχαν πυρπολήσει τη γερμανική βουλή και κατηγόρησαν τους
κομμουνιστές. Όπου κατάφερε να διώξει τους κομμουνιστές από τη βουλή. Τελικά, στις εκλογές το 1932 και εκλέχτηκε
καγκελάριος με 37,4% και αργότερα έγινε και αρχηγός του κράτους. Γενικότερα, φανάτισε τους οπαδούς του και
εξόντωναν όσους διέφεραν, όπως πολιτικοί αρχηγοί, ομοφυλόφιλοι και άλλα τέτοια παραδείγματα. Φυσικά, η
μεγαλύτερη εμμονή τους ήταν οι Εβραίοι. Έτσι, ξεκίνησαν αυτές οι ακραίες ιδεολογίες και συνέχισαν στην πάροδο του
χρόνου, αποκτώντας περισσότερους οπαδούς και περισσότερα δικαιώματα από τα κράτη τους.
Φυσικά, όσοι φάνηκαν αρκετά έξυπνοι, όπως ο πατέρας του John F. Kennedy, o Joseph Kennedy δηλαδή,
εμφανίστηκαν προνοητικοί και έτσι κατάφεραν να κερδίσουν. Αυτό το κατάφερε, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, με
το να πουλήσει τις μετοχές του, πριν από τη Κρίση του 1929 και είχε ως αποτέλεσμα, να αποκτήσει κέρδη ύψους
εκατομμυρίων. Ήταν αρκετά έξυπνος, έτσι ώστε να καταλάβει την ενδεικτική ελαφρότητα που περικύκλωνε το
χρηματιστήριο και ότι η χρηματοοικονομική φούσκα θα έσκαγε αργά ή γρήγορα, από τη συζήτηση δύο λούστρων που
συζητούσαν για τα σχέδια τους, δηλαδή για το πώς θα κερδοσκοπήσουν στην αγορά.

Οι κυβερνήσεις της Αμερικής
Warren Harding:
Διατέλεσε πρόεδρος της Αμερικής από το 1921 έως το 1923, δηλαδή κατά τη διάρκεια της άνθισης της.
Αγωνίστηκε πραγματικά για τα δικαιώματα των γυναικών και των Αφρικό-αμερικανών. Και τα κατάφερε, αφού
ευνόησε πολύ τη θέση τους στη τότε κοινωνία. Σε κοινωνικό επίπεδο επίσης, εφάρμοσε την ποτοαπαγόρευση, καθώς
ακόμη εφάρμοσε και τμήμα δημόσιας πρόνοιας. Γενικά, πίστευε ότι η Αμερική μετά από αυτά που πέρασε από το
Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο χρειαζόταν μια περίοδο γαλήνης. Οι κάτοικοι της θα έπρεπε να ξεκουραστούν και ήθελε
σαν πρόεδρος να τους ευνοήσει όσο μπορούσε. Για αυτό ακριβώς το λόγο συμφώνησε ειρήνη με τη Γερμανία, την
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Αυστρία, την Ιαπωνία και τη κεντρική Αμερική. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, και ήταν ένας από τους λόγους που
έβαλε τα Μ.Μ.Ε. τόσο μέσα στο πολιτικό παρασκήνιο. Αν και δεν υπήρχαν οργανωμένα εργατικά κινήματα, έτσι ώστε
να διεκδικήσουν αυτά που τους άρμοζαν, ή έστω για να διαφωνήσουν με τις αδικίες που γινόταν τότε, κυρίως με τα
εισοδήματα τους, ο Warren Harding παρενέβη σε αυτό και εφάρμοσε την οκτάωρη εργασία. Επίσης, στον τομέα των
εργαζομένων μείωσε την ανεργία κατά 50%. Η πολιτική που ακολούθησε περιελάμβανε επιβολή φόρων στα
εισοδήματα, αλλά σε γενικά πλαίσια είχε μειώσει τους φόρους, μείωσε τα έξοδα της Αμερικανικής Κεντρικής
Τράπεζας και επίσης μείωσε και το στασιμοπληθωρισμό. Με την εκλογή του εφάρμοσε νέους νόμους για τη
μεταναστευτική πολιτική. Μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο κατάργησε τους πολεμιστές. Ανέπτυξε τις
ρυθμίσεις των τηλεπικοινωνιών και του ραδιοφώνου. Προσπάθησε όσο μπορούσε να διαφημίσει και να αυξήσει τα
γεωργικά προϊόντα, έτσι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον απέναντι στη γεωργία. Αύξησε την οικονομική μεγέθυνση της
εμπορικής μαρίνας. Αν και όλα αυτά φαίνονται πολύ θετικά και ιδανικά, ο Warren Harding ήταν μπλεγμένος σε πολλά
σκάνδαλα. Αυτό φυσικά τον ζημίωσε και σαν προσωπικότητα, αλλά πάνω από όλα και σαν πολιτικό. Ελάχιστα
πράγματα κατάφεραν να αποδείξουν ότι έκανε από άποψη σκανδάλων. Με όλες αυτές τις φήμες όμως, η πολιτική του
εικόνα καταστράφηκε. Έτσι, δεν μπόρεσε να ξανά εκλεγεί. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο κόσμος
υποστήριζε ότι δεν είχε την κατάλληλη πείρα και την απαραίτητη διαλλακτικότητα για τη θέση του Προέδρου.

Herbert Hoover:
Διετέλεσε πρόεδρος από το 1928 έως το 1932, δηλαδή σε μία περίεργη χρονική περίοδο για την Αμερική,
αφού μέσα σε μία χρονιά γνώρισε την άνθιση και την καταστροφή. Από κοινωνικής άποψης πίστευε και υποστήριξε
την έννοια του εθελοντισμού, τον οποίο και βοήθησε όσο μπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς επίσης και στον ρόλο της
ατομικότητας όσο σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό. Ενθάρρυνε τη δημόσια προσωπική συνεργασία μέσω
του εθελοντισμού. Ήθελε να αλλάξει τα αμερικανικά ιδανικά, και να τους ενθαρρύνει να γίνουν εθελοντές και να
ακολουθήσουν τα ιδανικά της αυτό-εξάρτησης. Ακόμη ήταν υπέρ των φιλανθρωπιών και μάλιστα έδινε μισθό στους
ανθρώπους που έκαναν φιλανθρωπίες. Ο ίδιος έφτιαξε δάση και πάρκα σε όλη τη χώρα. Αύξησε των αριθμών των
βετεράνων νοσοκομείων. Γενικά ασχολήθηκε πολύ με το θέμα της παιδείας, της υγείας και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Επίσης, περιόρισε τη νομική επέμβαση στις εργατικές διαφορές. Μπορεί ο ίδιος να μην αντιμετώπισε την
ύφεση που βασάνιζε τότε την Αμερική, αλλά έθεσε τις βάσεις για τους επόμενους πολιτικούς. Προσπάθησε να
μετασχηματίσει το εθνικό μεταρρυθμιστικό σύστημα, αφού πίστευε ότι ένα ομοσπονδιακό προεδρείο θα πρέπει να έχει
περιορισμένη μεταρρύθμιση σε ένα οικονομικό σύστημα μιας χώρας. Αύξησε την οικονομική μεγέθυνση των αστικών
υπηρεσιών, καλύπτοντας τες από ομοσπονδιακές θέσεις. Έκανε ενέργειες για να πιάσει τους gangsters της εποχής και
ενεργοποίησε σχέδια για να πιάσει τη μαφία. Ήταν ευνοϊκός με τους φτωχούς, αφού για να αυξήσει τα έσοδα της
χώρας, αύξησε τους φόρους σε αυτούς που είχαν υψηλά εισοδήματα. Παράλληλα προσπάθησε να εμποδίσει τους
πλουσίους να φοροδιαφεύγουν, και το κατάφερε με διάφορες πολιτικές και νόμους.

Franklin Roosevelt:
Διετέλεσε 18 χρόνια πρόεδρος της Αμερικής, οπότε την έχει περάσει πολλές καταστάσεις, είτε καλές, είτε
κακές, σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο με αυτή τη χώρα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος σταμάτησε
την ύφεση και επανέφερε την ευημερία στη χώρα. Ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε λόγω της στρατολόγησης,
αφού βρισκόταν σε περίοδο πολέμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση της ανεργίας. Η κατάσταση για τους αγρότες
ήταν άσχημη, αφού και εκεί είχαν έλλειψη ατόμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της παραγωγής. Οι άστεγοι
είχαν φτάσει τα 2.000.000 άτομα. Τα έξοδα της κυβέρνησης αυξήθηκαν και παράλληλα διπλασιάστηκε το δημόσιο
χρέος. Δεν αύξησε τους φόρους, αλλά αύξησε τους φόρους μισθοδοσίας Κατά τη διάρκεια του πολέμου έγινε η αύξηση
του φόρου εισοδήματος γενικά σε όλους, αλλά πιο ειδικά επιβλήθηκε ο φόρος σε επιχειρήσεις και σε αυτούς που είχαν
υψηλούς μισθούς. Πάντως όλοι πλήρωναν τους ομοσπονδιακούς φόρους. Δεσμεύτηκε να δώσει στο λαό μια «Νέα
Συμφωνία», το γνωστό «Νew Deal» το 1933 (Galbraith, 2000:283), το οποίο θα ανακούφιζε τους Αμερικανούς πολίτες.
Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε την αύξηση των δαπανών, εισαγωγή ελέγχων στις τραπεζικές εργασίες και νέων
τραπεζικών κανονισμών ώστε να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, παρεχόμενες επιχορηγήσεις στη γεωργία,
εισαγωγή κοινωνικών προγραμμάτων: για ασφάλεια των ανέργων και των ηλικιωμένων. Ορίστηκε επίσης, η εθνική
διοίκηση αποκατάστασης. Ψηφίστηκε ο νόμος για τις κοιλάδες του Τεννεσί, έτσι ώστε να προωθήσει την οικονομική
ανάπτυξη τους και τέλος χρηματοδότησε αυτή τη συμφωνία με τη φορολόγηση των πλουσίων.

Το τέλος της Μεγάλης Ύφεσης:
Η οικονομία τελικά ανακάμπτει μετά το 1933 , και η ανεργία το 1935 έπεσε από το 24.9% στο 18%. Μέχρι το
1935, σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια αναζωογόνησαν διάφορα προγράμματα και χρηματοδότησαν ένα νέο ενιαίο
πρόγραμμα αποκατάστασης της εργασίας μέσω της διοίκησης προόδου εργασιών (WPA). Η Μεγάλη Ύφεση των
Η.Π.Α άλλαξε πλήρως τη σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και των ανθρώπων, οι οποίοι θα έπρεπε να αναμείνουν και να
δεχτούν έναν μεγαλύτερο ομοσπονδιακό ρόλο (Galbraith,2000:281) στις ζωές τους και στην οικονομία. Μετά την
οικονομική κρίση, ο κόσμος εμφανίζεται βαθιά αλλαγμένος. Κανείς δεν πιστεύει πια στη θεωρία ότι η απόλυτη
οικονομική ελευθερία οδηγεί στην ευημερία και την ευτυχία όλων των ανθρώπων. Όλες οι χώρες ζουν κάτω από την
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απειλή της επανόδου της κρίσης. Γι αυτό κυριαρχεί η πεποίθηση ότι το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει στην οικονομία
βοηθώντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και προφυλάσσοντας συγχρόνως το κατώτερο όριο αμοιβής των εργαζομένων .
Εποπτεύει την οικονομική ζωή και διορθώνει τις ταλαντεύσεις της οικονομικής ισορροπίας. Οι παλιές θεωρίες του Σμιθ
και των φιλελεύθερων οικονομολόγων για τη με επέμβαση του κράτους στην οικονομική ζωή, δεν ισχύουν πια. Ο
καπιταλισμός αναπτύσσεται πλέον κάτω από την κηδεμονία του παρεμβατικού κράτους.
Παράλληλα με την επιβολή υψηλών τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα, επανέρχεται η παλιά
θεωρία του μερκαντιλισμού. Ο νεομερκαντιλισμός θέλει να προστατεύσει τη οικονομία της χώρας από τον
ανταγωνισμό.

Οι ερμηνείες της Κρίσης του 1929
Μονεταριστική θεωρία:
Σύμφωνα με τη δημοφιλή μονεταριστική άποψη όπως τη διατύπωσαν ο Friedman και ο Shwartz, ο ανθρώπινος
παράγων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα άτομα της Federal Reserve Bank (Fed), δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα των
ΗΠΑ ακολούθησε λανθασμένη πολιτική. Η μονεταριστική θεωρία υποστηρίζει ότι η Federal Reserve Bank φέρει την
ευθύνη για αυτά που έγιναν, αφού η Κρίση του 1929 ήταν μια συνηθισμένη βραχύβια ύφεση. Η συγκεκριμένη ύφεση
θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μια μικρή αύξηση της προσφοράς του χρήματος. Η Federal Reserve Bank αντίθετα,
περιόρισε τη προσφορά χρήματος με αποτέλεσμα να μετατρέψει την μικρή ύφεση του 1929 σε μεγαλύτερη. Το λάθος
αυτό το επανέλαβε και τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην μεγαλύτερη ίσως, ύφεση στην
οικονομική ιστορία του καπιταλισμού. Ο Friedman και ο Shwartz διατείνονται ότι τα λάθη αυτά σε καμιά περίπτωση
δεν θα τα διέπραττε ο ικανότατος τραπεζίτης της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης Μπέτζαμιν Στρονγκ. O
συγκεκριμένος τραπεζίτης είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη για την οικονομική κατάσταση. Επίσης, είχε μακράν εμπειρία με
τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί στην ανοιχτή αγορά, δηλαδή με τις αγορές και με τις πωλήσεις κρατικών
χρεογράφων. Σύμφωνα με τους μονεταριστές (αλλά και τον Kindeleberger) ο επί 14 χρόνια κυβερνήτης της Federal
Reserve Bank, δηλαδή ο Μπέτζαμιν Στρονγκ η πολιτική που θα ακολουθούσε θα ήταν η αύξηση της προσφοράς
χρήματος σε περιόδους πανικού. Με αυτό το σκεπτικό είναι βέβαιο, σύμφωνα με τη μονεταριστική θεωρία ότι το ίδιο
θα είχε κάνει και τον Οκτώβριο του 1929, όμως ο πρόωρος θάνατός του ένα χρόνο νωρίτερα δεν τον άφησαν να το
αντιμετωπίσει. Οι αντικαταστάτες του στη Federal Reserve Bank, λόγω της απειρίας τους, οδήγησαν σε σωρεία
λαθεμένων χειρισμών που συνέβαλαν στην οικονομική κατάρρευση μετά το 1930. Αν ζούσε ο Στρονγκ, τότε σύμφωνα
με τους μονεταριστές (και τον Kindleberger) δε θα μιλούσαμε σήμερα για την κρίση του 1930. Η άποψη των
μονεταριστών είναι ότι όταν μειώνεται η προσφορά χρήματος, μειώνεται μαζί της και το εισόδημα. Στη συνέχεια, οι
τιμές πέφτουν και αυτό εκδηλώνεται στην μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος, δεδομένου ότι το κοινό
διακρατεί το χρήμα προκειμένου να επωφεληθεί από την περεταίρω πτώση των τιμών. Αν η μονεταριστική υπόθεση
ήταν ορθή, τότε θααναμενόταν και η αύξηση του επιτοκίου, η οποία είναι συνεπεία της στενότητας του χρήματος.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από την οικονομική κατάσταση εκείνης της εποχής, αντίθετα με την προσδοκία, το
επιτόκιο είχε καθοδική πορεία. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση ότι η αύξηση της προσφοράς χρήματος ήταν υπερεπαρκής
για τις ανάγκες της οικονομίας δεν ήταν απόλυτα σωστή. Έτσι, χάνει την ισχύ του το επιχείρημα των Μονεταριστών.
Οι μονεταριστές, όπως ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank,ο Μπέν Μπερνάνκε, υποστηρίζουν, επίσης πως η
μεγάλη εξαθλίωση προκλήθηκε από τη συντηρητική νομισματική πολιτική, τις συνέπειες του φτωχού
προγραμματισμού από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και τις συνεχείς κρίσεις στο τραπεζικό σύστημα. Κατ'
αυτή την άποψη, η Fed, με την έλλειψη δράσης της απέναντι σε αυτή τη κρίση, επέτρεψε στα χρηματικά αποθέματα, να
συρρικνωθούν κατά το ένα τρίτο μεταξύ 1929 και 1933. Ο Friedman πίστευε ότι το πρόβλημα υπήρχε στο γεγονός πως
πολλές δημόσιες τράπεζες κατέρρευσαν, ιδίως στην περίπτωση της Αμερικανικής Τράπεζα της Νέας Υόρκης, όπου
προκλήθηκε πανικός και εκτεταμένες τραπεζικές ουρές, τη στιγμή που η Fed έμενε απαθής στη θέα της κατάρρευσης.
Υποστήριξε πως, εάν η Fed είχε εξασφαλίσει έκτακτο δανεισμό σε αυτές τις νευραλγικές τράπεζες, ή είχε απλά
χορηγήσει κρατικά ομόλογα στην αγορά ώστε να προμηθεύσει ρευστότητα και αύξηση της ποσότητας του
διακινούμενου χρήματος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, μετά την πτώση των τραπεζών, όλες οι υπόλοιπες τράπεζες θα
διασφαλίζονταν από το ντόμινο της πτώσης και τα χρηματικά αποθέματα και έτσι δε θα είχαν πέσει σε τόσο χαμηλό
σημείο, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Με σημαντικά περιορισμένη διακίνηση χρήματος, οι επιχειρηματίες
αδυνατούσαν να λάβουν νέα δάνεια και να ανανεώσουν τα παλιά, αποτρέποντας πολλούς από νέες επενδύσεις. Ιδίως
στο κατάστημα της Νέας Υόρκης ο χειρισμός ήταν ο χειρότερος από όλους. Ένας από τους λόγους που η Fed δεν
έσπευσε να περιορίσει την πτώση των χρηματικών αποθεμάτων ήταν λόγω των νομικών δεσμεύσεων. Εκείνη την
περίοδο, το μέγεθος των πιστώσεων που η Fed μπορούσε να εκδώσει περιοριζόταν από νόμους που απαιτούσαν μερική
υποστήριξη των πιστώσεων με χρυσό. Μέχρι τα τέλη του 1920, η Fed είχε σχεδόν φτάσει τα επιτρεπτά πιστωτικά όρια
που ήταν δυνατόν να υποστηριχθούν με το χρυσό που διέθετε. Επειδή όμως ο απαραίτητος χρυσός όμως δε
συνοδευόταν και από τα αντίστοιχα αποθέματα, κατά τη διάρκεια του τραπεζικού πανικού, ένα μέρος αυτών των
απαιτήσεων σε χρυσό εξαργυρώθηκαν με χρυσό της Fed. Λόγω όμως των υψηλών ορίων υποστήριξης της πίστωσης
της Fed με χρυσό, οποιαδήποτε μετατροπή σε χρυσό στα θησαυροφυλάκια έπρεπε να συνοδευτούν από ένα μεγαλύτερο
περιορισμό στην πίστωση. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης εξαθλίωσης, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε χρυσό κατέστησαν
παράνομες, περιορίζοντας τις πιέσεις προς τη Fed για χρυσό.
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Κεϋνσιανή θεωρία:
Η Κεϋνσιανή θεωρία είναι μία από τις πολλές δομικές θεωρίες που υπάρχουν. Η συγκεκριμένη είναι η πιο
γνωστή από τις συγκεκριμένες θεωρίες. Οι Κεϋνσιανοί πιστεύουν ότι μία κρίση οφείλεται λόγω της υποκατανάλωσης,
της υπερεπένδυσης, δηλαδή λόγω μιας οικονομικής φούσκας, προκλητική συμπεριφορά των τραπεζικών παραγόντων
και βιομηχάνων, ή ανεπαρκείς κρατικοί λειτουργοί. Όταν ο πανικός ξεκίνησε και ακολούθησε η ύφεση, πολλοί
πίστεψαν ότι μπορούσαν να διασώσουν τα χρήματά τους παραμένοντας μακριά από την αγορά, καθώς οι τιμές
υποχωρούσαν έτσι ώστε ένα δεδομένο ποσοστό χρημάτων να μπορούσε να αγοράσει περισσότερα αγαθά. Οι
Κεϋνσιανοί οικονομολόγοι και ιδίως ο Temin διατείνονται ότι η κρίση προήλθε από μια μείωση στην αυτόνομη
ζήτηση. Η μείωση αυτή οδήγησε αρχικά σε μια ύφεση, η οποία εύκολα θα μπορούσε να διορθωθεί με κάποια αύξηση
των δαπανών, τονώνοντας έτσι τη συνολική ζήτηση. Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επί προεδρίας Herbert Hoover
είχε κάνει μια εντελώς διαφορετική διάγνωση του προβλήματος και εφάρμοσε περιοριστικές πολιτικές. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα τη μείωση ακόμη περισσότερο της ζήτησης και μετατρέποντας μια μικρή ύφεση σε μία οικονομική κρίση,
η οποία είχε διεθνείς διαστάσεις. Ένα από τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ανάλυση των κεϋνσιανών είναι ότι
δεν εξηγούν τι ακριβώς προκάλεσε αυτήν την μείωση στην αυτόνομη ζήτηση. Βέβαια ορισμένοι Κεϋνσιανοί, όπως για
παράδειγμα ο Galbraith, αποδίδουν την μείωση στην αυτόνομη ζήτηση ως αποτέλεσμα της μείωσης του πλούτου που
προήλθε από την κατάρρευση της κτηματομεσιτικής αγοράς αρχικά και στη συνέχεια ως αποτέλεσμα της κρίσης που
πέρασε το χρηματιστήριο.

Μαρξιστική κριτική:
Η κριτική αυτή εστιάζεται σε αντιφάσεις του ίδιου του καπιταλισμού, μια κοινωνική αντιπαλότητα ως προς
την οικειοποίηση της υπεραξίας του κεφαλαίου, καθώς προαγόταν μια έμφυτη ανισορροπία στη συσσώρευσή του, με
υπερβολική συσσώρευση που κλιμακωνόταν μέχρι τις περιοδικές κρίσεις που το αποτελείωσαν. Η προέλευση της
κρίσης, ως εκ τούτου, εντοπίζεται αμιγώς στη σφαίρα της παραγωγής, αν και η οικονομική κρίση δύναται να
επιδεινωθεί από προβλήματα δυσαναλογίας στην υπερπαραγωγή στη βιομηχανία και συναφείς παραγωγικούς τομείς,
καθώς και στην υποκατανάλωση του λαού. Η βαθύτερη αιτία των κρίσεων στον καπιταλισμό, βρίσκεται στο
χαρακτήρα των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων και ειδικότερα στην αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της
παραγωγής και στην ατομική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Η καπιταλιστική οικονομία οδηγεί σε κρίσεις
υπερπαραγωγής. Αρκετοί μαρξιστές, αποδίδουν την κύρια αιτία των κρίσεων στην «υποκατανάλωση» των μαζών,
καθώς επίσης και ότι οι κρίσεις αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνον ενός καθεστώτος, δηλαδή του
κεφαλαιοκρατικού. Ακόμη μία βασική αιτία των κρίσεων είναι η αντίθεση μεταξύ της οργάνωσης της παραγωγής στα
πλαίσια των ξεχωριστών επιχειρήσεων και της αναρχίας στην παραγωγή στο σύνολο της κοινωνίας, η οποία δημιουργεί
δυσαναλογίες και ανισομέρειες στην ανάπτυξη κλάδων και τομέων με τεράστιο κοινωνικό κόστος. Μία άλλη μορφή
εκδήλωσης της βασικής αιτίας της κρίσης, είναι η αντίθεση μεταξύ «σκοπού και μέσου» της καπιταλιστικής
παραγωγής. Τέλος, μια ακόμη μορφή εκδήλωσης της βασικής αιτίας της κρίσης, είναι σε κοινωνικό επίπεδο η αντίθεση
μεταξύ εργατικής και αστικής τάξης. Η αντίθεση αυτή εκφράζεται στο γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσης επιδεινώνουν τη
θέση της εργατικής τάξης.

Αυστριακή ερμηνεία:
Οι αυστριακοί οικονομολόγοι θεωρούν ολέθρια την παρεμβατική πολιτική των νομισματικών και των
δημοσιονομικών αρχών επί προεδρίας Hoover, πολύ δε περισσότερο επί προεδρίας Roosevelt, αφού φέρει την ευθύνη
για την επιμήκυνση της διάρκειας της οικονομικής κρίσης. Στις ΗΠΑ την περίοδο που προηγήθηκε της κατάρρευσης
του χρηματιστηρίου υπήρξε πιστωτική χαλάρωση που αυτό συνέβαλε αρχικά στην κτηματομεσιτική φούσκα, η οποία
έσκασε οριστικά το 1928. Οι αυστριακοί οικονομολόγοι, επιπλέον δεν δέχονται ότι η Federal Reserve Bank αδράνησε
και δεν επιχείρησε να αυξήσει την προσφορά χρήματος, αντιθέτως η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, μεταξύ 1929
και 1932, αύξησε τα αποθέματα σε κρατικά χρεόγραφα από 511 εκατομμύρια δολάρια σε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Σε μια προσπάθεια να αυξήσει τη ρευστότητα των τραπεζών και αυτές με τη σειρά τους να αυξήσουν τα δάνεια και την
προσφορά χρήματος (Hughes, 1990:484). Μάταια, όμως, το κοινό είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στις τράπεζες και
στράφηκε στον αποθησαυρισμό, αντί των καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι τράπεζες, με τη σειρά τους,
φοβούμενες μαζικές αναλήψεις του κοινού ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές στις χορηγήσεις νέων δανείων, διατηρώντας
έτσι μεγάλο μέρος της ρευστότητάς τους προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε πιθανολογούμενες μαζικές
αναλήψεις μετρητών του κοινού. Το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη μείωση της προσφοράς χρήματος στην οικονομία των
ΗΠΑ περισσότερο ως αποτέλεσμα παρά ως αίτιο της κρίσης. Επομένως, οι αυστριακοί οικονομολόγοι απολύτως
προσηλωμένοι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού αντιτίθενται πλήρως σε κάθε είδους κρατική
παρέμβαση, είτε αυτή αφορά τις νομισματικές, είτε τις δημοσιονομικές αρχές.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα νομισματικά ζητήματα είναι επιφαινόμενα και ότι η πραγματική οικονομία βρισκόταν ήδη από τη δεκαετία
του 1920 σε κρίση πράγμα που διαπιστώνεται από την εξέλιξη του ποσοστού του κέρδους και της μάζας των
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πραγματικών καθαρών κερδών, δηλαδή των κερδών δυνάμενα να επενδυθούν. Αν θεωρήσουμε ότι η επενδυτική
συμπεριφορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το ποσοστό του κέρδους, τότε διαπιστώνουμε, με βάση τα διαθέσιμα
στοιχεία, ότι στη δεκαετία του 1920 είχε μειωθεί κατά πολύ, σε σχέση με τη δεκαετία που προηγήθηκε, και η πτώση
επιδεινώνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι αν περιοριστούμε στη δεκαετία
του 1920, το ποσοστό του κέρδους παρουσιάζει μια κάποια ανοδική τάση, η οποία δίνει την αίσθηση οικονομικής
ανόδου που διακόπτεται απότομα το 1929. Αν όμως, λάβουμε υπόψη την εξέλιξη του ποσοστού κέρδους από τις αρχές
του εικοστού αιώνα, τότε φαίνεται καθαρά η πτωτική του πορεία, η οποία μετά το 1929 γίνεται απότομη. Το ίδιο
φαινόμενο παρατηρείται και στη μάζα των καθαρών πραγματικών κερδών των ανωνύμων εταιριών, η στασιμότητα των
οποίων έστρεψε τους επενδυτές σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Αν, όμως, λάβουμε τη συνολική περίοδο, τότε
διαπιστώνουμε ότι τα καθαρά πραγματικά κέρδη παρουσιάζουν στασιμότητα στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, για
να ακολουθήσει η θεαματική τους πτώση, και μόνο μετά το 1940 τα πραγματικά κέρδη επανέρχονται στα επίπεδα της
δεκαετίας του 1920. Από τη μελέτη των στοιχείων εκείνης της εποχής διαπιστώνουμε την πτωτική πορεία του
ποσοστού κέρδους που ξεκίνησε και πριν το 1920, η οποία συμπαρέσυρε τη μάζα των καθαρών πραγματικών κερδών
της οικονομίας και τα οδήγησε σε στασιμότητα. Η στασιμότητα των κερδών ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας του
ποσοστού κέρδους συνεπάγεται εξασθένιση του κινήτρου για επένδυση, πράγμα που σημαίνει ανεργία και ύφεση στην
οικονομία γενικότερα. Η στασιμότητα των κερδών συνεχίστηκε δεδομένου ότι το ποσοστό κέρδους της οικονομίας
μειώνεται μέχρι το 1932 και η άνοδος τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ξεπέρασε το επίπεδο των ετών πριν το 1920. Η
στασιμότητα της οικονομίας στις ΗΠΑ, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ και στην υπόλοιπη
οικονομία τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ανθηρά, αν και υπήρχε κλίμα ευφορίας λόγω του ότι δημιουργήθηκε άνοδος
του χρηματιστηριακού δείκτη. Οι βασικοί κλάδοι των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα οι κλάδοι των κατασκευών και της
αυτοκινητοβιομηχανίας είχαν περάσει πολλές αναταράξεις, οι οποίες και οδήγησαν σε μαζικές απολύσεις εργατών και
μάλιστα, χωρίς αποζημιώσεις. Ειδικότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία, που ήταν υπεύθυνη για την οικονομική
άνθηση μετά τη μεγάλη κρίση του 1873-1896, διαπιστώνεται ο κλάδος υπολειτουργεί και το χειρότερο γίνεται ολοένα
και περισσότερο ευάλωτος στις υφέσεις του 1918, 1921 και 1924. Ορισμένοι άλλοι παραδοσιακοί κλάδοι, όπως για
παράδειγμα οι μεταφορές, βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, ενώ είναι γεγονός ότι οι υποδομές στις ΗΠΑ
χρειάζονται ανανέωση. Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη η ύφεση έχει ήδη τις φοβερές συνέπειές της στη Γερμανία, όπου η
ανεργία ξεπερνά ακόμη και το 44%. Φυσικά, αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλες χώρες. Επομένως,
συμπεραίνουμε ότι η μείωση της κερδοφορίας και η στασιμότητα στα κέρδη περιόρισαν τις δαπάνες για επένδυση και
αύξησαν την ανεργία σε πρωτοφανή ύψη. Η μείωση του ποσοστού κέρδους και η συνακόλουθη στασιμότητα των
κερδών έστρεψε τον επιχειρηματικό κόσμο στο να επενδύσουν σε μετοχές, η αύξηση της ζήτησης των οποίων οδήγησε
στη χρηματιστηριακή φούσκα. Το σκάσιμό της συγκεκριμένης φούσκας απλά φανέρωσε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από
την πραγματική προς τη χρηματοπιστωτική οικονομία και όχι το αντίστροφο. Χωρίς φυσικά να υποτιμάται η σημασία
των ανατροφοδοτικών επιδράσεων που αναπτύχθηκαν μετά το 1929.
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Η πορεία προς την Οικονομική κρίση του 1893: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ένα
αιώνα μετά;
Μάριος Σταυρακάκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στην παρούσα εργασία αναλύεται σε βάθος τριακονταετίας η πορεία προς την πτώχευση του 1893.
Παρατηρούνται, εις βάθος, όλα εκείνα τα στοιχεία που οδήγησαν σε μια ελλειμματική ή ανεπαρκής βιομηχανική
επανάσταση, σε έναν αποτυχημένο αλλά πάρα πολύ αναγκαίο εκσυγχρονισμό του κράτους, σε έναν αβάσταχτο
δανεισμό, την εκμετάλλευση του κράτους από Έλληνες και αλλοδαπούς επενδυτές, τις μεγάλες δυνάμεις που έπαιζαν
το δικό τους «παιχνίδι» και τέλος ένας πληθυσμός που ποτέ - ή έστω μόνο πρόσκαιρα - ευνοήθηκε από την νέα
κοσμοθεωρία του ελληνικού κράτους: τον γρήγορο πλουτισμό. Στο τέλος, θα εξατομικευτούν τα στοιχεία που κάνουν
την τότε χρεοκοπία να μοιάζει με την σημερινή κατάσταση του ελληνικού κράτους, παρά το γεγονός πως μιλάμε για
τελείως διαφορετικώς διαμορφωμένα οικονομικά συστήματα, τόσο εγχώρια, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Η ανάλυση ξεκινάει με μία αναλυτική ματιά στον δανεισμό του κράτους. Συνεχίζει με την εξάρτηση από τις
ξένες δυνάμεις, την διάθρωση του οικονομικού συστήματος που περιλαμβάνει την ναυτική δύναμη, τους παράγοντες
βιομηχανοποίησης, τις επενδύσεις και την εργασία και η ανάλυση τελειώνει με μια επιφανειακή σύγκριση της τότε
χρεοκοπίας με την σημερινή κατάσταση που βιώνει η χώρα.

Δάνεια
Τι πρέπει να γνωρίζουμε;
α) Ρήτρα χρυσού: Η ρήτρα χρυσού άπαντα είτε ως ρήτρα χρυσού νομίσματος είτε ως ρήτρα αξίας
χρυσού. Στην πρώτη περίπτωση το κράτος πού δανείζεται είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το χρεολύσιο και
ενδεχομένως και τον τόκο σε ορισμένο χρυσό νόμισμα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το οφειλόμενο ποσό
καταβάλλεται μεν σε εγχώριο νόμισμα, αλλά το ύψος του καθορίζεται από την τιμή του νομίσματος σε σχέση
με την τιμή τού χρυσού. Με τον τρόπο αυτό, όταν ανεβαίνει ή τιμή του χρυσού, αυξάνεται αυτόματα κατά το
ίδιο ποσοστό και το ποσό της οφειλής κάθε ομολογίας. Ή υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος δεν ζημιώνει
συνεπώς τούς δανειστές, αφού δεν θα εισπράξουν μόνο την ονομαστική αξία κάθε ομολογίας άλλα την
ονομαστική αξία προσαυξημένη κατά ποσό αντίστοιχο προς το ποσοστό της υποτίμησης του νομίσματος.
Η ρήτρα χρυσού χρησιμοποιούνταν μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε κράτη με κακή
δημοσιονομική διαχείριση και κλονισμένη πίστη. Σήμερα όμως εφαρμόζεται μόνο ή ρήτρα του χρυσού, και
αυτό γιατί οι σύγχρονες χρηματικές συναλλαγές, δεν γίνονται με χρήση χρυσών νομισμάτων αλλά με τη
χρησιμοποίηση τραπεζογραμματίου και λογιστικού χρήματος.
(β) Η ρήτρα συναλλάγματος: Με τη συναλλαγματική ρήτρα ή τιμή των ομολογιών ενός δανείου
καθορίζεται από την επίσημη τιμή του συναλλάγματος επί ορισμένου ξένου νομίσματος υγιούς και σταθερού.
Με την πρόσδεση αυτή επιδιώκεται η εξασφάλιση της πραγματικής αξίας των απαιτήσεων των δανειστών από
την απειλή του κινδύνου υποτίμησης του νομίσματος στο όποιο έχει συνομολογηθεί το δάνειο.
Η ρήτρα συναλλάγματος δεν παρέχει πλήρη εξασφάλιση από τον κίνδυνο μείωσης της πραγματικής
άξιας των απαιτήσεων από νομισματική υποτίμηση για δύο λόγους:
Ο πρώτος λόγος είναι ότι κατά τη συνομολόγηση της ρήτρας συνήθως λαμβάνεται ως βάση η επίσημη τιμή του
συναλλάγματος πάνω σε ορισμένο ξένο νόμισμα. Είναι όμως δυνατό, όταν δεν είναι πολύ μεγάλη ή μείωση
της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος στο όποιο έχει συνομολογηθεί το δάνειο, να παραμένει αμετάβλητη
ή επίσημη τιμή συναλλάγματος παρά τη μείωση πού έχει σημειωθεί.
Ό δεύτερος λόγος της ανεπαρκούς προστασίας των δανειστών με τη ρήτρα συναλλάγματος είναι ότι υπάρχει
πάντα ό κίνδυνος να υποτιμηθεί το νόμισμα στο όποιο αναφέρεται ή ρήτρα.
(γ) Τιμαριθμική ρήτρα: Με την τιμαριθμική ρήτρα ή τιμή των ομολογιών καθορίζεται από τον
τιμάριθμο χονδρικής πώλησης ή στην τιμή ορισμένου αγαθού ή ως προς τον μέσο τιμάριθμο των ομολογιών και
μετοχών πού καταρτίζεται με βάση την εξέλιξη χρηματιστηριακής τους τιμής ή στην τιμή ορισμένου χρυσού
νομίσματος.
δ) Συνομολόγηση εσωτερικού δανείου σε ξένο νόμισμα: Πολλές φορές οι κάτοχοι ομολογιών των
εσωτερικών δανείων εξασφαλίζονται από τον κίνδυνο υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος με τη συνομολόγηση
των δανείων σε ξένο νόμισμα.
Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι οι οροί έκδοσης ενός δανείου ή ορισμένων δανείων μπορούν να
μεταβληθούν εκ των υστέρων. Ή μεταβολή αυτή ονομάζεται μετατροπή. Ή μετατροπή μπορεί να αφόρα μόνο τη
μεταβολή του τόκου ή γενικότερα όλους τους όρους ενός δανείου. Ενοποίηση του δημόσιου χρέους υπάρχει
όταν γίνεται ανταλλαγή των ομολογιών διαφόρων δανείων πού έχουν εκδοθεί, και τα όποια περιέχουν
διάφορους όρους, με ομολογίες ενός ενιαίου δανείου, του δανείου ενοποίησης. Η παγιοποίηση είναι μετατροπή
πού αναφέρεται αποκλειστικά στο χρόνο απόσβεσης των μετατρεπόμενων δανείων κατά την οποία
βραχυπρόθεσμα δάνεια μετατρέπονται σε μεσο-μακροπρόθεσμα.
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Από το 1862 μέχρι την πτώχευση του 1893
Σύμφωνα με τον Τσουδερό, το 1862 αρχίζει μια περίοδος στην ιστορία των δημόσιων δανείων πού θα
λήξει τριάντα χρόνια αργότερα, το 1893. Την εποχή αυτή τρεις παράγοντες καθορίζουν την πολιτική του
ελληνικού κράτους ως προς τα δημόσια δάνεια: α) ή ανάγκη αντιμετώπισης των δαπανών λόγω της πολιτικής
πού ακολουθείται στα εθνικά ζητήματα και κυρίως στο Κρητικό ζήτημα β) ή ανάγκη εξόφλησης
προηγούμενων δάνειων γ) ή ανάγκη αντιμετώπισης των δαπανών του δημόσιου
Τα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα πού μεσολάβησαν μεταξύ 1876 και 1878 στην Ανατολή δεν
μπορούσαν να μην παρασύρουν την Ελλάδα σε πολεμικές ενέργειες. ’Έτσι το κράτος θα αναγκαστεί να
επιβάλει και πάλι την αναγκαστική κυκλοφορία.
Για την κάλυψη των πολεμικών δαπανών ή κυβέρνηση έπρεπε να βρει τούς αναγκαίους οικονομικούς
πόρους. Για τους πόρους αυτούς τον Ιούνιο του 1877 υπέγραψε σύμβαση με την Εθνική και την Ιονική για τη
χορήγηση με ανοικτό λογαριασμό 30 εκατομμυρίων δρχ. (14 εκατομμύρια από την Εθνική και (6 εκατομμύρια
από την Ιονική), με τόκο 2% το χρόνο.
Από το 1879 αρχίζει ή περίοδος των εξωτερικών δανείων του κράτους κρίκους, αφού ο ί πύλες των
ξένων χρηματιστηρίων ανοίγουν για την 'Ελλάδα μετά την τακτοποίηση με συμβιβασμό των εξωτερικών δανείων
του 1824 και 1825.
Με το νόμο ΨΟΒ’ της 3ης Ιανουαρίου 1893 άνοιξε ό δρόμος για την έκδοση εξωτερικού δανείου. Ό
νόμος επέτρεπε στην κυβέρνησή να συνομολογήσει δάνειο (6O εκατομμυρίων φράγκων με ετήσιο τόκο που δεν
θα ξεπερνούσε το 6% στο ονομαστικό κεφάλαιο, και με ορό η τιμή έκδοσης των ομολογιών να μην είναι
κατώτερη του 73%. Επέτρεπε ακόμη στην κυβέρνηση να δαπανήσει για έξοδα 200.000 νέες δραχμές και αν οι
εκδότες αγόραζαν αριθμό ομολογιών ίσο με τις μισές, τότε το κράτος θα χορηγούσε προμήθεια 1,5% στο
ονομαστικό κεφάλαιο όλου του δανείου
Με βάση το νόμο αυτό ή κυβέρνηση υπέγραψε στις 2 Απριλίου 1879 σύμβαση με την
προεξοφλητική Τράπεζα του Παρισιού (Comptoir d’Escompte de Paris) και τους Κορωνιό καί Συγγρό στην οποία
προβλεπόταν ή έκδοση του δανείου των 60 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων. Το 1/3 των ομολογιών του δανείου
ανέλαβαν το Comptoir d’Escompte de Paris και ο Α. Συγγρός στην τιμή 367.5 χρυσών φράγκων και το
υπόλοιπο ανέλαβαν το εκδώσουν οι ίδιοι σε δημόσια έγγραφή και με τιμή όχι κατώτερη του 76%. Το δάνειο
αυτό καλύφθηκε κυρίως από γαλλικά κεφάλαια και διαιρέθηκε σε 120.000 χιλιάδες μετοχές πεντακοσίων
φράγκων, με τόκο 6%. Για την αποπληρωμή του δανείου παραχωρήθηκε ως εγγύηση ή πρόσοδος του
χαρτοσήμου και ανατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα να αναλαμβάνει χωρίς προμήθεια από τα δημόσια ταμεία τα
αναγκαία ποσά για την εξυπηρέτηση του δανείου και να τα διαβιβάζει στο Παρίσι στο Comptoir d’Escompte de
Paris. Κύριος στόχος του δανείου ήταν ή άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας, η όποια δεν επιτεύχθηκε λόγο
των πολίτικων γεγονότων πού μεσολάβησαν και πού είχαν ως αποτέλεσμα την προσάρτηση της Θεσσαλίας. Το
υπόλοιπο του δανείου και μέχρι πόσου 8.000.000 επρόκειτο να διατεθεί για το ταμείο Εθνικής 'Οδοποιίας και
μετά από αυτό το υπόλοιπο για τις ανάγκες του κράτους.
Επειδή ο στόχος της άρσης της αναγκαστικής κυκλοφορίας δεν επιτεύχθηκε με το δάνειο των 60
εκατομμυρίων, το κράτος ζήτησε και πάλι το 1880 τη βοήθεια της Εθνικής ώστε να επιτευχτεί η άρση της
αναγκαστικής κυκλοφορίας. Για το λόγο κι αυτό η Τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με ομάδα
κεφαλαιούχων, μεταξύ των οποίων ήταν και η Banque Francoiplicnne, ενός λαχειοφόρου δανείου 60
εκατομμυρίων πραγματικού κεφαλαίου. Τον Μάιο του 1880 η κυβέρνηση υπέγραψε με την Ιονική Τράπεζα και
νέο δάνειο 21 εκατομμυρίων φράγκων με τόκο 6% . Από το δάνειο αυτό η Εθνική Τράπεζα αποδέχτηκε 35.697
ομολογίες με πραγματική τιμή 425 νέες δραχμές. Με τον τρόπο αυτό συμψηφίζονταν αυτά πού όφειλε το
κράτος για την αναγκαστική κυκλοφορία. Η Τράπεζα δεν μπόρεσε να διαθέσει τις ομολογίες πριν περάσει ένα
εξάμηνο. Τις υπόλοιπες μετοχές ανέλαβε ή Ιονική Τράπεζα.
Τη δεύτερη εξαμηνία του 1880 γεννηθήκαν ελπίδες για την εκτέλεση της απόφασης του Συνεδρίου του
Βερολίνου και έτσι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άλλαξε. Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα έπρεπε να
βοηθήσει και πάλι το κράτος για την ικανοποίηση των εθνικών πόθων. Τα μέτρα για την άρση της
αναγκαστικής κυκλοφορίας ματαιώθηκαν και υπογράφηκε σύμβαση στις 2 Δεκεμβρίου 1880 για δάνειο 62
εκατομμυρίων παλαιών δραχμών με παράταση της αναγκαστικής κυκλοφορίας και ανανέωση του εκδοτικού
προνομίου της Εθνικής. Με τη σύμβαση αυτή ακυρώθηκε η προηγούμενη των 21 εκατομμυρίων. Με τη νέα
σύμβαση ή 'Εθνική Τράπεζα δεχόταν να χορηγήσει στην κυβέρνηση και άλλο δάνειο με ανώτατο όριο 10
εκατομμύρια παλαιές δραχμές σε μεταλλικά νομίσματα με ετήσιο τόκο 7%.
Η ελληνική κυβέρνηση συνομολόγησε νέο εξωτερικό δάνειο 120 εκατομμυρίων φράγκων στις αρχές
του 1881. Στην ομάδα των τραπεζών πού ανέλαβε το δάνειο συμμετείχαν η Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως και
η Εθνική Τράπεζα με 6 εκατομμύρια φράγκα πραγματικό κεφάλαιο. Το δάνειο αυτό καλύφθηκε κυρίως στις
χρηματαγορές του Λονδίνου και του Παρισιού.
Με τη σύμβαση του δανείου των 120 εκατομμυρίων φράγκων παραχωρήθηκε το δικαίωμα για ίδρυση
τράπεζας στις νέες επαρχίες σε εκείνους που ανέλαβαν το δάνειο. Η τράπεζα αυτή θα έχει για είκοσι πέντε
χρόνια το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης και κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων, και επιπροσθέτως όσα
δικαιώματα και προνόμια είχαν παραχωρηθεί μέχρι τότε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος , θα αναλάμβανε δε
όσες υποχρεώσεις είχε μέχρι τότε η Εθνική Τράπεζα. Με βάση αυτά ιδρύθηκε η Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας. Το
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μέτρο αυτό, κατά τον Άνδρεάδη , ήταν από νομισματική άποψη σόλοικο, γι’ αυτό και δεν επέζησε μετά τον
πόλεμο του 1897. Δημοσιονομικά επίσης ήταν απαράδεκτο, αφού το παραχωρούμενο νόμισμα εκπροσωπούσε 56 εκατομμύρια πού αντί να καρπωθεί το δημόσιο το καρπώθηκαν οι ανάδοχοι του δανείου.
Το 1882 ή κυβέρνηση υπέγραψε με την Εθνική σύμβαση δανείου 20 εκατομμυρίων για λογαριασμό
του Ταμείου Εθνικής οδοποιίας.
Η κυβέρνηση όμως επέμενε να άρει την αναγκαστική κυκλοφορία. Θεωρούσε δε ότι για την άρση αύτη αρκούσε
να αποδώσει στην Εθνική Τράπεζα αυτά πού της όφειλε. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση ασχολήθηκε με την
υπογραφή νέας σύμβασης εξωτερικού δανείου, ώστε να αποκτήσει το αναγκαίο μεταλλικό για την άρση της
αναγκαστικής κυκλοφορίας. Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν στην υπογραφή σύμβασης δανείου 170
εκατομμυρίων χρυσών φράγκων (1884).
Το δάνειο καλύφθηκε κυρίως από τη χρηματαγορά του Παρισιού και ένα μικρό μέρος του από
ελληνικά κεφάλαια. Το δάνειο αυτό δεν καλύφθηκε παρά μόνο για 100 εκατομμύρια ονομαστικό κεφάλαιο, το
όποιο και δεν διατέθηκε σε ικανοποιητικές τιμές, γιατί ενώ οι τραπεζίτες πού διαπραγματεύθηκαν το δάνειο
ανέλαβαν 110.000 ομολογίες των 500 φράγκων προς 343 φράγκα η κάθε ομολογία και έλπιζαν να διαθέσουν τις
υπόλοιπες 103.000 σε ανώτερη τιμή. Το κράτος αναγκάστηκε να τις εκποιήσει σε τιμές πού ποίκιλλαν μεταξύ 330
και 300 φράγκων.
Το προϊόν του δανείου θα χρησιμεύσει κατά τη σύμβαση για την εξόφληση του χρέους του κράτους σε
μεταλλικό και τραπεζογραμμάτια προς την 'Εθνική και την Ιονική Τράπεζα, καθώς και για τις δαπάνες πού
απαιτούνται για τούς εσωτερικούς σιδηροδρόμους.
Στις 31 Δεκεμβρίου 1884 το κράτος αίρει και πάλι την αναγκαστική κυκλοφορία, αφού απέδωσε στην
Εθνική Τράπεζα αυτά πού όφειλε λόγω της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Νέα τροπή για τη νομισματική
κυκλοφορία θα λάβει ή κατάσταση τον Νοέμβριο του 1885.
Παράλληλα η άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας δεν είχε ευνοϊκές επιπτώσεις και το αποταμίευμα της
'Εθνικής μειωνόταν συνεχώς. Έτσι από 48 εκατομμύρια δραχμές περίπου που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 1884 ένα
εξάμηνο αργότερα, στις 31 Αυγούστου 1885, δεν υπήρχαν πια παρά μόνο 25 εκατομμύρια δραχμές περίπου.
Με σύμβαση πού υπογράφηκε στις 5 'Ιουνίου 1885 ή Εθνική Τράπεζα χορήγησε στην κυβέρνηση δάνειο
1,5 εκατομμυρίων δρχ. από τις όποιες 1 εκατομμύριο σε μεταλλικό. Τον Νοέμβριο του 1885 συνομολογήθηκε
σύμβαση μεταξύ κυβέρνησης και Εθνικής με την όποια ή Τράπεζα δάνεισε στο κράτος 12 εκατομμύρια δρχ. σε
μεταλλικό και 12 εκατομμύρια δρχ. σε τραπεζικά γραμμάτια. Με νεότερες συμβάσεις το κράτος θα
συνομολογήσει νέα δάνεια τόσο με την ’Εθνική όσο και την Ιονική και την Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας και θα
επαναφέρει την αναγκαστική κυκλοφορία.
Στις 6 Ιουνίου 1886 με σύμβαση ή ελληνική κυβέρνηση συνομολόγησε δάνειο 19 εκατομμυρίων
χρυσών φράγκων με τις τράπεζες ’Εθνική, Ήπειροθεσσαλίας, Κωνσταντινουπόλεως και Βιομηχανικής Πίστεως.
Ή Εθνική συμμετείχε με 11 εκατομμύρια φράγκα, ή Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας με 5,5 εκατομμύρια φράγκα, η
Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως και η Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως με 500.000 φράγκα. Για να ανταποκριθεί
στην υποχρέωσή της η Εθνική Τράπεζα συνομολόγησε δάνειο στο εξωτερικό 6.983.920 φράγκων σε χρυσό, το
όποιο κατόρθωσε μέχρι το τέλος του χρόνου να ελαττώσει σ έ 2.501.515 φράγκα πουλώντας χρεόγραφα και
λαχειοφόρες ομολογίες.
Με ειδικές συμβάσεις μεταξύ του κράτους και των τραπεζών πού αναφέρονται πιο πάνω καθορίστηκαν οι
όροι με τους όποιους θα γινόταν η παραχώρηση στις τράπεζες της διαχείρισης και πώλησης άλατος (14.7.86)
καθώς και η εκχώρηση προς την Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως της διαχείρισης των μονοπωλίων «Πετρελαίου,
πυρείων, παιγνιόχαρτων και άλατος» από 1ης Νοεμβρίου 1886.
Στα τέλη του επόμενου χρόνου το κράτος θα υπογράψει μια σειρά νέες συμβάσεις δανείων ανάμεσα
στις όποιες είναι και η σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα για την έκδοση δανείου 15 εκατομμυρίων δρχ. Για
την εξυπηρέτηση του δανείου το κράτος παραχώρησε το 1/3 των ετήσιων εισπράξεων του τελωνείου Σύρου.
Τον Ιούνιο του 1887 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Comptoir d ’Escompte dc Paris και της ελληνικής
κυβέρνησης για δάνειο 135 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων, ενώ ο νόμος προέβλεπε έκδοση δανείου ονομαστικού
κεφαλαίου 150 εκατομμυρίων. "Ένα τμήμα του δανείου αυτού προοριζόταν για την κατασκευή πολεμικών πλοίων
και πυροβολικού. Για το δάνειο αυτό παραχωρήθηκαν οι εισπράξεις των μονοπωλίων άλατος, πετρελαίου,
παιγνιόχαρτων, πυρείων, τσιγαρόχαρτου και σμύριδας της Νάξου. Το δάνειο αυτό ανέλαβε οριστικά το γαλλικό
Comptoir d’Escompte de Paris στην τιμή των 337 χρυσών φράγκων για κάθε ομολογία 500 φράγκων. Το δάνειο
αυτό ονομάζεται «δάνειο μονοπωλίων», γιατί επιτράπηκε σε αυτούς πού το ανέλαβαν να συστήσουν ανώνυμη
εταιρεία επιφορτισμένη με τη διοίκηση των μονοπωλίων πού είχαν παραχωρηθεί ως εγγύηση. Ένα μέρος του δανείου
υποχρεωτικά κάλυψε την αξία πλοίων και πυροβόλων πού παραγγέλθηκαν στην εταιρεία «Forges et Chandον la
Mediterranee». Το υπόλοιπο ποσό διατέθηκε για απόσβεση του υπολοίπου των δανείων 25 εκατομμυρίων του 1863
και 4 εκατομμυρίων του 1870, καθώς και για αποπληρωμή προκαταβολών και έντοκων γραμματίων. Το
μεγαλύτερο μέρος του δανείου απορροφήθηκε από το έλλειμμα των ετών 1885-1886, που όμως δεν καλύφθηκε
πλήρως, με αποτέλεσμα να παραμένει καλυμμένο με χαρτονόμισμα. Το δάνειο είχε τόκο 4% και χρόνο απόσβεσης
75 χρόνια.
Στις 24 Μαΐου 1888 δημοσιεύεται στην 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σύμβαση για την κατασκευή και
εκμετάλλευση του Σιδηροδρόμου Μύλων - Ναυπλίου - Καλαμάτας. Με τη σύμβαση αυτή προβλέπεται και η
συνομολόγηση δανείου 24 εκατομμυρίων φράγκων με την έκδοση 48.000 ομολογιών προς 500 δραχμές καθεμία και
τόκο 30 δρχ. κατά μετοχή το χρόνο.
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Τον Νοέμβριο του 1887 το κράτος υπέγραψε σύμβαση δανείου 10.200.000 φράγκων με τις τράπεζες
Εθνική, Κωνσταντινουπόλεως, Ήπειροθεσσαλίας, Κωνσταντινουπόλεως, Ήπειροθεσσαλίας και Βιομηχανικής Πίστεως,
πού παρατάθηκε τον Δεκέμβριο του 1888 για έναν ακόμα χρόνο.
Τον Φεβρουάριο του 1889 εκδόθηκε νόμος με τον οποίο εξουσιοδοτήθηκε η κυβέρνηση να συνομολογήσει πάγιο
δάνειο. Το δάνειο αυτό εκδόθηκε με ετήσιο τόκο 4% και σε δύο τμήματα, το πρώτο τον Μάρτιο του 1889 για
ονομαστικό κεφάλαιο 30 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων, και το δεύτερο τον Μάιο του ίδιου χρόνου για ονομαστικό
κεφάλαιο 125 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων. Το πρώτο το ανέλαβε οριστικά τραπεζικός οίκος Hambro and Son στην
τιμή 68,1% και απέδωσε κεφάλαιο 20.436.000 χρυσά φράγκα. Το δεύτερο τμήμα ανέλαβαν οι Τράπεζες Antony
Gibbs and Sons του Λονδίνου, Bleichroder του Βερολίνου και η Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως στην τιμή 72,75%
και απέδωσε καθαρό προϊόν 90.937.500 χρυσά φράγκα. Το προϊόν αυτού του δανείου έπρεπε να διατεθεί για την
εξόφληση του εθνικού δανείου των 60 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων του 1879, για την εξόφληση του δανείου
του σιδηροδρόμου Μύλων-Καλαμάτας, για την εξόφληση του δανείου του σιδηροδρόμου Μεσολογγίου -Αγρινίου
και για την εξόφληση του εσωτερικού δανείου 6% του 1874.
Τον Μάιο του 1892 θα υπογράφει το δάνειο των 16.500.000 χρυσών φράγκων σε ομολογίες 25ετοΰς
διάρκειας με τόκο 4%. Στο
δάνειο αυτό συμμετέχουν οι τράπεζες ’Εθνική,
Ήπειροθεσσαλίας και
Κωνσταντινουπόλεως. Τον Μάιο του 1893 το ελληνικό κράτος θα εκδώσει μέσο του τραπεζικού οίκου Hambro
δάνειο 100 εκατομμυρίων φράγκων.
Τη δεκαετία 1889-1898 και ιδιαίτερα μετά την πτώχευση του Οκτωβρίου του 1893 το κράτος θα
συνομολογήσει μια σειρά δανείων από την Εθνική Τράπεζα μικρής διάρκειας, συνήθως εξάμηνης διάρκειας σε έντοκα
γραμμάτια. Παρατηρούμε λοιπόν την κρισιμότητα της κατάστασης. Έτσι τον ’Ιανουάριο του 1889 έχουμε την
ανανέωση δανείου 126.000 λιρών σε έντοκα γραμμάτια εννεάμηνης διάρκειας. Τον Δεκέμβριο του 1889 το δάνειο των
10 εκατομμυρίων φράγκων εξάμηνης διάρκειας από τις τράπεζες Ε.Τ.Ε., Ήπειροθεσσαλίας, Βιομηχανικής Πίστεως
και από το Comptoir Nationale d’Escompte de Paris. Ακόμη, τον Φεβρουάριο του 1890 το δάνειο 6 εκατομμυρίων
φράγκων εξάμηνης διάρκειας από τις τράπεζες Εθνική, Ηπειροθεσσαλίας, Κωνσταντινουπόλεως, Βιομηχανικής
Πίστεως, τον Μάιο του 1891 το δάνειο σε έντοκα γραμμάτια των 6.250.000 φράγκων εξάμηνης διάρκειας, και τέλος
το 1892 τα δάνεια των 911.733 φράγκων εξάμηνης διάρκειας και των 64.000 λιρών στερλινών σε ομολογίες
εξάμηνης διάρκειας
Ενώ το 1889 υπήρχαν ευνοϊκές προβλέψεις ότι τα οικονομικά του κράτους θα ανορθωθούν τον αμέσως
επόμενο χρόνο υπήρξαν οι πρώτοι κραδασμοί. Σημειώθηκε αλλαγή στη διεθνή συγκυρία. Άρχισε κριτική στην αθρόα
προσφορά κεφαλαίων σε κράτη αδιακρίτως, χωρίς υπολογισμό της οικονομικής αντοχής τους σε σχέση με τις
υποχρεώσεις τους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν χώρες στην αμερικανική ήπειρο, αλλά και στην Ευρώπη δυσκολίες
αντιμετώπισε αρχικά η Πορτογαλία, η όποια μόλις μπόρεσε να καλύψει το δάνειο του 1890.
Τον Οκτώβριο του 1893 ανακοινώνεται πτώχευση και η κυβέρνηση με νόμο, θα περιορίσει στο 30% την
εξυπηρέτηση των τόκων και θα αναστείλει την πληρωμή των χρεολυσίων. Τα μέτρα αυτά είχαν χαρακτήρα
μεταβατικό μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία με τούς δανειστές του ελληνικού κράτους.
Αναφερθήκαμε στα δημόσια δάνεια της περιόδου 1862-1893, στα οποία η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε με τον
άλφα ή τον βήτα τρόπο. Όπως αναφέραμε, τα δάνεια χορηγήθηκαν τόσο για αντιμετώπιση πολεμικών αναγκών μέσω
της εθνικής πολιτικής όσο και για τη κάλυψη παλαιοτέρων δανείων. Έτσι έχουμε να κάνουμε σχεδόν αποκλειστικά
με καταναλωτικά δάνεια, αν εξαιρέσουμε δύο: α) το δάνειο 20 εκατομμυρίων δρχ. του 1882 για το Ταμείο Εθνικής
'Οδοποιίας, και το δάνειο των 24 εκατομμυρίων δρχ. του 1888 για τούς Εθνικούς Σιδηροδρόμους Αθηνών Πειραιώς - Πελοποννήσου
Επιπλέον επιβαρυντικός λόγος γι’ αύτη την περίοδο είναι ότι έχουμε υπέρμετρο δανεισμό από το
εξωτερικό για καταναλωτικούς κυρίως λόγους που συνάπτεται με επαχθείς όρους, δηλαδή υψηλό ονομαστικό τόκο
και έκδοση κάτω από το άρτιο. Ακόμη τα δάνεια βραχεία απόσβεση και καθιέρωση ρήτρας χρυσού.
Για αυτούς τους λόγους φθάσαμε στην πτώχευση του 1893 και την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου του
1898. Τα περισσότερα δάνεια συνάπτικαν την περίοδο κυβερνήσεως του Τρικούπη.

Διεθνής Πολιτική Σκηνή: Εξάρτιση από ξένες δυνάμεις
Η γεωπολιτική αξία του ελλαδικού χώρου είναι διαχρονικά δεδομένη, και είναι σημαντική. Δεν
πρόκειται για περιοχή απομονωμένη από τα επίκεντρα των διεθνών ανταγωνισμών, κάθε άλλο. Αλλά η αξία
αύτη δεν είναι αναλλοίωτη, σταθερή κυμαίνεται και αύτη όπως κυμαίνεται και η κατάσταση του παγκόσμιου
συστήματος, και μάλιστα όχι πάντα στους ίδιους με αυτό ρυθμούς, ούτε προς τις ίδιες κατευθύνσεις. Έτσι,
μολονότι η διαχρονική αξία του ελλαδικού χώρου προδιαγράφει την εξάρτηση, το είδος και ο βαθμός της
εξάρτησης καθορίζονται από τις διακυμάνσεις τόσο της αξίας του, όσο και των διεθνών συνθηκών.
Τοποθετημένη στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας η ελληνική χερσόνησος και οι θάλασσές
εκτίνονται στα όρια ανάμεσα στους δύο κόσμους, Δύση και Ανατολή.
Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αι. με τη μετατόπιση του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας προς τα βορειοδυτικά, η
πολιτική σημασία του ελλαδικού χώρου ελαττώνεται βαθμιαία παράλληλα με την παρακμή της Βενετίας. Επομένως,
όσο μειώνεται η πολιτική σημασία της Μεσογείου, τόσο αυξάνεται η αδιαφορία των κυριάρχων του κόσμου.
Αυτός ο νέος κοινωνικός σχηματισμός, η Ελλάδα, με τη νέα εδαφική, κρατική, κοινωνική και
οικονομική της υπόσταση, καλείται να ενσωματωθεί σε ένα επίσης νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, το
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σύστημα του βιομηχανικού καπιταλισμού. Η σύμπτωση είναι σημαντική. Γιατί ή γεωπολιτική συγκυρία αύτη
την περίοδο είναι ευνοϊκή για τη χώρα: στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της η γεωπολιτική της αξία έχει
αναβαθμιστεί, περίπου παραπληρωματικά προς την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό θα
μπορούσε να επιτρέψει, θεωρητικά, μία λιγότερο εξαρτημένη οικονομική και πολιτική ενσωμάτωση στο νέο
παγκόσμιο σύστημα. 'Αλλά ή 'Ελλάδα δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές αυτές συνθήκες.
Αντίρροπες τάσεις, πού αναπτύχθηκαν κατά την ίδια περίοδο, εξουδετέρωσαν τελικά την ευνοϊκή συγκυρία πού
περιέβαλλε τη χώρα στα πρώτα της βήματα.
Στον 19ο αιώνα, οι γεωπολιτικές συνθήκες έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την Ελλάδα: τόσο το
Κράτος, όσο και ή οικονομία της, δημιουργούνται αυτήν ακριβώς την εποχή, όταν οι ισορροπίες στην Ευρώπη
και στην Ανατολή διαβρώνονται καταλυτικά από την αποσύνθεση της ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν οι
Δυνάμεις προετοιμάζουν τις μεγάλες αλλαγές και πραγματώνουν βαθμιαία τις μικρές. Η πολιτική πού
ακολουθεί π.χ. το 1854 ο Υπουργός των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ό Λόρδος Πάλμερστον δεν
αφήνει ανεπηρέαστη ούτε μία χερσόνησο της Ευρώπης, ούτε ένα λιμάνι της Μεσογείου: «ο Παλμερστον φτιάχνει
συνεχώς νέους χάρτες της Ευρώπης» έγραφε ο Κλάμεντον το 1854 στον πρώην πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον
Λόρδο Ράσελλ: και ασφαλώς ο ΓΙάλμερστον θα σχεδίαζε διαφορετική χάραξη των ελληνικών συνόρων στον
καθένα από τους χάρτες του· Άλλ' αυτό που έχει σημασία δεν είναι ό χάρτης, είναι ο χαρτογράφος:
λεπτομέρεια πού φέρνει στον Πειραιά, τον ίδιο χρόνο, τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής.
'Εξάρτηση από τις Δυνάμεις, ωστόσο, δεν σημαίνει πάντοτε θυσία εθνικών συμφερόντων: μπορεί επίσης
να σημαίνει προστασία και προώθησή τους. Αυτό εξαρτάται απλώς από τα συμφέροντα των Δυνάμεων και ιδίως
εκείνης, πού κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά η παραμικρή μεταβολή στις διεθνείς ισορροπίες μπορεί να
σημάνει το τέλος της εύνοιας και την απαρχή της αυθαιρεσίας των Προστατών. Δύο τέτοιες μεταβολές
ισορροπιών, αλλεπάλληλες, σφράγισαν και τη μοίρα του Ελληνικού Βασιλείου στον 19ο αιώνα.
Στη δεκαετία 1830 οι Δυνάμεις εκτιμούσαν τα συμφέροντά τους και τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας
με τρόπο αισθητά διαφορετικό από ότι μία ή δύο δεκαετίες αργότερα. Ή κατάρρευση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας φαινόταν πιθανή. Για τις Δυνάμεις, η συρρίκνωση της ήταν μία από τις δύο ρεαλιστικές λύσεις,
η προσωρινή της διατήρηση ήταν η άλλη. Στη δεκαετία του 1830, η συρρίκνωση δεν είχε ακόμη αποκλειστεί.
Στην περίπτωση αύτη, η συμμετοχή τού ελληνικού βασιλείου στο σύστημα κρατών που θα διαδεχόταν την
Αυτοκρατορία στην Ευρώπη θα ήταν αναπόφευκτη και η προώθηση της Ελλάδας σε ρόλο μικρής τοπικής
δύναμης, κυρίως ναυτικής, ήταν μία προοπτική αποδεκτή από τις Δυνάμεις και εφικτή.
Οι δυνατότητες αυτές ήταν αποτέλεσμα, φυσικά, της αδυναμίας διαδοχής της Αυτοκρατορίας από μία
οποιαδήποτε μεγάλη Δύναμη . Η επέκταση της Ρωσίας σε όλο το χώρο πού θα έμενε κενός, στα Βαλκάνια και
στην ανατολική Μεσόγειο, προσέκρουε στη σταθερή μέχρι πολέμου άρνηση όλων των άλλων Δυνάμεων και
κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας. Από την άλλη πλευρά, η επέκταση της εξασθενημένης από τούς
ναπολεόντειους πολέμους Αυστρίας, εύρισκε αντιμέτωπη τη Ρωσία και αρνητικές τις άλλες Δυνάμεις. Αλλά και
στην περίπτωση ακόμη που θα επιβαλλόταν με κάποιον τρόπο, η λύση αύτη θα ήταν προσωρινή. Γιατί θα
δημιουργούσε στη νοτιοανατολική Ευρώπη μία μόνιμη εστία μελλοντικού πολέμου- και από ένα τέτοιο πόλεμο,
ή Ρωσία θα μπορούσε να εξέλθει νικήτρια και ωφελημένη. Η επέκταση της Αυστρίας αποκλειόταν λοιπόν γιατί θα
έβλαπτε τα συμφέροντα των δυτικών Δυνάμεων, Γαλλίας και ’Αγγλίας· και θα τα έβλαπτε έτσι ή αλλιώς: είτε
άμεσα, αν πετύχαινε, είτε έμμεσα, αν αποτύχανε.
Ούτε όμως και έξω από τον κύκλο των Δυνάμεων διαφαινόταν κάποια ρεαλιστική εναλλακτική λύση.
Ιταλία ενωμένη δεν υπήρχε. Και οι σλαβικοί εθνικισμοί στα Βαλκάνια δεν είχαν ακόμη εκδηλωθεί σε βαθμό
που να διευκολύνει τη σλαβική πολιτική της Ρωσίας.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, ένας αρκετά σημαντικός ρόλος θα μπορούσε να ανατεθεί στην 'Ελλάδα.
Εθνολογικά και γεωπολιτικά επιχειρήματα θα μπορούσαν να νομιμοποιήσουν, σε πολλές περιοχές της
Αυτοκρατορίας, μία ελληνική διαδοχή της οθωμανικής εξουσίας. Το ελληνικό στοιχείο πού είχε απομείνει μέσα
στην Αυτοκρατορία είχε και εθνική συνείδηση, και πληθυσμιακό βάρος, και τεράστια οικονομική ισχύ. Ο
εθνικισμός και η ζωτικότητα των 'Ελλήνων είχαν μόλις δοκιμαστεί στην Επανάσταση. Τέλος, η Ελλάδα θα
μπορούσε να γίνει σημαντική ναυτική Δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό, χωρίς να μπορεί να
απειλήσει καμία από τις Δυνάμεις, θα μπορούσε αντιθέτως να ωφελήσει μια από αυτές.
Οι προοπτικές αυτές εξηγούν άλλωστε και τον ανταγωνισμό των Δυνάμεων για «αποκλειστική επιρροή»
επάνω στις ελληνικές κυβερνήσεις, έναν ανταγωνισμό που αλλιώς δεν δικαιολογείται ούτε από το μέγεθος, ούτε
από το οικονομικό βάρος της βαλκανικής «Λιλλιπούτης». Και η διάρκεια του ανταγωνισμού των Δυνάμεων
περίπου εικοσαετής, συμπίπτει με τη βαθμιαία εξασθένιση της ευνοϊκής για την Ελλάδα γεωπολιτικής συγκυρίας.
Πράγματι, δύο εικοσαετίες αργότερα, τα πράγματα είχαν άρδην μεταβληθεί.
Η ίδια ή Ελλάδα, όπως ήταν πολύ φυσικό, δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των Προστατών
της, κυρίως επειδή συγκρούονταν μεταξύ τους. Ή ανάδειξη της χώρας σε τοπική δύναμη μπορεί να ήταν
αποδεκτή πιθανότητα και για τις τρεις Προστάτριες, αλλά ό απώτερος σκοπός ήταν φυσικά διαφορετικός για
την κάθε μία ξεχωριστά. Ή κατ’ αρχήν συμφωνία κατέληξε λοιπόν σε μία διαμάχη πού δυσχέρανε στο έπακρο
τόσο την εξωτερική πολιτική της χώρας, όσο και την οικονομική της ανάπτυξη. Γιατί έκτος από τις άμεσα
πολιτικές παρεμβάσεις τους οι Δυνάμεις χρησιμοποίησαν στην μεταξύ τους διαμάχη, ως όπλο για την επαύξηση
της επιρροής τους στην Ελλάδα, τον εκβιασμό των Δανείων. Έτσι όμως απέκλεισαν την Ελλάδα από τα δυτικά
χρηματιστήρια ως το 1878 και την αποστέρησαν , για ένα κρίσιμο διάστημα μισού αιώνα, από ένα δυνητικό
μέσο οικονομικής ανάπτυξης: το ξένο κεφάλαιο.
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Η Ελλάδα δεν μπόρεσε λοιπόν, και γι’ αυτόν το λόγο, να δημιουργήσει εγκαίρως την οικονομική εκείνη
υποδομή, πού θα της ήταν απαραίτητη για να παίξει το ρόλο της ακμαίας μικρής δύναμης. ' Η αδυναμία αύτη
ενίσχυσε την κυρίαρχη Δύναμη της εποχής, την Μεγάλη Βρετανία, στη μεταστροφή της, από το 1840, προς
μία πολιτική εντελώς ευνοϊκή για την ’Οθωμανική Αυτοκρατορία εφόσον, με δεδομένη την ελληνική αδυναμία,
δεν διαφαινόταν πειστικό διάδοχο σχήμα στα Βαλκάνια. Όταν πλέον δημιουργήθηκε: στην Ελλάδα κάποια
στοιχειώδης υποδομή και η εικόνα της χώρας ήταν πια πειστικότερη, στις δεκαετίες 1860-1880, τότε πλέον είχαν
μεταβληθεί τόσο πολύ οι άλλες συνθήκες, ώστε δεν υπήρχε πλέον λόγος να της δοθεί, τουλάχιστον αμέσως ο
ρόλος της τοπικής Δύναμης.
Παράλληλα, άλλωστε, η ανάπτυξη του ατμόπλοιου είχε υποβαθμίσει ραγδαία τη σημασία τόσο του
εμπορικού όσο και του πολεμικού ελληνικού στόλου. Στις τελευταίες δεκαετίες τού αιώνα οι στόλοι των
Δυνάμεων, ατμοκίνητοι, μπορούσαν να ελέγχουν πολύ ευρύτερες περιοχές, και πολύ αποτελεσματικότερα, από
ότι μπορούσαν το 1820 ή το 1830.
‘Ήδη από την δεκαετία 1830, κυρίως όμως προς τα μέσα του αιώνα, φάνηκαν επίσης οι δυνατότητες μιας
σημαντικής μεταβολής και στην ίδια την Τουρκία, ενός εκσυγχρονισμού πού θα ανέκοπτε την παρακμή και θα
αναβίωνε αν όχι την Αυτοκρατορία, πάντως όμως ένα Κράτος πού θα μπορούσε να λειτουργεί —και να
ελέγχει τα Στενά. Για τη Μεγάλη Βρετανία, ή δυνατότητα αύτη είχε καίρια σημασία και μείωσε δραστικά τη
στρατηγική σημασία τού ελληνικού Κράτους. Αυτό πού προείχε πλέον δεν ήταν η πρόβλεψη και διοργάνωση
ενός ισόρροπου διαδόχου σχήματος, άλλ’ αντιθέτως η διατήρηση της ευρωπαϊκής Τουρκίας και επομένως ο
συνεχής περιορισμός των ελληνικών φιλοδοξιών και προκλήσεων.
Τέλος, ή πολιτική αύτη ήταν ακόμη πιο επιβεβλημένη για τους Άγγλους μετά την ένωση της Γερμανίας,
το 1866, και ιδίως μετά τον γερμανικό θρίαμβο στον πόλεμο εναντίον των Γάλλων το 1870-71. Στην απειλή
τού ευρασιατικού όγκου ερχόταν τώρα να προστεθεί ή απειλή τού κεντροευρωπαϊκού μιλιταρισμού. Ό
γερμανικός ιμπεριαλισμός ήταν, αναπόφευκτο να στραφεί προς την Ανατολή. Τότε όμως, ο εναγκαλισμός της
Τουρκίας θα γινόταν για τους Γερμανούς βασική γεωπολιτική ανάγκη. Οι εξελίξεις αυτές ήταν για τους
Βρετανούς πρόσθετος και σπουδαίος λόγος για να υποστηριχτεί η Τουρκία: γιατί ήταν ο δρόμος πού μπορούσε
να οδηγήσει όχι μόνο τούς Ρώσους προς τη Μεσόγειο, αλλά και τους Γερμανούς προς την ’Ανατολή.
Από τις μεταλλαγές αυτές πού συμβαίνουν έξω από τα ελλαδικά όρια, καθορίζεται το μέλλον της
οικονομίας και της εξουσίας στην Ελλάδα. Οι γεωπολιτικοί καταναγκασμοί, βαθειά ριζωμένοι στη διαχρονία και
στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Ανατολής, οδηγούν αναπόδραστα την Ελλάδα προς την
ενσωμάτωση στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και προς την εξάρτηση.

Διάθρωση Οικονομικού Συστήματος
Ναυτική Δύναμη
Η μετεπαναστατική ανασυγκρότηση δεν απέτρεψε την παρακμή της ναυτιλίας που έδρευε στην
ελληνική χερσόνησο, στο Ιόνιο και στο Αρχιπέλαγος. Πράγματι, μετά τις καταστροφές της επανάστασης 6
ελληνικός εμπορικός στόλος ξαναχτίστηκε από τους πλοιοκτήτες των παραδοσιακών ναυτικών νησιών, αλλά και
της νέας ναυτιλιακής και εμπορικής νήσου, της Σύρου. Κατά την ιδία περίπου περίοδο, ένας νέος στόλος
ελληνικής πλοιοκτησίας δημιουργήθηκε βαθμιαία σε μερικά από τα εμπορικά κέντρα της οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και των Ηγεμονιών — Χίο, Σάμο, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, παραδουνάβια λιμάνια. Οι νέοι
πλοιοκτήτες ήταν εντόπιοι Έλληνες έμποροι ή μετανάστες από την Ελλάδα, αλλά και Έλληνες της Τουρκίας,
πού τούς ενθάρρυναν οι νομοθετικές και κυβερνητικές απόπειρες εκσυγχρονισμού της Αυτοκρατορίας, μετά το
Τανζιμάτ του 1839. Αλλά ο νέος στόλος των παραδοσιακών ναυτικών κέντρων ξαναχτίστηκε με την ίδια ,
παραδοσιακή μορφή, ενώ ό στόλος των νέων κέντρων ήταν αρχικά το ίδιο ξεπερασμένος τεχνολογικά και δεν
επρόκειτο να εκσυγχρονιστεί πριν από τις αρχές του 20οϋ αιώνα.
Στο πεδίο της οικονομικής συγκρότησης και οργάνωσης, ό μικρό-καπιταλισμός ήταν ο κανόνας,
φανερός σε διαρθρωτικά στοιχεία όπως η μικρή χωρητικότητα και η ιδιοκτησία από τον ίδιο τον καπετάνιο,
ενίοτε και από την κοινοπραξία καπετάνιου και πληρώματος, ιδίως σε περιπτώσεις Επτανησίων και άλλων
μεταναστών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο πεδίο της τεχνολογίας, ο κανόνας ήταν η έμμονή
απαρχαιωμένων στοιχείων, όπως ήταν η εξάρτηση της χαμηλής χωρητικότητας από τα όρια πού έθεταν το
κεφάλαιο του καπετάνιου και οι τεχνικές δυνατότητες των τοπικών ναυπηγείων, η χαμηλή ποιότητα των υλικών
και, φυσικά, η συνεχής κυριαρχία του ιστίου, χωρίς ούτε καν μία μεταβατική περίοδο μικτής χρήσης ιστίου και
ατμού.
Έτσι, ακόμη και στη δεκαετία του 1860, ο στόλος υπό ελληνική σημαία δεν περιλάμβανε ατμόπλοια, ώστε να
είναι ανταγωνιστικός σε θάλασσες που διασχίζονταν συνεχώς από τις δυτικές ατμοπλοϊκές γραμμές· ακόμη και το
1875, περιλάμβανε κυρίως μικρά ιστιοφόρα: 96% της ολικής του χωρητικότητας. Δεν είναι περίεργο πού ό όγκος
του θαλασσίου εμπορίου Ελληνικών συμφερόντων περιοριζόταν στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, αφού
τα ελληνικά πλοία ήταν κατάλληλα, ουσιαστικά, μόνο για Ακτοπλοΐα και μικρή ποντοπόρο ναυτιλία, πλοία με
περιορισμένο μεταφορικό δυναμικό. Το ότι ορισμένα διακινδύνευαν μακρύτερα ταξίδια η ασκούσαν εμπόριο
διηπειρωτικό, είναι μια εξαίρεση πού δεν αλλάζει την ουσία, δεν σημαίνει ότι η ελληνική ναυτιλία στο σύνολό της
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είχε αποκτήσει άλλη μορφή, ότι είχε μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα από όση της επέτρεπε η οικονομική και
τεχνολογική της διάρθρωση.
Συμπερασματικά, η προς βορρά μετατόπιση του κέντρου βάρους της ελληνικής δραστηριότητας, καθώς
και η παροδική ακμή της Σύρου, αντιστάθμισαν εν μέρει μόνο τις απώλειες του ελληνικού εμπορίου στην Ανατολή,
άλλ' ανέστειλαν χωρίς να αποτρέψουν την παρακμή της παραδοσιακής ελληνικής ναυτιλίας. Γιατί τα
διαρθρωτικά της προβλήματα παρέμειναν αναλλοίωτα και, οξυνόμενα διαρκώς από τον δυτικό ανταγωνισμό,
στάθηκαν εμπόδια αξεπέραστα: τα μικρά σχετικώς μεγέθη, η χαμηλή μέση χωρητικότητα, η περιορισμένη έκταση
της εσωτερικής αγοράς, ή έλλειψη μεγάλου επενδυτικού κεφαλαίου. Και τα προβλήματα αυτά ενισχύονταν
βέβαια όλο και περισσότερο, σε φαύλο κύκλο, από την καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του στόλου με τη νέα
τεχνολογία του ατμού.
Αυτή η ουσιαστική στασιμότητα διατηρείται ως τη δεκαετία 1880 οπότε αρχίζει βαθμιαία να
μεταβάλλεται. Η μεταβολή επιταχύνεται στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και οδηγεί, στις πρώτες δύο
δεκαετίες τού 20ου, στον εκσυγχρονισμό και τη θεαματική ανάπτυξη του υπό ελληνική σημαία εμπορικού
στόλου, αλλά και γενικότερα του στόλου ελληνικής ιδιοκτησίας.
Ωστόσο, η μεταβολή αυτή δεν συμπαρασύρει στην ανάπτυξη τους άλλους τομείς της Ελληνικής οικονομίας, ούτε
επιφέρει την ποιοτική της διαφοροποίηση κατά τον 19ο αιώνα.

Παράγοντες Βιομηχανοποίησης
Παρεμποδίζοντας την ενοποίηση των αγορών και την υποδομή της οικονομίας, οι γεωφυσικές συνθήκες
επηρεάζουν έμμεσα την ανάπτυξη. Υπάρχουν και άμεσες επιρροές, εξίσου σημαντικές. Οι γεωφυσικές συνθήκες
περιορίζουν τις ίδιες τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, προκαθορίζοντας έτσι και τις δυνατότητές της
να αναπτυχθεί. Στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο, λείπουν ορισμένα παραγωγικά στοιχεία και, όταν υπάρχουν,
λείπει το μέγεθος. Λείπουν οι απέραντες πεδιάδες της Ανατολικής Ευρώπης, της Γερμανίας, της Γαλλίας.
Λείπουν τα μακριά ποτάμια της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης, της Ρωσίας ή της ’ Ινδίας, οι ορυζώνες
της Κίνας και της Ιαπωνίας. Λείπουν τα μεγάλα, γόνιμα βοσκοτόπια της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Ελβετίας,
της Δανίας.
Αυτές οι ελλείψεις περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες για την ανάπτυξη τόσο μιας καπιταλιστικής
γεωργίας ή κτηνοτροφίας, όσο και μιας αγροτικής βιομηχανίας. Πράγματι, δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για
μία καπιταλιστική γεωργία πού θα στηριζόταν στη μαζική καλλιέργεια ενός βασικού προϊόντος: στα
δημητριακά, στο ρύζι, στο βαμβάκι, στα τεύτλα. Ούτε υπάρχουν, δυνατότητες καπιταλιστικής κτηνοτροφίας.
Δυσχεραίνονται έτσι οι συνθήκες για μία πρώιμη εκβιομηχάνιση, στηριγμένη στους αγροτοβιομηχανικούς
κλάδους που απογείωσαν τις οικονομίες της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης: αλευροβιομηχανία και
ζαχαροποιία - βυρσοδεψία, όπως στη μεσαιωνική και αναγεννησιακή Φλάνδρα· εγχώριο έριο και εισαγόμενο
βαμβάκι, όπως στην Αγγλία από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα· κτηνοτροφική μεταποίηση, όπως στη Δανία κατά
τον 19ο και ως τα μέσα του 20ου.
Αλλά τα γεωφυσικά δεδομένα πού ασκούν τη μεγαλύτερη και καθοδικότερη επίδραση σχετίζονται
αφενός με τη σύσταση του υπεδάφους και αφετέρου με το συνδυασμό εδάφους και κλίματος. Η σημασία του
υπεδάφους είναι πρόδηλη στις νεότερες ιστορικές περιόδους, όταν οι εξορυγμένες πρώτες ύλες αποτελούν καίριο
παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
Τα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στον 19ο αιώνα χαρακτηρίζεται από τις βαθύτατες μεταβολές, πού επέφερε ή
βιομηχανική επανάσταση. Ο καπιταλισμός της βιομηχανικής εποχής, καταχτητικότερος από ποτέ, ενσωματώνει όλο
και ευρύτερες περιοχές της Γής, με ένα ταχύτερο ρυθμό, για να χρησιμέψουν πλέον όχι μόνον ως αγορές για το
εμπόριο των ανεπτυγμένων, αλλά και ως πηγές τροφίμων, πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού.
Με τη δεύτερη φάση της βιομηχανικής επανάστασης, μεταξύ 1850 και 1870, τη φάση των
σιδηροδρόμων και τού ατμόπλοιου, κρυσταλλώνεται το νέο διεθνές σύστημα. Στα μέσα του αιώνα έχει ήδη μία
μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες και στις υπανάπτυκτες. Στη δεκαετία 1870, η
οικονομία του κόσμου κυριαρχείται πλέον, σε πλανητικό επίπεδο, από τον καπιταλισμό: ο σφυγμός της χτυπά στα
εργοστάσια της Δύσης, στα λιμάνια και στα χρηματιστήρια, στα δυτικά κέντρα οικονομικών και πολιτικών
αποφάσεων. Στις τρεις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, με την ύφεση, η όξυνση του ανταγωνισμού συνεπιφέρει
την εξάπλωση της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού.
Μέσα στα ασφυκτικά αυτά πλαίσια πού θέτει το διεθνές οικονομικό σύστημα, κινούνται αναγκαστικά οι
οικονομίες όσων χωρών έρχονταν σε κάποια επαφή μαζί του, εκείνων πού δεν είναι εντελώς πρωτόγονες και
απομονωμένες. Και όσο προχωρεί ο 19ος αιώνας, όσο ό κόσμος μεταβάλλεται με τούς ολοένα ταχύτερους
ρυθμούς της εκβιομηχάνισης, όσο η βιομηχανική επανάσταση ολοκληρώνει τη δεύτερη φάση της οι επιλογές των
υπανάπτυκτων συρρικνώνονται.
Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική οικονομία. Η σχετικά ευνοϊκή για αυτήν συγκυρία αλλοιώνεται ραγδαία
μεταξύ 1830 και 1870. Οι αδυναμίες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας γίνονταν ολοένα και μεγαλύτερες όσο
παρέρχονται οι δεκαετίες. Ο οικονομικός περίγυρος το 1870 ριζικά ακόμη και από το 1830. Στον ύστερο 19ο
αιώνα, η Ελλάδα δεν πρόκειται απλώς να ενταθεί σε μια παγκόσμια οικονομία που διευθύνεται, π.χ., από το
εμπόριο και τις τράπεζες της Βενετίας του 15ου αιώνα, ή του Άμστερνταμ του 17ου, ή έστω και του Λονδίνου
στις αρχές του 19ου. Η Ελλάδα του 1870 καλείται πλέον να ενσωματωθεί σε ένα διεθνές σύστημα που, με
πρωτεύουσα το Λονδίνο, κυριαρχείται όχι μόνο από τα εμπορικά και τραπεζικά δίκτυα, αλλά και από την
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τεχνολογία και τις βιομηχανίες του δυτικού καπιταλισμού. Επιπλέον, ο κόσμος της νέας αυτής εποχής δεν
κυριαρχείται απλώς και μόνο από μία χώρα ή μία μητρόπολη πού διαδραματίζει ρόλο παγκοσμίου οικονομικού
κέντρου, άλλ' από ένα πλέγμα κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων πού στηρίζεται σε όλες τις
ισχυρές δυτικές οικονομίες, πού απλώνεται στη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αμερική, τη Γερμανία, και πού
ηγεμονεύεται από τη βρετανική αυτοκρατορία.
Προς το τέλος του αιώνα οι ελληνικές δυνατότητες έχουν πια εξανεμιστεί. Κάτω από τις συνθήκες
ανταγωνισμού πού διαμορφώνονται οι επιμέρους τομείς της παραγωγής στην Ελλάδα δεν μπορούν πλέον ούτε να
αξιοποιήσουν όσες αναπτυξιακές δυνατότης διαθέτουν ούτε ν’ αποκτήσουν νέες.
Η προϊούσα αυτή αδυναμία διακρίνεται καθαρά τόσο στο πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή,
όσο και στη μεταποίηση, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι βιομηχανικοί κλάδοι πού έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, τα
μεταλλεία και η μεταλλουργία. Η αδυναμία διακρίνεται και στον τριτογενή τομέα, και ειδικά στην ασύμμετρη
ανάπτυξη της ναυτιλίας σε σύγκριση με τους άλλους τομείς.
Στην αγροτική παραγωγή ή ποσοτική ανάπτυξη δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, και είναι τεράστια. ’Αλλά
δεν επέρχεται ποτέ κάποιος ποιοτικός μετασχηματισμός, δεν δημιουργούνται μεγάλες καλλιέργειες, καπιταλιστικά
οργανωμένες και ανταγωνιστικές. Οι παραδοσιακές καλλιέργειες δεν παραχωρούν σημαντικό μέρος των
εκτάσεων που καλύπτουν σε νέα προϊόντα. Τα κυρίαρχα προϊόντα της ελληνικής οικονομίας τα αμπελουργικά,
αναπτύσσονται ταχύτατα για λόγους κυρίως τυχαίους και παροδικούς, όπως ήταν η επιδημία φυλλοξήρας στη
Γαλλία και την Ιβηρική. Η έκταση της μονοκαλλιέργειας αυτής είναι σημαντικός παράγων εξάρτησης από τις ξένες
αγορές. Γιατί η προσφορά αμπελουργικών τροφοδοτείται από έναν τεράστιό αριθμό μικροκαλλιεργητών που δεν
έχουν σοβαρές δυνατότητες να επηρεάζουν τις τιμές, ενώ ή ζήτηση εξαρτάται από τούς μεγαλέμπορους, από
ένα ολιγοψώνιο με διεθνικό προσανατολισμό. Έτσι, στη μακρά διάρκεια οι έμποροι επιβάλλουν στους
παραγωγούς τους όρους τους και αντλούν μεγάλο μέρος του αγροτικού πλεονάσματος. Δεν διοχετεύουν όμως αυτά
τα κέρδη σε βιομηχανικές επενδύσεις, άλλα στο ίδιο το εμπόριό τους, στις χρηματιστικές εργασίες και στις διεθνείς
δραστηριότητες τους. Η σώρευση κεφαλαίου στα χέρια αυτά δεν μπορεί να οδηγήσει την Ελληνική οικονομία σε
ποιοτικούς μετασχηματισμούς.
Η διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας δεν θα μεταβληθεί, στην γενική της μορφή, ούτε με την
προσάρτηση της Θεσσαλικής πεδιάδας. Η Θεσσαλία θα αλλάξει την εικόνα του ελλαδικού χώρου, όχι όμως και
την οικονομία του. Γιατί η πεδιάδα έχει δύο σοβαρά γεωοικονομικά μειονεκτήματα: στερείται οικονομικών
διεξόδων και εργατικού δυναμικού για μια καπιταλιστική καλλιέργεια σιτηρών. Οι γειτονικές της οθωμανικές
επαρχίες δεν είναι υποψήφιες αγοραστές της παραγωγής της, διότι παράγουν και οι ίδιες σιτηρά, η Κεντρική και
’Ανατολική Ευρώπη το ίδιο, η Δυτική Ευρώπη είναι απρόσιτη γιατί συγκοινωνίες δεν υπάρχουν: το στάρι της
Ρωσίας και, αργότερα, της Αμερικής, φτάνει εκεί φθηνότερο. Εξ’ άλλου, η αποχώρηση του μουσουλμανικού
πληθυσμού θα παραδώσει τα κτήματα στα χέρια Ελλήνων κεφαλαιούχων, κυρίως ομογενών, αλλά θα τα
παραδώσει απογυμνωμένα από τούς Οθωμανούς καλλιεργητές τους. Έτσι, ο ρόλος της θεσσαλικής
σιτοπαραγωγής δεν θα είναι μακροχρόνια αναπτυξιακός: θα είναι απλώς μια υποκατάσταση εισαγωγών, και
μάλιστα με μεγάλο κόστος προστασίας.

Χρηματιστές και έμποροι: αδιαφορία για τη βιομηχανία
Η ευπάθεια των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και οι διακυμάνσεις της παραγωγής και των τιμών τους,
συνετέλεσαν στην ιδιαίτερη εξάρτηση των παραγωγών από τούς μεσάζοντες, τους τοκογλύφους και τους
ενοικιαστές φόρων. Έμποροι και χρηματιστές αποσπούσαν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πλεονασμάτων της
αγροτικής παραγωγής. Εν συνεχεία τα κεφάλαια αυτά δεν επενδύονταν κατά κανόνα στο δευτερογενή τομέα,
στην εκβιομηχάνιση, στον ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Επανεπενδύονταν στο εμπόριο
και στην τοκογλυφία, τοποθετούνταν σε αγορές αστικής γης και τροφοδοτούσαν την κερδοσκοπία στο
συνάλλαγμα κατά την περίοδο της υποτίμησης της δραχμής του 1886-1898, καθώς και την εκροή κεφαλαίου προς
το εξωτερικό.
Στις διαδικασίες αυτές συντελούσαν τρία κυρίως πλέγματα αίτιων. Στο ένα περιλαμβάνονται όσες αιτίες
σχετίζονται με την ανεπάρκεια προστατευτικών μονώσεων στην ελληνική οικονομία, αιτίες πού τη διατηρούσαν
ανοιχτή και ευάλωτη σε κάθε είδους ανταγωνισμό: η μετατρεψιμότητα της δραχμής, η λειτουργία ελεύθερης
αγοράς συναλλάγματος και μεταλλικού, η απόλυτη ελευθερία στο εξωτερικό εμπόριο. Το δεύτερο σχετίζεται με τη
λειτουργία της επιχειρηματικής ομογένειας που προσέφερε στους Έλληνες επιχειρηματίες όχι μόνο το ιδεολογικό
παράδειγμα, αλλά και τις δυνατότητες επιχειρηματικών τοποθετήσεων έξω από την Ελλάδα, σε όλα τα μεγάλα
κέντρα του Ελληνισμού, στην ’Ανατολή και στις παροικίες. Το τρίτο πλέγμα περιλαμβάνει τα καθαρώς
οικονομικά αίτια της συμπεριφοράς αυτής.
Ένα πρώτο σοβαρό αντικίνητρο για τις βιομηχανικές επενδύσεις ήταν η νομισματική αστάθεια, ειδικά μετά το
1886. Κατά την μεγάλη νομισματική κρίση, που διάρκεσε από το 1885 ως το 1904, δεν υπήρχαν συναλλαγματικοί
περιορισμοί και η δραχμή ήταν ελεύθερα μετατρέψιμη στην αγορά συναλλάγματος. Ήταν φυσικό επομένως για
τούς φορείς κεφαλαίου να εξασφαλίζουν το διαθέσιμο κεφάλαιό τους, ή και να το αυξάνουν, κερδοσκοπώντας
με την υποτίμηση. Οι εισαγωγείς το έκαναν με προαγορές συναλλάγματος. Οι εξαγωγείς με είσπραξη
προκαταβολών σε συνάλλαγμα και με προπωλήσεις των ελληνικών προϊόντων που εμπορεύονταν. Και οι
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τοκογλύφοι με χρηματιστικές πράξεις ή και απλή αποθησαύριση ξένου νομίσματος. ’Άλλωστε οι
συναλλαγματικές αγοραπωλησίες δεν ήταν απλώς και μόνο εξασφαλιστικές, αλλά και εξαιρετικά κερδοφόρες.
Ακόμη σημαντικότερες ήταν οι ευκαιρίες επένδυσης στις ίδιες δραστηριότητες: εμπορικές και
χρηματιστικές επιχειρήσεις, ενοικιάσεις και υπεκμισθώσεις φόρων. Αξιοσημείωτο είναι πως το ποσοστό κέρδους στη
βιομηχανία δεν ήταν υψηλότερο από τα ποσοστά των εμπορικών κερδών ή των επιτοκίων. Σε ορισμένες
περιόδους ήταν μάλιστα πολύ χαμηλότερο. Αντιθέτως, τα κέρδη του εμπορίου και της τοκογλυφίας ήταν τόσο
υψηλά, ώστε να λειτουργούν ως κίνητρο για επανεπένδυση στο εμπόριο και την τοκογλυφία, άρα ως
αντικίνητρο εναντίον της βιομηχανικής επένδυσης.
Υπήρχε, τέλος, και ένας καθαρά πρακτικός λόγος, για τον όποιο τα κέρδη από το εμπόριο και τον
τοκισμό δεν επενδύονταν σε άλλους τομείς. Μετά την ολοσχερή καταστροφή του απελευθερωτικού αγώνα η
ανάπτυξη του εμπορίου ήταν ταχύτατη, αντίστοιχη προς την ανασυγκρότηση και τη μεγέθυνση της αγροτικής
παραγωγής. Αλλά η μεγάλη αύτη αύξηση, καθώς και η ραγδαία επέκταση της αμπελουργίας, δημιουργούσαν στους
εμπόρους και τούς χρηματοδότες της παραγωγής μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για κεφάλαια κινήσεως. Η
ανάγκη αύτη απορροφούσε ένα μεγάλο μέρος των κερδών, το όποιο δεν μπορούσε έτσι να στραφεί προς τη
μεταποίηση.
Ειδικά για την τοκογλυφία που εκπλήσσει δεν είναι τόσο η εσωστρέφειά της, το γεγονός ότι οι πρόσοδοί
της δεν επενδύθηκαν στην βιομηχανία και προφανώς ανατοποθετήθηκαν σε τοκογλυφικά δάνεια. Αυτό ήταν
φυσικό για μια δραστηριότητα πού απέδιδε 18-48%, και της όποιας ο ίδιος ο ορισμός εμπεριέχει την έννοια του
ανατοκισμού. Το περίεργο στοιχείο είναι η αξιοθαύμαστη σταθερότητα του τοκογλυφικού φαινομένου, καθώς και
του ύψους του επιτοκίου, σταθερότητα, άλλωστε, πού ξεπερνάει τα όρια του 19ου αιώνα: η τοκογλυφία είναι από τις
ευσταθέστερες σταθερές στη νεοελληνική ιστορία.
Τα υψηλά επιτόκια δεν θα μπορούσαν να σταθούν, μακροχρονίως, χωρίς μια παραγωγή πού να τα
επιτρέπει, χωρίς μεταλλεύματα, λάδι και σταφίδα, χωρίς αγροτικό πλεόνασμα. Απόδειξη για το μέγεθος του
πλεονάσματος είναι άλλωστε ότι τροφοδοτούσε και το Κράτος με τέτοια φορολογικά έσοδα, πού του επέτρεπαν
να καταβάλει τοκογλυφικά επίσης επιτόκια στους δανειστές του. Στην Ελλάδα υπήρχαν πλούτοπαραγωγικοί πόροι,
υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος γεωργικός και ορυκτός πλούτος σε σχέση με τον πληθυσμό και αυτός ήταν πού
τροφοδοτούσε τα υψηλά κέρδη από τόκους. Στην Ελλάδα όμως υπήρχε επίσης, και αυτό είναι ακόμη
σημαντικότερο, ένα ορισμένο είδος καπιταλιστικών σχέσεων, κυρίως χρηματιστικών, πού κυριαρχούσαν σε μια
έντονα ολιγοπωλιακή αγορά χρήματος. Και οι σχέσεις αυτές ήταν συστατικά στοιχεία ενός τρόπου παραγωγής
προκαπιταλιστικού, προβιομηχανικού, με έντονα εκχρηματισμένη αγροτική οικονομία. Αυτές οι συνθήκες ήταν
που επέτρεπαν τα υψηλά επιτόκια και τη διαιώνισή τους.
Η πολιτική των τραπεζών εντάθηκε συνειδητά στην όλη οργάνωση της ολιγοπωλιακής αγοράς χρήματος.
Οι έμποροι και χρηματιστές, παρέχοντας στις τράπεζες τις απαιτούμενες εγγυήσεις, δανείζονταν εκείνοι τα
τραπεζικά κεφάλαια, τα επαναδάνειζαν στους αγρότες και καρπώνονταν τη διαφορά μεταξύ του τραπεζικού
επιτοκίου 6-10% και του 18-48% της τοκογλυφίας. Η πολιτική αύτη επέτρεψε στους εμπόρους και στους
τοκογλύφους να διατηρήσουν τελικά κάτω από τον έλεγα τους περιφερειακές και τοπικές χρηματαγορές και
μάλιστα, τουλάχιστον εν μέρει, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια των τραπεζών. Παράλληλα όμως, οι Τράπεζες
κατέκτησαν τόσο την ηγεσία του ολιγοπωλίου όσο και την ηγεμονία του κοινωνικού που έτρεφε το ολιγοπώλιο αυτό:
και η κατάκτηση έγινε σε εθνική κλίμακα.
Η διαιώνιση των συνθηκών αυτών εξηγεί και το διττό φαινόμενο των υψηλών και διαχρονικά σταθερών
επιτοκίων σε μια οικονομία που διέθετε πλουτοπαραγωγικούς πόρους και που παρήγε ένα συνεχώς αυξανόμενο
πλεόνασμα. Πόροι και πλεόνασμα τροφοδοτούσαν το μεγάλο ύψος των εμπορικών και χρηματιστικών κερδών. Οι
ισχύουσες κοινωνικό-οικονομικές σχέσεις συντηρούσαν τούς ιεραρχικούς και ολιγοπωλιακούς μηχανισμούς
άντλησης αυτού τού πλεονάσματος. Αυτοί με τη σειρά τους επέτρεψαν ή μάλλον επέβαλλαν διαχρονική
σταθερότητα, των επιτοκίων και της τοκογλυφίας. Εξασφαλίστηκε έτσι η αναπαραγωγή των κοινωνικόοικονομικών αυτών σχέσεων και κυρίως εκείνης, που στηριζόταν στην κατοχή του χρήματος. Τέλος,
διατηρήθηκε και ενισχύθηκε κυριαρχία της σχέσης αυτής στον τρόπο παραγωγής πού επικρατούσε στην ελλαδική
κοινωνία από τον 18ο αιώνα ως τον 20ο.
Οι συνέπειες στις δυνατότητες εκσυγχρονισμού και εκβιομηχάνισης είναι σαφείς. Τράπεζες, χρηματιστές
και τοκιστές, έμποροι: το μεγάλο τμήμα του αγροτικού πλεονάσματος πού απορροφούσαν αυτοί οι παράγοντες
της οικονομίας, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούσε παρά να στηρίξει την αναπαραγωγή των μηχανισμών
αυτής της τόσο αποδοτικής άντλησης και να επανεπενδύεται στις ίδιες δραστηριότητες —κι επομένως ήταν
αδύνατο να τροφοδοτήσει επενδύσεις στη βιομηχανία. Ούτε αυτός ό δίαυλος μπόρεσε έτσι να χρησιμεύσει σε
μεταφορά πλεονάσματος και στον ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.
Μετά τη δεκαετία του 1860 οι τιμές της αστικής γης ανέβαιναν συνεχώς, μετά το 1886 οι ανοδικές τάσεις
ενισχύθηκαν ξαφνικά και από την υποτίμηση του νομίσματος.
Οι ιδιότυπες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη του Κράτους, την επέκταση της πρωτεύουσας
και τις μεταβολές της οικονομίας είχαν λοιπόν ορισμένες αλληλένδετες οικονομικές συνέπειες: επέτειναν τις
καταναλωτικές κρατικές λειτουργίες και την περαιτέρω διόγκωση του κρατικού μηχανισμού - δημιούργησαν ένα
μεγάλο αστικό πληθυσμό, εξαρτημένο από το εμπόριο για τον εφοδιασμό του με άγαθά - κατέστησαν έτσι
σχεδόν απαραίτητη μια πολιτική ελευθέρου εξωτερικού εμπορίου, πού συνετέλεσε στην αδυναμία εκβιομηχάνισης,
ενίσχυσαν την υπερτροφική ανάπτυξη της μικροβιοτεχνίας και των υπηρεσιών εμπόδισαν την απόλυτη εξαθλίωση
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του πληθυσμού και τη δημιουργία μιας εργατικής τάξης· και γενικότερα, τροφοδότησαν τον φαύλο κύκλο της
κερδοσκοπίας στη γη και της αδιαφορίας για τον τομέα χαμηλής απόδοσης που είναι η βιομηχανία.

Ανεπάρκεια δημοσίων επενδύσεων
Μεταξύ 1833 και 1872, το ποσοστό των δημοσίων δαπανών που δαπανήθηκε σε παντός είδους
δημόσια έργα μόλις έφτασε ένα ισχνό 3%, μία επένδυση περίπου 12 εκατομμυρίων σε σύνολο δαπανών 400
εκατομμυρίων για όλους τούς Προϋπολογισμούς της περιόδου. Αν μάλιστα συμπεριληφθούν και οι άλλες δαπάνες του
Δημοσίου, που καλύπτονταν από έσοδα των εξωτερικών δανείων, τότε η εικόνα είναι ακόμη χαρακτηριστικότερη:
σε σύνολο δαπάνης σχεδόν 700 εκατομμυρίων- η ολική δημόσια επένδυση των 12 κάλυψε ποσοστό μόλις 1,7%.
Το μεγαλύτερο μέρος του πόσου αυτού, σχεδόν το μισό, ξοδεύτηκε στην οδοποιία που προσέφερε στο Κράτος
και τα γνωστά πλεονεκτήματα ελέγχου των επαρχείων και της ληστείας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα στο οδικό
δίκτυο υπήρξε πενιχρό. Στα 29 χρόνια της πρώτης δυναστείας κατασκευάστηκαν 400 χιλιόμετρα δικτύου, που
συμπληρώθηκαν με άλλα 205 χιλιόμετρα ως το 1872.
Το κοινοβουλευτικό καθεστώς παρέλαβε λοιπόν μια κληρονομιά πολύ βαρυμένη, ιδίως στον καίριο
τομέα της συγκοινωνιακής υποδομής. Με αυτά τα προηγούμενα προτάθηκε το 1873 στη Βουλή το βασικό
νομοθέτημα του 19ου αιώνα για τις οδικές συγκοινωνίες. Η φιλοδοξία που εκφράστηκε στην εισηγητική έκθεση
ήταν να κατασκευαστούν 3.000 χιλιόμετρα μέσα σε μια δεκαετία. Αλλά η λαμπρή αύτη προοπτική
διαψεύστηκε. Αφενός η κατασκευή διάρκεσε είκοσι χρόνια και αφετέρου έγινε με πολλές ποιοτικές θυσίες, που
περιόρισαν σοβαρά τη λειτουργικότητα του δικτύου. Η οδική υποδομή της οικονομίας παρέμεινε έτσι
υπανάπτυκτη ως το τέλος του αιώνα, παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο πού οπωσδήποτε συντελέστηκε στο μεταξύ.
Πράγματι, το ολικό μήκος του οδικού δικτύου αυξήθηκε κατά 650 περίπου χιλιόμετρα μεταξύ 1873 και 1882
και στη δεκαετία της μεγάλης προσπάθειας - του Τρικούπη, 1883-1892, έγινε ένα άλμα 2.200 χιλιομέτρων. Το
δίκτυο ήταν όμως ποιοτικά υπανάπτυκτο, ακόμη και στα τέλη του αιώνα. Γιατί κατασκευάστηκε με κριτήρια
ψηφοθηρικά, πού σημαίνει κακή τεχνική και δεύτερη ποιότητα, και κατόπιν αφέθηκε στην τύχη του, χωρίς τη
συντήρηση πού ενώ ήταν απαραίτητη, δεν εντυπωσίαζε τους πολίτες. Ο βρετανός πρόξενος γράψει χαρακτηριστικά
ότι το ελληνικό δίκτυο είναι το 1895 ότι ήταν το αγγλικό 150 χρόνια πριν, στα μέσα του 18ου αιώνα, πριν ακόμη
από τη βιομηχανική επανάσταση.
Είναι φανερό ότι η ανεπάρκεια των επενδύσεων σε δημόσια έργα δεν ήταν απλώς ένα δυσάρεστο
σύμπτωμα της ελληνικής υπανάπτυξης, ήταν βασικό δομικό στοιχείο της. Δεν ήταν απλώς ότι στερούσε την
ελληνική οικονομία από τα μέσα της ανάπτυξης της: την άφηνε χωρίς καν θεμέλια, χωρίς την ίδια τη στοιχειώδη
εκείνη υποδομή πάνω στην οποία θα μπορούσαν κατόπιν άλλες επενδύσεις να χτίσουν το οικοδόμημα της
ανάπτυξης.

Σιδηρόδρομοι: επενδυτική βούληση και πρόσχημα δημοσίου δανεισμού
Είναι γνωστό ότι ή εντονότερη επενδυτική προσπάθεια του Δημοσίου στον 19ο αιώνα έγινε κατά τη
διάρκεια της κυριαρχίας του Τρικούπη στην πολιτική σκηνή και πριν από την πτώχευση. Το πιο οικείο παράδειγμα
είναι η περίπτωση των σιδηροδρομικών επενδύσεων. Εξ’ άλλου, μία από τις συνήθεις ερμηνείες του δημοσίου
δανεισμού στην περίοδο 1879-1893 είναι ότι το Κράτος δανείστηκε τα γνωστά τεράστια ποσά με σκοπό την
πραγματοποίηση της μεγάλης αυτής επενδυτικής προσπάθειας. Επειδή η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στην
κατασκευή του δικτύου, είναι χρήσιμο να διαπιστωθεί ποιά ήταν ή πραγματική σχέση ανάμεσα στο δίκτυο και
στον δημόσιο δανεισμό. Αυτό θα επιτρέψει να εξαχθούν συμπεράσματα αφενός για την πραγματική επενδυτική
βούληση και πολιτική του Κράτους, αφετέρου για το πώς πραγματώθηκε αύτη η πολιτική.
Για ένα μέρος του δικτύου το Δημόσιο έδινε σε ιδιώτες αναδόχους προνόμια και ετήσιες
επιχορηγήσεις. Ένα άλλο μέρος κατασκευάστηκε με άντληση δανειακών κεφαλαίων. Υπήρχαν δάνεια πού
έγιναν με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή μιας γραμμής, π.χ. το δάνειο των Σιδηροδρόμων Πειραιά Λάρισας. Αλλά και οι επιχορηγήσεις καλύπτονταν και αυτές έμμεσα με δημόσιο δανεισμό γιατί δημιουργούσαν
ανάγκες για ετήσια εκροή από τους Προϋπολογισμούς χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες εισροές, δηλαδή άμεσες
ωφέλειες του Δημοσίου από τις σιδηροδρομικές γραμμές πού επιχορηγούσε.
Το Δημόσιο, πάντως, δανείστηκε μεγάλα ποσά και με επαχθείς όρους για ένα σιδηροδρομικό έργο πού
«δεν προλαβαίνει να ενσωματωθεί στην οικονομία και να λειτουργήσει», εφόσον ούτε την εκβιομηχάνιση
προώθησε άμεσα, ούτε όμως υπήρχαν ακόμη και οι προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο δίκτυο. Αλλά τα ερωτήματα που
ενδιαφέρουν εδώ είναι άλλα. Δεν είναι μόνο η συνολική αποδοτικότητα των επενδύσεων σε σχέση με την
αναπτυξιακή διαδικασία, είναι και τα αίτια, για τα όποια οι επενδύσεις δεν ήταν επαρκείς. Βασικό ζήτημα είναι
λοιπό η ανίχνευση της πολιτικής του Κράτους: αν αληθεύει ή όχι ότι ό δημόσιος δανεισμός κατά την περίοδο
αύτη, έγινε με συνειδητό κύριο στόχο τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη και αν υπήρχε καν μία
συνειδητή πολιτική επενδύσεων, γενικότερα αποδεκτή μέσα στα κρατικά κέντρα αποφάσεων, ή μήπως υπήρχε
μόνο στους οραματισμούς του Τρικούπη.
Κάτω από την πίεση των καταναλωτικών αναγκών, παρ’ όλες τις αναπτυξιακές διαθέσεις των
Τρικουπικών και παρόλο το μέγεθος της υπερχρέωσης του Δημοσίου, το σύνολο των κρατικών επενδύσεων δεν
ξεπέρασε το 8% των ολικών δαπανών του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 1878-1897, χρονικό διάστημα που
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περιλαμβάνει και την χρυσή εποχή των κυβερνήσεων Τρικούπη. Οι επενδύσεις αυτές δέν επαρκούσαν ούτε καν για
την ολοκλήρωση ενός στοιχειώδους σιδηροδρομικού δικτύου: «το 1893, όταν ομολογείται επίσημα η πτώχευση του
ελληνικού κράτους από τα 1100 χιλιόμετρα της δεύτερης σειράς των τροπικών συμβάσεων μόνο 213 χιλιόμετρα
λειτουργούν (149 κρατικά και 64 ιδιωτικά)».
Τον δημόσιο δανεισμό, επομένως, αλλά και τους επαχθείς όρους του, δεν επέβαλε τόσο ούτε η
επενδυτική όρεξη του Κράτους, ούτε «η βιασύνη του Τρικούπη να πραγματοποιήσει το όνειρο των
σιδηροδρόμων», αλλά μάλλον η πολύ γενικότερη πολιτική ανάγκη και των τρικουπικών, και των
δηλιγιαννικών κυβερνήσεων για ρευστό. ’Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο το ότι «ο Τρικούπης αναγκάστηκε να
χρησιμοποιήσει για την πληρωμή του εξωτερικού χρέους το μεγαλύτερο μέρος από το προϊόν του Δανείου της
γραμμής Αθήνα - Λάρισα - Σύνορα». Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό ακριβώς έδωσε στους ξένους
δανειστές αφορμή, εν όψει της πτώχευσης να κατηγορήσουν την ελληνική κυβέρνηση, έστω και άδικα, ως δόλιο
οφειλέτη.
Δόλιος μπορεί να μην ήταν ο οφειλέτης, άσκεπος ίσως ήταν. Κυρίως όμως, ήταν ευάλωτος στις πιέσεις των
ψηφοφόρων του και απελπιστικά εξαρτημένος από τους δανειστές του — ξένους, ομογενείς και αυτόχθονες.

Δημόσια και ολική επένδυση: Η ανεπάρκεια ως αίτιο οικονομικής καθυστέρησης
Με μια καθαρά στατιστική θεώρηση της ελληνικής περίπτωσης στα τέλη του 19ου αιώνα θα μπορούσε
να υποστηριχτεί ότι ή αναλογία των επενδύσεων που έγιναν στην περίοδο των 12-13 ετών, μεταξύ 1880 και
1892, ήταν επαρκής για να δώσει μια πρώτη ώθηση στην εκβιομηχάνιση και για να εκκινήσει την οικονομική
«απογείωση» της χώρας. Αλλά μια εξίσου σημαντική προϋπόθεση του μετασχηματισμού θα ήταν η διάρκεια, η
συνέχεια της επενδυτικής προσπάθειας. Επιπλέον, θα έπρεπε οι επενδύσεις να είχαν ποιοτικά κατάλληλη
διάρθρωση, να ήταν διεσπαρμένες σε ευρύ φάσμα κλάδων, να υπήρχε ταυτόχρονη επενδυτική δραστηριότητα
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και παράλληλη ανάπτυξη τόσο της υποδομής, όσο και των πρώτων
(βιομηχανικών μονάδων και κλάδων. Στην ελληνική περίπτωση οι προϋποθέσεις αυτές δεν συντρέχουν, η
χρονική περίοδος των μεγάλων επενδύσεων διαρκεί πολύ λίγο και η δωδεκαετία ακολουθείται από την πτώχευση
του Κράτους και τη βαθειά κρίση, οικονομική και νομισματική, των ετών 1893-1904. Είναι φανερό ότι μόνη ή
ποσοτική επάρκεια των επενδύσεων, και αν ακόμα υπάρχει, δεν φτάνει για να θεμελιώσει τη συμβολή τους
στην εκβιομηχάνιση.
Οι προσπάθειες αυτές ασφαλώς, εξόπλισαν την οικονομία με μια υποδομή, έστω και ανεπαρκή, έστω
και περιορισμένη στις στοιχειώδεις επικοινωνίες και συγκοινωνίες. Το ερώτημα δεν είναι όμως το αν
δημιουργήθηκε η όχι μια υποδομή, αλλά το αν εκπληρώθηκαν οι συνθήκες της εκβιομηχάνισης στο σύνολό
τους, αν συνέτρεξαν επιπλέον και οι στοιχειώδεις ποσοτικές προϋποθέσεις, δηλαδή αν έγιναν οι ελάχιστες
επενδύσεις που απαιτούνται για ένα τέτοιο μετασχηματισμό.
Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες υπάρχει ένα όριο, μια κρίσιμη μάζα επενδύσεων, που είναι απαραίτητες
προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια πρώτη εκβιομηχάνιση, για να επιτευχθεί αυτό που μερικοί αποκαλούν,
εντυπωσιακότερα, «απογείωση» της οικονομίας. Το όριο αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό του ’Εθνικού
Προϊόντος, συνήθως 7-10%, για μια ορισμένη χρονική περίοδο.
Με μια ολική αξία περίπου 150-180 εκατομμυρίων δραχμών, οι δημόσιες επενδύσεις δεν ξεπέρασαν το
7.5-10% του ολικού ύψους των Προϋπολογισμών της περιόδου. Η ανεπάρκεια ισχύει και στη σύγκριση με το
Εθνικό Προϊόν. Το μέσο ετήσιο ύψος του για την εικοσαετία μπορεί με ασφάλεια να υπολογιστεί σε 500
εκατομμύρια δραχμών. Αυτός ο μέσος ορός στηρίζεται στις πιο αξιόπιστες μαρτυρίες πού υπάρχουν μέχρι
στιγμής, στους υπολογισμούς ορισμένων εγκύρων συγγραφέων και πολιτικών. Ένα ελάχιστο 500 εκατομμυρίων
υπολόγιζε κατά τη δεκαετία 1880 ο καθηγητής της Οικονομίας Ε. Σούτσος και ένα μέγιστο 600-650 ανέφεραν
για την περίοδο 1887-1894 ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Υπουργός Οικονομικών Ανάργυρος Σιμόπουλος, καθώς
και ο Άγγλος στατιστικός Mulfiall. Η αναλογία των δημοσίων επενδύσεων σε αυτόν το μέσο όρο είναι μόλις
1,6 με 1,7% του Εθνικού Προϊόντος.
Από τις προσεγγίσεις αυτές προκύπτει ότι οι ολικές επενδύσεις του Δημοσίου, των Τραπεζών και όλων
των Ανωνύμων Εταιρειών της χώρας στην εικοσαετία αύτη δεν μπορεί να ξεπέρασαν τα 260-280 εκατομμύρια.
'Ωστόσο, το 7-10% του Εθνικού Προϊόντος θα σήμαινε επενδύσεις ολικής άξιας 700-1.000 εκατομμυρίων, εφόσον
το ολικό ύψος του Προϊόντος στην εικοσαετία ήταν, με βάση το ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων, περίπου 10
δισεκατομμύρια. Η απόσταση μεταξύ αυτών των 700-1.000 εκατομμυρίων και των 260-280 είναι πολύ μεγάλη.
Αναγκαστικά, η διαφορά θα έπρεπε να αναζητηθεί στις επενδύσεις των προσωπικών εταιριών των ιδιωτών στον
αστικό τομέα και των καλλιεργητών. Είναι όμως απίθανο να είχαν τόσο μεγάλη άξια οι επενδύσεις αυτές, να ήταν
ίσες ως και υπερδιπλάσιες από τις επενδύσεις Δημοσίου, Τραπεζών και μεγάλων εταιριών, και αυτό με ύφεση
σε όλη την εικοσαετία και σταφιδική κρίση στα τελευταία πέντε χρόνια της.

Παράγοντας Εργασία
Παρατηρείται μια χρόνια στενότητα εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου. Δεν πρόκειται τόσο για
παροδική, εγγενή στενότητα. Το φαινόμενο οφείλεται κυρίως στο ότι οι διαθέσιμες ποσότητες εργασίας και
κεφαλαίου τείνουν να διοχετεύονται προς άλλες κατευθύνσεις και όχι στην εγχώρια βιομηχανία: τα δημογραφικά
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περισσεύματα διοχετεύονται προς την μετανάστευση- και τα κεφάλαια, αλλοδαπά και εγχώρια, αντλούνται και
χρησιμοποιούνται με τρόπους που καταλήγουν σε μια χρόνια αδυναμία επενδύσεων στην υποδομή της οικονομίας
και στην μεταποίηση. Συντελώντας στην αδυναμία επενδύσεων και εκβιομηχάνισης, οι δύο στενότητες επιτείνουν και
τις ανταγωνιστικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα σε μια εποχή
ενσωμάτωσης στο νέο διεθνές σύστημα που δημιουργείται αυτή την περίοδο, σύστημα πού κυριαρχείται από τον
βιομηχανικό καπιταλισμό.
Ανέκαθεν ο αγροτικός τομέας της ελληνικής οικονομίας στηριζόταν, για λόγους κυρίως
γεωοικονομικούς, στη μικρή γαιοκτησία και στις μονοκαλλιέργειες. Δεν ήταν λοιπόν ποτέ αυτάρκης, δεν
μπορούσε να στηριχτεί εξ ολοκλήρου στην αύτοκατανάλωση, είχε πάντοτε ανάγκη αγορών για τα προϊόντα του
και προμηθευτών για όσα ο ίδιος δεν παρήγαγε. Δεν υπήρχε όμως η εσωτερική αγορά για τα προϊόντα αυτά, οι
πόλεις δεν μπορούσαν να απορροφήσουν όλο το λάδι, το κρασί, τη σταφίδα, το μετάξι, τους καρπούς, ένα
μεγάλο μέρος τους έπρεπε να εξάγεται. Από την άλλη πλευρά, οι πόλεις αυτές δεν ήταν τα μεγάλα κέντρα
μεταποιητικής παραγωγής, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τη μονοκαλλιεργητική ύπαιθρο με αγαθά
βιομηχανικά, έστω και πρώτης ανάγκης μόνο. Αυτή η οικονομία στο σύνολό της, με τον αγροτικό και τον
αστικό της τομέα, είναι λοιπόν ανέκαθεν αναγκασμένη να λειτουργεί σε μια συνεχή σχέση με την παγκόσμια
αγορά: είναι ένα σύστημα ανοιχτό στην παγκόσμια οικονομία.
Η πρωτοπορία των ανεπτυγμένων δεν οφείλεται πλέον μόνο στους φυσικούς τους πόρους, στον πλούτο,
στα κεφάλαια, στην οργάνωση, στη γνώση, στις οικονομικές αδράνειες του παρελθόντος, στην πολιτική ισχύ
οφείλεται, πολύ περισσότερο, στη διαφορετική διάρθρωση που χαρακτηρίζει τις ισχυρές οικονομίες μετά την
εκβιομηχάνιση τους. Προς μια παρόμοια διάρθρωση είναι αναγκασμένη να προσανατολιστεί και η εξαρτημένη
οικονομία για να μειώσει το βάρος της εξάρτησης, της ανισότητας στις ανταλλαγές χρήματος, αγαθών και
ανθρώπων.
Σε μια αγροτική χώρα όπως ήταν η Ελλάδα της εποχής, τα επενδυτικά κεφάλαια προέρχονται κυρίως, άμεσα ή
έμμεσα, από το αγροτικό πλεόνασμα. Το περίσσευμα πού προκύπτει από την αγροτική παραγωγή, το
πλεόνασμα πού υπερβαίνει τις ανάγκες επιβίωσης και βιολογικής αναπαραγωγής του αγροτικού πληθυσμού,
είναι το εν δυνάμει κεφάλαιο για μελλοντική επένδυση.
Η επένδυση είναι δυνατή είτε στην Ίδια την αγροτική οικονομία, σε καλλιέργεια νέων εδαφών και
βελτίωση καλλιεργητικών μεθόδων, είτε στον τομέα της μεταποίησης, σε δημιουργία βιοτεχνιών και βιομηχανιών,
αγροτικών και μη.
Στην Ελλάδα του Ι9ου αιώνα, αναγκαία συνθήκη της εκβιομηχάνισης ήταν η μεταφορά αγροτικού
πλεονάσματος στόν δευτερογε-I τομέα με την επένδυση του στη βιομηχανία. Η συνθήκη αύτη δεν λειτούργησε
γιατί το πλεόνασμα αφενός ήταν ανεπαρκές, αφετέρου διοχετεύτηκε σε διαύλους πού δεν οδηγούσαν στη
δημιουργία ούτε βιομηχανιών, ούτε όμως και υποδομής για τον δευτερογενή τομέα.
Η επένδυση του αγροτικού πλεονάσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, από αυτούς που το
παράγουν ή πού έχουν την ιδιοκτησία της γης, μπορεί όμως να γίνει και έμμεσα, από όσους αντλούν ένα
τμήμα του, μικρό ή μεγάλο, μέσω των μηχανισμών της αγοράς ή της κρατικής εξουσίας: από τούς έμπορους
μέσω των κερδών, από τις τράπεζες μέσω των τόκων, από τούς ιδιώτες κεφαλαιούχους και τοκιστές μέσω των
τόκων και των κερδών από τις ενοικιάσεις φόρων και, τέλος, από το Κράτος μέσω των φόρων.

Πληθυσμιακές αυξήσεις και μετανάστευση
Στη μακρά ιστορική διάρκεια, η πληθυσμιακή πυκνότητα στον ελλαδικό χώρο ήταν μάλλον χαμηλή. Τα
μικρά πληθυσμιακά περισσεύματα έτειναν να διοχετεύονται στη μετανάστευση. Το αποτέλεσμα στην αγορά
εργασίας ήταν μια τάση προς στενότητες, καθώς και ορισμένες ιδιοτυπίες με μακροχρόνιες και σοβαρές
συνέπειες.
Ανάμεσα στους λόγους που εξωθούσαν τους αγροτικούς πληθυσμούς στην αποδημία, ο κυριότερος
ήταν η πενία με τις περιοδικές της εξάρσεις, που έφταναν ως την εξαθλίωση. Κεντρικό πρόβλημα του
αγροτικού πληθυσμού ήταν η προαιώνια αδυναμία του να εξασφαλίσει τη σιτάρκεια. Το πρόβλημα οφείλεται
κυρίως στις πρωτόγονες μεθόδους σιτοκαλλιέργειας: στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ακόμη και στον
προχωρημένο 19ο αιώνα, το πρωτόγονο άκαμπτο άροτρο είναι το μόνο πού χρησιμοποιείται. Ουσιαστικά,
πρόκειται για το ησιόδειο άροτρο, ενώ στη Βραβάντη και στις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης το σπαστό και
βαρύ άροτρο χρησιμοποιείται ήδη από το Μεσαίωνα.
Οι συνθήκες αυτές οδηγούσαν τους ακτήμονες, ακόμη και τους μικροϊδιοκτήτες, σε μια μόνιμη απειλή
σιτοδείας ή και λιμού. Αυτό ίσχυε από την εποχή της τουρκοκρατίας, διατηρήθηκε όμως και ως τον 19ο αιώνα. Στις
δεκαετίες 1860 και 1870, στην Επτάνησο, «η ετήσια συγκομιδή σταριού επαρκεί μόνο για πέντε μηνών
κατανάλωση» και σε μια κακή χρονιά, όπως το 1876, «το στάρι πολύ δύσκολα φτάνει να καλύψει τους
κατοίκους για κατανάλωση δύο μηνών».
Η δεύτερη συνέπεια της σχετικής ανεπάρκειας εργατικών διαθεσίμων επήλθε κυρίως κατά την ακμή
της σταφιδοπαραγωγής, μετά το 1866. Στην περίοδο 1866 -1892. η εργατική δύναμη της οικογένειας δεν
επαρκούσε πάντα για να γίνουν όσες επεκτάσεις και βελτιώσεις ήταν δυνατές, βαθμιαία εφικτές με τη βραδεία
έστω εισαγωγή νέων γνώσεων και μεθόδων. Στην περίπτωση που δεν διέθετε αρκετά εργατικά χέρια, η αγροτική
οικογένεια ήταν αναγκασμένη να συγκεντρώνει όλα της τα διαθέσιμα στην πιο αποδοτική καλλιέργεια και στα
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πιο αποδοτικά της χωράφια, στην περίπτωση που είχε περισσότερα του ενός. Εκεί δούλευε το υπάρχον εργατικό
δυναμικό, εκεί εφαρμόζονταν όσες βελτιώσεις ήταν εφικτές. Αντίθετα, εγκαταλείπονταν τα οριακής αποδοτικότητας
κτήματα, καθώς και οι καλλιέργειες που απέφεραν λιγότερο εισόδημα, η εκχερσώνονταν οι ελαιώνες και τα
σταροχώραφα για να μετατραπούν σε αμπέλια, και πάντως δεν γίνονταν πολλές προσπάθειες για βελτιώσεις, για
εφαρμογές νέων μεθόδων, για αύξηση της παραγωγικότητας. Ίσως λοιπόν και αύτη η πολυθρύλητη
συντηρητικότητα και αδράνεια των Ελλήνων αγροτών να μην οφείλεται και τόσο στα ελαττώματα της φυλής.
Προς τα τέλη του αιώνα, οι επιπτώσεις χαράζουν την οικονομία της χώρας. «Λόγω έλλειψης
εργατικών χεριών πολλά τα προϊόντα σαπίζουν, αμάζευτα, στο χώμα», έγραφε το 1872 ο Βρετανός πρόξενος
στην Κέρκυρα. Και στη Λευκάδα, το 1882, υπάρχουν γαίες που «μένουν ακαλλιέργητες, λόγω έλλειψης
εργατικών χεριών».
Έτσι λοιπόν η μετανάστευση, προσφέροντας μια λύση επιβίωσης στα ανασφαλέστερα μέλη της
αγροτικής τάξης, στέρησε την ύπαιθρο από εργατικά χέρια, οδήγησε σε στενότητα εργασίας και ανέβασε τα
ημερομίσθια. Αλλά και στη μικρή ιδιοκτησία ή στενότητα εργασιακού δυναμικού και η άνοδος των
ημερομισθίων εποχιακής εργασίας οδήγησαν σε ορισμένους εξαναγκασμούς: χαμηλή ολική παραγωγή,
συγκυριακές καλλιεργητικές προτιμήσεις, περιορισμένες βελτιώσεις μεθόδων στις πιο προβληματικές
καλλιέργειες.
Είναι γνωστό ότι σε πολλές δυτικές κοινωνίες οι ακτήμονες γεωργοί ήταν μια τάξη που τροφοδότησε
την αγορά αγροτικής και βιομηχανικής εργασίας, την ανάπτυξη των πόλεων και την εκβιομηχάνιση. Στην
'Ελλάδα , η τάξη αύτη υπήρξε ολιγάριθμη: η μεγάλη γαιοκτησία σπάνιζε, η αγροτική οικονομία της χώρας
στηριζόταν στη μικρή καλλιέργεια και τη μικροϊδιοκτησία. Και αν ακόμη θεωρηθούν ακτήμονες οι μικροκαλλιεργητές των Εθνικών Γαιών, μετά τη διανομή τους το 1871 απέκτησαν και αυτοί πλήρη δικαιώματα
ιδιοκτησίας. Έτσι, μετά τη χρονολογία αύτη, οι ακτήμονες ήταν μικρό μόνο τμήμα της ελληνικής αγροτικής,
τάξης. Η αγορά εργασίας θα μπορούσε βέβαια να τροφοδοτηθεί και από την τάξη των μικροϊδιοκτητών, όπως
έγινε σε πολλές άλλες οικονομίες, με γνωστότερο παράδειγμα το αγγλικό. Δεν ήταν όμως αύτη η εξέλιξη των
Ελλήνων μικροκαλλιεργητών. Γιατί με την πάροδο του 19ου αιώνα, λόγω της εξωτερικής μετανάστευσης, δεν
απέμεναν μεγάλα περισσεύματα εξαθλιωμένου αγροτικού πληθυσμού. που να μετακινούνται προς τις πολιτείες
για να γίνουν βιομηχανικοί εργάτες· και όσοι μετακινήθηκαν στις πόλεις προσανατολίζονταν κυρίως σε άλλα
αστικά επαγγέλματα, όχι μόνο επειδή δεν αντιμετώπιζαν την άμεση απειλή της εξαθλίωσης, αλλά και για
διάφορους άλλους λόγους, σχετικούς με την όλη διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας.
Η μετανάστευση, εκτονώνοντας την πίεση του πλεονασματικού πληθυσμού μέσα ατούς κοινωνικούς
πυρήνες, στην οικογένεια και στις τοπικές μικροκοινωνίες, έλυνε το πιεστικό πρόβλημα της επιβίωσης για ένα
μεγάλο τμήμα της τάξης των μικροϊδιοκτητών. Στο εσωτερικό αυτής της κοινωνικής κατηγορίας, η
μονοκαλλιέργεια απέδιδε συχνά ένα εισόδημα που επέτρεπε την επιβίωση με ανεκτές συνθήκες. Σε πολλά
νοικοκυριά υπήρχαν και παράλληλες κτηνοτροφικές δραστηριότητες και άλλες μικροκαλλιέργειες για
αυτοκατανάλωση. Έτσι, σε όσες χρονιές η μονοκαλλιέργεια δεν απέδιδε χρηματικά εισοδήματα, η
αυτοκατανάλωση και η σχετική αυτάρκεια κάλυπταν τα κενά. Οι συνθήκες αυτές επέτρεπαν στα αγροτικά
νοικοκυριά να έχουν σχετικά μικρές ανάγκες, οι όποιες συνοψίζονταν σε αγροτικά προϊόντα πού δεν
μπορούσαν να παράγουν η σε ελάχιστα έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα. Η μικρή κατανάλωση συνδυαζόταν με τη
φοροαποφυγή και το λαθρεμπόριο, οδηγώντας έτσι σε χαμηλή καταναλωτική δαπάνη. Τις χρονιές πάλι πού η
μονοκαλλιέργεια απέδιδε, οδηγούσε και σε μικροα-ποταμιεύσεις.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν είναι περίεργο το ότι κατά μεγάλο μέρος τους, οι Έλληνες αγρότες που
κινήθηκαν προς τις πόλεις δεν τροφοδότησαν την τάξη των προλεταρίων εργατών, αλλά των μικροαστών. Και σε
συνδυασμό με τα δημογραφικά δεδομένα και την παράδοση της μετανάστευσης, οι συνθήκες αυτές παγίωσαν
τις στενότητες στην αγορά εργασίας και καθόρισαν τις αδυναμίες εκβιομηχάνισης και τις ιδιομορφίες του
οικονομικού συστήματος που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα.

Ξένοι και ομογενείς επενδυτές
Ή δαπάνη για τη διοίκηση είχε πολλαπλασιαστεί, οι πολεμικές δαπάνες δημιουργούσαν τεράστια
ελλείμματα στις εποχές των κρίσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι διοικητικές δαπάνες ήταν
ανελαστικές, οι πολεμικές περίπου αναγκαστικές. Έτσι, σε σταθερές τιμές, το ύψος των προϋπολογισμών είχε
περίπου τριπλασιαστεί μεταξύ των δεκαετιών 1830 και 1870 και οκταπλασιαστεί ως την τελευταία δεκαετία τού
αιώνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο δανεισμός του Δημοσίου μετά το 1878 δεν ήταν πλέον μέσο
δημιουργίας υποδομής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ζήτημα επιβίωσης για το Κράτος.
Μοιραία, τη δεύτερη αύτη φάση ξένων επενδύσεων στα ελληνικά χρεόγραφα έγινε με επαχθείς όρους.
Οι τόκοι ήταν υψηλοί, οι χρεολυτικές δόσεις μεγάλες, οι προμήθειες σεβαστές, οι περίοδοι χάρητος ανύπαρκτες.
’Επιπλέον, οι ομογενείς χρηματιστές που μεσολάβησαν στη σύναψη των δανείων εκμεταλλεύτηκαν πολλαπλά τη
μεσολάβησή τους και απέσπασαν από το ελληνικό δημόσιο όχι απλώς οικονομικά οφέλη, που θα ήταν επιτέλους
φυσικό, αλλά πλούσιες αντιπαροχές και κυρίως τον έλεγχο του δημοσίου δανεισμού, μια εξέλιξη που τούς
επέτρεψε να καθιερωθούν ως κυρίαρχη ταξική ομάδα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά. Οι κυβερνήσεις
της εποχής, τέλος, χρησιμοποίησαν τα δανεικά κεφάλαια με αργούς ρυθμούς και αντιπαραγωγικούς τρόπους,
διοχετεύοντάς τα κυρίως σε καταναλωτικές δαπάνες των Προϋπολογισμών.
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Έλλειψη ξένων άμεσων επενδύσεων
Κατά τις επτά πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, το ενδιαφέρον των δυτικοευρω-παίων κεφαλαιούχων για
άμεσες επιχειρηματικές επενδύσεις έξω από τα σύνορα των χωρών τους δεν ήταν ιδιαίτερα έντονο. Η σχετική
αύτη αδιαφορία οφείλεται κυρίως σε ένα πολύ απλό αίτιο: ότι υπήρχαν μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις μέσα
στις ίδιες τις ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
Εφόσον, πριν από τα τέλη του αιώνα, δεν υπήρχαν λόγοι πού να προωθούν την εξαγωγή κεφαλαίων
από τις ισχυρές οικονομίες της Δύσης, το ολικό ύψος των δυτικών επενδύσεων στην αλλοδαπή δεν ήταν πολύ
μεγάλο κατά την εποχή αύτη. Ειδικά στην πρώτη πεντηκονταετία του 19ου αιώνα μόνο το βρετανικό κεφάλαιο
είχε σοβαρή διεθνή δραστηριότητα. Οι Γάλλοι στράφηκαν στο εξωτερικό για επενδύσεις μετά το I860, και οι
Γερμανοί μετά το 1870.
Η αδιαφορία αύτη σταμάτησε μετά τη μεγάλη ύφεση του 1873-1896. Όταν άρχισε η ύφεση,
παρατηρήθηκε μία έξοδος κεφαλαίων από τις ανεπτυγμένες χώρες προς το εξωτερικό. Το πρώτο αυτό μεγάλο
κύμα διεθνών επενδύσεων δημιουργήθηκε επειδή ακριβώς δεν υπήρχε πλέον ούτε η δυνατότητα εκτεταμένων
επενδύσεων και κερδών μέσα στις ίδιες τις δυτικές οικονομίες, ούτε η συνακόλουθη ζήτηση κεφαλαίου. Το
μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων πού πραγματοποιήθηκαν στην αλλοδαπή κατά το 19ο αιώνα οφείλεται στο
επενδυτικό αυτό κύμα αυτών των τελευταίων τριάντα ετών. Έτσι, σε απόλυτους αριθμούς, ή ολική διεθνής
δραστηριότητα των ευρωπαϊκών κεφαλαίων μόνο μετά το 1880-90 έφτασε σε υψηλά επίπεδα, συγκρίσιμα με
τα αντίστοιχα του 20ου αιώνα.
Τόσο κατά την τριακονταετία αύτη, όσο και στην προηγούμενη φάση, οι δυτικοί κεφαλαιούχοι
ακολουθουσών, στη διεθνή στρατηγική τους, δύο βασικούς κανόνες: προτιμούσαν συνήθως τα κρατικά
χρεόγραφα από τις άμεσες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα και, όσα κεφάλαια και αν τοποθετούσαν σε επιχειρήσεις
στην αλλοδαπή, λιγα στις αρχές του αιώνα, περισσοτερα κατόπιν, τα μοιράζαν δυσανάλογα, τοποθετούσαν κατά
κανόνα περισσότερα κεφάλαια σε ανεπτυγμένες ξένες χώρες. από όσα στις υπανάπτυχτες.
Έτσι, οι επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα ξένων χωρών ήταν συγκριτικά χαμηλές. ’ Αντιθέτως, μεγάλα
δυτικά κεφάλαια επενδύονταν στα διεθνή δημόσια δάνεια διαφόρων χωρών, ανεπτυγμένων και μη. Ενδεικτική
είναι η διάρθρωση των βρετανικών επενδύσεων στην αλλοδαπή: ακόμη και στο τέλος της περιόδου, το 1893,
ένα τεράστιο ποσοστό τους, περίπου 45%, ήταν ακόμα τοποθετημένο σε κρατικά χρεόγραφα, παρά το ότι είχαν
αυξηθεί στο μεταξύ οι επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό της στρατηγικής των κεφαλαίων στην περίοδο αυτή είναι η προτίμηση για
επενδύσεις σε ανεπτυγμένες μάλλον παρά σε υπανάπτυκτες χώρες. Πράγματι, όσο νωρίτερα στον 19ο αιώνα εξετάσει
κανείς τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό απορροφούν οι ανεπτυγμένες
οικονομίες. Αυτό ήταν άλλωστε φυσικό, αφού οι χώρες αυτές παρουσίαζαν κατά κανόνα και τους μικρότερους
κινδύνους: η υπανάπτυξη ήταν αρνητικό στοιχείο στην επενδυτική απόφαση, ιδίως όταν επρόκειτο για άμεση
επένδυση στον ιδιωτικό τομέα και η υπό σχεδιασμό επιχείρηση είχε ανάγκη υποδομής, ειδικευμένου προσωπικού
και εγχώριας αγοράς. Στην προτίμηση για τις ανεπτυγμένες χώρες υπήρχαν βέβαια και οι εξαιρέσεις: επενδύσεις
γίνονταν, φυσικά, και σε μη ανεπτυγμένες οικονομίες, συνήθως όμως είχαν έντονο χρυσοθηρικό χαρακτήρα, όπως
για παράδειγμα στην περίπτωση των μεταλλευτικών επενδύσεων στην Ισπανία ή στα μεταλλεία του Λαυρίου.
Μετά τις διεθνείς κρίσεις του 1871-73 και στη διάρκεια της επακόλουθης μεγάλης ύφεσης, όταν τα
δυτικοευρωπαϊκά κεφάλαια, αναζητώντας ευκαιρίες αποδοτικής απασχόλησης, στράφηκαν προς το εξωτερικό, τότε
η αύξηση πού παρατηρήθηκε στις άμεσες επενδύσεις αφορούσε κυρίως επενδύσεις στις αποικίες. Στην
περίπτωση αυτή, η ασφάλεια και οι καλοί όροι επιχειρηματικής λειτουργίας και απόδοσης που προσέφερε η πολιτική
εξάρτηση των αποικιών ήταν τα στοιχεία που προσέλκυσαν τους κεφαλαιούχους. Αντιθέτως, σε ανεξάρτητες
υπανάπτυκτες χώρες, οι κεφαλαιούχοι ακολουθούσαν κατά κανόνα την στρατηγική της έμμεσης και ασφαλέστερης
διείσδυσης, με μέσο τα διεθνή δάνεια, ενώ οι άμεσες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα ήταν ακόμη σχετικά
περιορισμένες. Το αυξανόμενο ποσοστό επενδύσεων σε υπανάπτυκτες περιοχές ήταν λοιπόν φαινόμενο των
τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, διοχετεύτηκε κυρίως στις αποικίες και οφείλεται στην ανάπτυξη του
καπιταλισμού, της αποικιοκρατίας και του ανταγωνισμού μεταξύ πιστωτριών χωρών.
Συνδυάζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής των κεφαλαίων στον 19ο αιώνα, μπορεί τώρα
να διατυπωθεί ένας σύνθετος κανόνας, βασικός όσο και διαρκής: οι δυτικοί κεφαλαιούχοι απέφευγαν τις άμεσες
επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτου χωρών με υπανάπτυκτες οικονομίες.
Η Ελλάδα εντασσόταν και αύτη στον κανόνα. Οι ξένες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας
της ήταν λίγες, αυξάνονταν με βραδύ ρυθμό και η αξία τους ήταν σχετικά χαμηλή. Ασήμαντες κατά τις πρώτες
δεκαετίες της ανεξαρτησίας, μεταξύ 1830 και 1870, αυξήθηκαν κάπως στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα.
Μία αισθητότερη αύξησή τους παρατηρείται κατά την περίοδο 1898-1917. Τελικά όμως τα ξένα κεφάλαια
εισβάλλουν μαζικά στην ιδιωτική οικονομία της χώρας πολύ αργότερα, κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930 και ιδίως
μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Αντιθέτως, ενώ οι άμεσες επενδύσεις διατηρούνταν στα χαμηλά αυτά επίπεδα,
υπήρχε ενδιαφέρον αλλοδαπών κεφαλαιούχων, μετά τον συμβιβασμό του 1878, για τοποθετήσεις σε χρεό-γραφα
του Ελληνικού Κράτους.
Πράγματι, ενώ υπολογίζεται ότι το 1863 οι επενδύσεις ξένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν υπερέβαιναν
την αξία των 3 εκατομμυρίων ,60 το εξωτερικό δημόσιο χρέος της χώρας έφτανε τα 120 εκατομμύρια χρυσά
φράγκα. Την ίδια εποχή, το ύψος του Προϋπολογισμού ανερχόταν σε 40-50 εκατομμύρια, του εξωτερικού
εμπορίου της χώρας σε 70-110, και του εθνικού προϊόντος στα 200-300 εκατομμύρια (σε μέσες ετήσιες αξίες ).
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Οί αναλογίες αυτές δεν βελτιώθηκαν και πολύ στα επόμενα χρόνια. Ακόμη και η φαινομενικά μεγάλη επένδυση
της γαλλοϊταλικής εταιρίας Ρού-Σερπιέρι στο Λαύριο, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1863 και 1872, είναι
παραπλανητική. Η αρχική εισαγωγή κεφαλαίων ήταν μόλις 500.000 χρυσές δραχμές, και οι επενδύσεις που έγιναν
ως το 1872 οφείλονταν στην αυτοχρηματοδότηση, με την επανεπένδυση των μεγάλων κερδών της εταιρείας.
Ούτε όμως η στροφή στην πολιτική του δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου μετά την κρίση του 1873, έγινε
ιδιαίτερα αισθητή στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λογούς. Οφείλεται στον ψυχολογικό αντίκτυπο από την
εκκρεμότητα των παλαιών δανείων ως το 1878, καθώς και από την αρνητική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων,
στα Λαυρεωτικά, έναντι της Γαλλικής Εταιρίας και των κυβερνήσεων Γαλλίας και Ιταλίας. Κυρίως όμως οφείλεται
στον σχετικά άγνωστο και γεωγραφικά απομονωμένο ορυκτό πλούτο της χώρας, που δεν θα μπορούσε ποτέ να
ανταγωνιστεί τις τεράστιες ευκαιρίες πού προσέφερε το ισπανικό υπέδαφος. Η Ελλάδα συγκέντρωνε άλλωστε, για
τούς υποψηφίους αλλοδαπούς επενδυτές όλα τα ελαττώματα τόσο της υπανάπτυκτης, όσο και της πολιτικά
ανεξάρτητης χώρας- και αυτό, όπως ήταν φυσικό, μείωνε αισθητά το ενδιαφέρον των ξένων για άμεσες
επενδύσεις.
Τέλος, ένα ακόμη αίτιο της δυτικής επενδυτικής αποχής υπήρξε η εισβολή στην Ελλάδα του ιδιότυπου
κεφαλαίου των ομογενών επιχειρηματιών. Οι Ευρωπαίοι, που δεν είχαν για την Ελλάδα τις γνώσεις και τις
επαφές των ομογενών, φυσικό ήταν να αποφεύγουν επενδύσεις στην Ελλάδα , όπου υπήρχε η απειλή αύτη ενός
τοπικά ισχυρότερου ανταγωνισμού.

Επενδύσεις ομογενών κεφαλαιούχοι: αντιαναπτυξιακά στοιχεία
Στην εισροή επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στην Ελλάδα του 19ου αιώνα περιλαμβάνονται
κεφάλαια όχι μόνο αλλοδαπών, αλλά και Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της διασποράς.
Είναι γνωστό ότι η επιχειρηματική παράδοση των ομογενών ήταν έντονα εμπορική και ξένη προς τη
βιομηχανική δραστηριότητα. Ωστόσο, ήδη κατά τον 18ο αιώνα άρχισε να διαγράφεται μία καμπή στην ιστορία
της επιχειρηματικής ομογένειας: με την εισβολή των δυτικών εμπόρων στις ανατολικές αγορές, ο ρόλος τους
συρρικνώθηκε και πολλοί Έλληνες έμποροι αναγκάστηκαν να αναπροσανατολιστούν προς νέες δραστη-ριότητες. Η
μεταβολή αύτη απλώθηκε σε διάρκεια μακρότερη του αιώνα. Ανάλογα μακροχρόνιοι ήταν και οι
αναπροσανατολισμοί της ομογένειας, κυρίως προς την κατεύθυνση των τραπεζικών εργασιών και του
χρηματιστηρίου. Έτσι ξεκίνησαν, για να κορυφωθούν κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο του 1854-57, οι εκτεταμένες
συναλλαγές με τις κυβερνήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Αίγυπτου, εμπορικές αλλά κυρίως
χρηματιστικές: μικρές και μεγάλες προμήθειες του Δημοσίου, πρόχειρες δανειακές διευκολύνσεις, μεσολαβήσεις
για δημόσια δάνεια, κερδοσκοπία σε κρατικά χρεόγραφα. Οι νέες αυτές δραστηριότητες απέδωσαν τεράστια
οφέλη, τόσο στους παλιούς, όσο και στους νεόκοπους χρηματιστές και τραπεζίτες της Πόλης, της Σμύρνης και
της Αλεξάνδρειας, αλλά και στο πλήθος των συγγενών και φίλων από άλλες παροικίες, πού συμμετείχαν
συνεταιρικά και κατά περίπτωση στις επιχειρήσεις αυτές.
Τα μυθικά κέρδη ήταν όμως παροδικά. Στον περιορισμό τους συνετέλεσαν οι νέες τάσεις στη διεθνή
στρατηγική των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, ήδη από τη δεκαετία 1860, ιδίως όμως μετά την απαρχή της μεγάλης
κρίσης, το 1871-73. Πρόκειται για την τάση των μεγάλων ευρωπαίων επιχειρηματιών να αυξήσουν τις χρηματιστικές
και τραπεζικές τοποθετήσεις έξω από τα εθνικά τους σύνορα. Όπως ήταν ακόλουθο, Η διείσδυση του ευρωπαϊκού
τραπεζικού κεφαλαίου στις ανατολικές χρηματαγορές άρχισε, μετά το 1862-1865, να παραμερίζει την κυριαρχία
των χρηματιστών του Γαλατά και της Αλεξάνδρειας. H νέα διείσδυση των Ευρωπαίων στην Ανατολή επέφερε
μία νέα συρρίκνωση του επιχειρηματικού ρόλου των ομογενών, η όποια επηρέασε, αύτη τη φορά, τις νέες,
χρηματιστικές δραστηριότητες τους. Ή συρρίκνωση αύτη εντάθηκε με τις επάλληλες πού υπέστησαν πολλοί
ομογενείς στα δυτικά χρηματιστήρια το 1870 - 1871 και 1873, καθώς και με την πτώχευση του Οθωμανικού
Δημοσίου το 1875/76.
Η φυσική αντίδραση για τούς ομογενείς κεφαλαιούχους ήταν ο αναπροσανατολι-σμός σε μία νέα και
ανεκμετάλλευτη αγορά όπως η Ελλάδα· τόσο μάλλον, καθόσον ή 'Ελλάδα ήταν τόπος οικείος, δεκτικός και
φιλόξενος, μικρός και ευάλωτος.
Αυτά ήταν τα αίτια της στροφής προς την πατρίδα, μετά τη δεκαετία 1870, και όχι ο λεγόμενος «φιλελληνισμός»
και το γεγονός πως «τους έλειπε η πατρίδα». Αυτά όμως σήμαιναν ότι ή πλειονότητα των ομογενών
επιχειρηματιών που επρόκειτο να ασχοληθούν με την ελληνική οικονομία ήταν χρηματιστές. Η ιδιότητα αύτη
προδιαγράφει και τη συμπεριφορά τους μέσα στην Ελλάδα. Συνεπώς, διαμόρφωσαν και την νέα για την χώρα
ιδεολογία του γρήγορου πλουτισμού, της κερδοσκοπίας και της εκμεταλλευτικής συνεργασίας με το Κράτος.
Η διαμόρφωση της νέας ιδεολογίας δεν ήταν ξένη προς τα δυτικά πρότυπα. Αντιθέτως, έτυχε να
συμπέσει με τη δημιουργία, κατά τον 19ο αιώνα, ορισμένων νέων ευρωπαϊκών προτύπων, που την ενίσχυσαν
καταλυτικά. Τα νέα αυτά πρότυπα δημιουργήθηκαν στη Δύση από τη γενικότερη άνθηση των χρηματιστηρίων, πού
είχε αρχίσει λίγες δεκαετίες νωρίτερα και που ανακόπηκε προσωρινά, για λίγα χρόνια, από τις διεθνείς κρίσεις της
δεκαετίας του 1870. Το χρηματιστήριο και οι μεγάλοι συνδυασμοί με τα διεθνή δημόσια δάνεια ήταν οι
επιχειρηματικές μόδες της εποχής. Έτσι, όταν στράφηκαν προς την Ελλάδα οι ομογενείς επιχειρηματίες το 1870,
δεν ακολούθησαν μόνο την ιδεολογία που είχαν διαμορφώσει μέσα στις οικονομικές συνθήκες της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας: έδρασαν και μέσα στο κλίμα της εποχής τους ακλουθώντας τα δυτικά πρότυπα. Η τάση τους
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προς την χρηματιστική δραστηριότητα, ακόμη και την κερδοσκοπία, εναρμονιζόταν προς τα επιχειρηματικά ήθη
και τις συμπεριφορές της εποχής.
Ενδιαφέρον ιδεολογικό στοιχείο ήταν ο συμβιβασμός της ιδεολογίας του χρηματιστή με την ιδεολογία
του εθνικισμού. Ο πατριωτισμός επέβαλε, σε οποιονδήποτε Έλληνα της εποχής, να συντελέσει στον
εκσυγχρονισμό της χώρας του. Οι ομογενείς επιχειρηματίες φιλοδοξούσαν λοιπόν να παίξουν στην πατρίδα τους
ένα ρόλο εκσυγχρονιστικό. Συνέδεαν έτσι την εισροή των κεφαλαίων τους με μία εκσυγχρο-νιστική λειτουργία,
πού πίστευαν ότι θα υπήρχε αυτομάτως, οποίες και αν ήταν οι συνθήκες της εισροής αυτής. Άλλωστε η
υπέρτατη ηθική αρχή πού κυριαρχούσε στην ιδεολογία του καπιταλισμού, στην Ανατολή όπως και στη Δύση, ήταν
η αρχή του κέρδους, αύτη που ανέκαθεν θεωρήθηκε η πνοή της προόδου και ό λόγος ύπαρξης της οικονο-μίας.
Έτσι, μέσα από τον ηθικό ανταγωνισμό και τις εκλογικεύσεις, ο πατριωτισμός υποτάχθηκε στο κέρδος και το
ιδεολόγημα του εκσυγχρονισμού στην καπιταλιστική ηθική. Η ιδεολογία συνταίριαξε με την πραγματικότητα, η
ηθική ταυτίστηκε με την κερδοσκοπική πράξη που επέτρεπαν η επέβαλαν οι συνθήκες της οικονομίας.
Η δεκαετία του 1870 ήταν πράγματι η περίοδος της εισβολής και της κατάκτησης. Την ακολούθησε, πολύ
φυσιολογικά, δεκαετία της εκμετάλλευσης των κεκτημένων. Πρώτα διακανονίστηκε, Με την έντονη υποστήριξη
της ομογένειας στο συμβιβασμό του 1878, το εκκρεμές δημόσιο χρέος της χώρας. Το άνοιγμα των δυτικών
χρηματαγορών επέτρεψε στους ομογενείς χρηματιστές να κυριαρχήσουν στη διαπραγμάτευση των νέων
ελληνικών δανείων, και να χρησιμοποιήσουν ως δέλεαρ για την απόσπαση παντοειδών προνομίων από το
ελληνικό δημόσιο, να στερεώσουν τη θέση τους στην επιχειρηματική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας,
να συμμετάσχουν κυριαρχικά στη διαδικασία απόσπασης του πλεονάσματος μέσω του Κράτους και, τέλος, να
καθιερω-θούν ως ηγεμονική τάξη στο πλέγμα εξουσίας που κυριαρχούσε στην ελληνική κοινωνία.

Ισχνότητα επενδύσεων από το αγροτικό πλεόνασμα
Στην Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μεγάλη συγκέντρωση γαιοκτησίας ούτε με μία διαδικασία
όμοια ή ανάλογη με τις περιφράξεις στη Δύση, όπως ήταν άλλωστε φυσικό, ούτε όμως μέσω του μηχανισμού
υπερχρέωσης των μικροϊδιοκτητών και μαζικών επισχέσεων ιδιοκτησίας. Το φαινόμενο της μεγάλης ιδιοκτησίας
παρατηρήθηκε λοιπόν μόνο σε τοπικό μικροεπίπεδο ή κάτω από εντελώς ιδιότυπες συνθήκες, όπως με τις
ιδιοκτησίες των ομογενών στη Θεσσαλία.
Στην ελληνική ύπαιθρο δεν εφαρμόστηκαν επίσης ποτέ σε μεγάλη κλίμακα πολλές τεχνολογικές
μεταβολές που είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ 12ου και 18ου αιώνα στις προηγμένες αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.
Στον τομέα των βιομηχανικών επενδύσεων Στον τομέα των βιομηχανικών επενδύσεων η αντίθεση είναι πιο έντονη
ακόμη. Οι μεγάλοι και μεσαίοι καλλιεργητές υπήρξαν σημαντικοί συντελεστές της βιομηχανικής επανάστασης
σε πολλές χώρες. Στην Αγγλία ιδίως ο ρόλος τους ήταν καίριος στις πρώτες επενδύσεις, όχι μόνο στην αγροτική
βιομηχανία αλλά και στην υφαντουργία, στα μεταλλεία και ορυχεία, ακόμη και στη μεταλλουργία. Στην
Ελλάδα αντιθέτως, δεν παρατηρείται ενδιαφέρον γαιοκτημόνων και μεσαίων ιδιοκτητών για βιομηχανικές
επιχειρήσεις.

Μία αμφιλεγόμενη επιλογή που οδήγησε στην σταφιδική κρίση το 1892
Η επιδημία που κατέστρεψε τους αμπελώνες στη Γαλλία και στηv Ιβηρική χερσόνησο δημιούργησε
τεράστια προβλήματα πρώτης ύλης στη γαλλική οινοποιία. Η ζήτηση ελληνικών κρασιών για πρόσμιξη
αυξήθηκε κατακόρυφα. Αυξήθηκε επίσης η ζήτηση σταφίδας, από την οποία μπορούσαν να παραχωθούν
αποστάγματα τύπου κονιάκ, έστω και δεύτερης ποιότητας. Στην Ελλάδα, με τη συνεχή επανεπένδυση αγροτικού
πλεονάσματος, η παραγωγή του 1850 περίπου τετραπλασιάστηκε ως το 1870 και οκταπλασιάστηκε ως το 1892. Η
επανεπένδυση έγινε είτε άμεσα από τους ίδιους τους παραγωγούς, είτε έμμεσα με τη διοχέτευση των κερδών
του εμπορίου και της τοκογλυφίας σε νέα τοκογλυφικά δάνεια, των οποίων τους επαχθείς όρους οι καλλιεργητές
αντιμετώπιζαν με κάποια αισιοδοξία, ιδίως μετά την αύξηση των τιμών των προϊόντων τους, το 1872.
Η έξαρση στην αγορά κρασιού συνοδεύτηκε από την ακμή της σταφίδας, που εξαγόταν κυρίως στην
Αγγλία. Οι επενδύσεις αυτές πήραν έτσι βαθμιαία την κερδοσκοπική τους μορφή. Στη δεκαετία 1870 ξεριζώθηκαν
αιωνόβιοι ελαιώνες για να μετατραπούν σε αμπέλια. Πρόκειται για μια διττή οικονομική διαδικασία. Από τη μια
πλευρά γινόταν επένδυση σε αμπελώνες και από την άλλη ολοσχερής καταστροφή ελαιώνων, δηλαδή
αποεπένδυση παγίου κεφαλαίου. Αλλά οι φυτείες αμπελιών ήταν ένα φυτικό κεφάλαιο που έπρεπε να αποσβηστεί
σε ορισμένες δεκαετίες, το πολύ. Αντίθετα, οι ελαιώνες δεν είχαν κόστος απόσβεσης, ουσιαστικά, αφού το
φυτικό κεφάλαιο παράγει αδιάκοπα επί αιώνες. Επιπλέον, η ανασύσταση του κεφαλαίου αυτοί θα χρειαζόταν, αν
γινόταν ποτέ, πολλές δεκαετίες —πράγμα ανέφικτο. Τελικά, το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της μεταστροφής
από τον ελαιώνα στην άμπελο ήταν μηδενικό και μακροχρόνια αρνητικό.
Η επανεπένδυση του μεγαλυτέρου μέρους του αγροτικού πλεονάσματος στην αμπελουργία είχε λοιπόν
αυτά τα μακροχρόνια αποτελέσματα. Αλλά και το συγκυριακό της αποτέλεσμα, τα μεγάλα κέρδη της περιόδου
1867-1892, δεν ήταν πολύ ευνοϊκότερο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το διαθέσιμο πλεόνασμα που
συγκεντρώθηκε διοχετεύτηκε προς δύο κατευθύνσεις. Οι μικροί καλλιεργητές το χρησιμοποίησαν στην ίδια την
επέκταση των φυτειών ους, όπως φαίνεται από τον πολλαπλασιασμό των αμπελιών. Εξάλλου, το πλεόνασμα που
συγκεντρώθηκε στα χέρια των ευπορότερων καλλιεργητών χρησιμοποιήθηκε και αυτό για επεκτάσεις, κατά ένα
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ποσοστό, αλλά διοχετεύθηκε και προς ορισμένες άλλες κατευθύνσεις. Ακολούθησε το ρυθμό της εποχής και το
παράδειγμα των ανωτέρων τάξεων της ’Αθήνας και της ομογένειας: αποθησαύριση, παίγνιο με τις μετοχές,
επιδεικτική κατανάλωση και, τέλος, ακίνητα —όπως δείχνουν όχι μόνο οι γραπτές, αλλά και οι αρχιτεκτονικές
μαρτυρίες, τα αστικής μορφής και ευρυχωρίας σπίτια πού σώζονται έναν αιώνα αργότερα στην ύπαιθρο.
Η υπερανάπτυξη της αμπελουργίας συντελούσε και σε μια ιδιαίτερη ευπάθεια της αγροτικής
οικονομίας. Γιατί την εξαρτούσε από ένα μόνο προϊόν και την εξέθετε στους κινδύνους της εξαγωγικής
μονοκαλλιέργειας σε μια αγορά με ασταθείς τιμές. Άλλωστε, ο ίδιος ο συγκυριακός χαρακτήρας του φαινομένου
δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει στην κρίση. Μετά τις καλές χρονιές και την απερίγραπτη ευφορία και αισιοδοξία
των δεκαετιών 1870 και 1880, πολλοί μικροκληρούχοι που είχαν επενδύσει μαζικά σε επεκτάσεις βρέθηκαν
ξαφνικά μπροστά στο φάσμα της υπερπαραγωγής και της πτώσης των τιμών. Πρόκειται για το γνώριμο φαύλο
κύκλο: άνοδος τιμών —αγροτική επένδυση —επεκτάσεις καλλιεργειών —υπερπροσφορά —πτώση τιμών. Αυτός ο
κύκλος παρατηρείται σε όλες τις μονοκαλλιέργειες. Αλλά στην περίπτωση της ελληνικής αμπελουργίας
ενισχύθηκε καταστρεπτικά επειδή συνέπεσε με τις συγκυριακές διακυμάνσεις πού δημιούργησε η επιδημία της
φυλλοξήρας. Η ανάκαμψη της παγκόσμιας παραγωγής επήλθε κατά το 1895-96, όταν ξανάρχισαν να παράγουν οι
νέες ευρωπαϊκές φυτείες και εισέβαλαν στη διεθνή αγορά τα αμπελουργικά της Καλιφορνίας. Την ’ίδια όμως
εποχή ωρίμαζαν, χρόνο με χρόνο, τα νεαρά κλήματα των φυτειών που είχαν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα
με τις μαζικές επεκτάσεις της δεκαετίας του 1880. Η αύξηση της ελληνικής παραγωγής συνέπεσε με την
αύξηση της παγκόσμιας, με καταστρεπτικά αποτελέσματα στις τιμές που απολάμβαναν οι Έλληνες παραγωγοί.

Εν κατακλείδι
Η αδυναμία της 'Ελλάδας να εκπληρώσει της βαρύτατες υποχρεώσεις της, ανάγκασε τις Δυνάμεις να
πληρώσουν εκείνες, ως εγγυήτριες, τα τοκοχρεολύσια. Έτσι τους δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το
ελληνικό Δημόσιο Χρέος ως μέσο επιρροής και πιέσεων για την εξυπηρέτηση της εξωτερικής πολιτικής τους.
Η τακτική αύτη των Δυνάμεων στηριζόταν στη συμβατική υποχρέωση της ελληνικής Κυβέρνησης να διαθέτει
στην υπηρεσία του χρέους τις εισπράξεις των τελωνείων της. Οπότε παρουσιαζόταν η ανάγκη να ασκηθεί πίεση
στην ελληνική Κυβέρνηση, οι Δυνάμεις την απειλούσαν καταλάβουν τα τελωνεία της χώρας για να μπορούν να
ελέγχουν υπέγγυες τελωνειακές εισπράξεις.
Κατά καιρούς, το Δάνειο χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο αυτό και από τις τρεις Δυνάμεις- περισσότερο
όμως και αποτελεσματικότερα το αξιοποίησε η Αγγλία. Αδιαφορώντας για την περιορισμένη οικονομική του
σημασία, η βρετανική κυβέρνηση το χρησιμοποίησε για να πειθαρχεί τους Έλληνες στις επιταγές της ανατολικής
πολιτικής της.
Το Δάνειο δεν είχε βέβαια αποφασιστεί με στόχο να πτωχεύσει την Ελλάδα και να την καταστήσει
έρμαιο των Μεγάλων. Αντιθέτως, οι αρχικές προθέσεις των Δυνάμεων ήταν, μέσα στα πλαίσια βέβαια και των
δικών τους συμφερόντων, ευνοϊκές για την Ελλάδα. Οι Προστάτριες επιθυμούσαν αφενός να στερεώσουν μια
κεντρική εξουσία στο νέο Κράτος, ουσιαστικά την εξουσία της Δυναστείας, και αφετέρου να υποβοηθήσουν την χώρα
να αναπτύξει την οικονομία της. Η δυσμενής για την Ελλάδα εξέλιξη, η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το Δάνειο
ως μέσο πολιτικής πίεσης και κυριαρχίας, επιβλήθηκε εκ των υστέρων από τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και
κυρίως από την ίδια τη διαμάχη μεταξύ των Μεγάλων, με την οποία η κάθε Δύναμη προσπαθούσε να επιβάλει
στην Ελλάδα μια εξωτερική πολιτική σύμφωνη με τα δικά της συμφέροντα.
Πάντως, όποιες και αν ήταν οι προθέσεις και οι πράξεις των Μεγάλων, είναι γεγονός ότι
δημιούργησαν για την Ελλάδα μιαν αδυναμία δανεισμού ξένων κεφαλαίων. Η αδυναμία συνέπεσε μάλιστα με μια
εποχή κρισιμότατη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όταν υπήρχαν ακόμη δυνατότητες μιας
οικονομικής πορείας σχετικά συγχρονισμένης με την ανάπτυξη των οικονομιών της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι,
ανάμεσα στις πολλαπλές δυσμενείς συγκυρίες και καταστάσεις που υπονόμευσαν τις δυνατότητες αυτές, σε
ολόκληρο το κρίσιμο διάστημα μεταξύ 1830 και 1880, συγκαταλέγονται τόσο η έλλειψη ξένων κεφαλαίων, όσο
και η πολιτική επέμβαση, την οποία συνεχώς υποδαύλιζε το χρόνιο πρόβλημα των Δανείων.

Μια σύγκριση
Ήρθε η ώρα να επιχειρήσουμε μια σύγκριση της τότε κατάστασης με τα σημερινά γεγονότα. Παρά το γεγονός
πως μια σύγκριση χωρίς το δείγμα να περιλαμβάνει παρόμοια στοιχεία είναι ανούσια. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο
περιόδων ούτε μπορουν να συγκριθούν, καθώς τόσο οι χρηματικές μονάδες έχουν διαφορετική αξία όσο και ο τρόπος
μέτρησης
των
οικονομικών
δεδομένων
είναι
διαφορετικός.
Ωστόσο, οι φιλοσοφικές κοινονικοηθικές αξίες της τότε εποχής με του σημερινού ελληνικού κράτους έχουν
αρκετές ομοιότητες και οι οικονομικές κρίσεις των δύο περιόδων μοιάζουν αρκετά.
Τότε υπήρξαν δάνεια για να δημιουργηθούν τράπεζες με αυτό το κεφάλαιο, έργα με μεγάλη διαφθορά και πελατειακές
σχέσεις, επιβολή οικονομικού ελέγχου από τις μεγάλες δυνάμεις-δανειστές το 1897, δεν υπήρξε επαρκής
βιομηχανοποίηση, μεσαιωνική τεχνολογία στα μέσα παραγωγής, ξένες επενδύσεις σε τραπεζικά γραμμάτια και
ομολογίες του δημοσίου παρά σε επενδυτικά έργα και επιβολή γεωπολιτικού ελέγχου από ξένα συμφέροντα (Χώρες
Δανειστές).

415

Σήμερα συνάπτονται δάνεια από την τρόικα για να σωθούν οι Ελληνικές τράπεζες, υπάρχουν πελατειακές
σχέσεις και διαφθορά σε όλο το μήκος και πλάτος του συστήματος, χαμηλή παραγωγικότητα προϊόντων (οικονομία
στηριγμένη στον τουρισμό), στον τομέα της βιομηχανίας – τεχνολογίας η παραγωγή βρίσκεται πίσω κατά μία δεκαετία
(τουλάχιστον) και υπήρξε ασύστολη κερδοσκοπία σε ομολογίες δημοσίου πριν «τη βοήθεια» της Τρόικας. Τέλος η
οικονομία και της εθνική κυριαρχία παραδόθηκε στους δανειστές με έναν εξελιγμένο τρόμο επιβολής δημοσιονομικού
ελέγχου μέσα σε ένα γεωπολιτικό παίγνιο ενδυνάμωσης των κεντροευρωπαϊκών χωρών
Τελικά, αλλάζουμε ή βουλιάζουμε;
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Μοντέλα ηγεσίας στο χώρο της εκπαίδευσης
Ξυγκώρου Σοφία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλούς οργανισμούς. Ένας ικανός διευθυντής μπορεί να
γνωρίζει τον οργανισμό εις βάθος, αλλά, αν δεν είναι ικανός να εμπνέει τους άλλους, τότε σίγουρα θα αποτύχει στο
έργο του. Η Ηγεσία μπορεί να δώσει στους άλλους το κίνητρο για εργασία και επίτευξη των στόχων τους. Ο Ηγέτης
εμπνέει όραμα στους άλλους και μπορεί να τους κατευθύνει στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Μιλάει στο
συναίσθημα των άλλων. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Μπουραντάς, η Ηγεσία αποτελεί μια διαδικασία που
επηρεάζει τη στάση μερικών ή πολλών ατόμων με τέτοιο τρόπο, ώστε τα ίδια τα άτομα να επιθυμούν εθελοντικά να
επιτύχουν τους στόχους της ομάδας στην οποία ανήκουν 1. Το θέμα της ηγεσίας έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές,
οι οποίοι έχουν διατυπώσει διάφορα μοντέλα ηγεσίας, τα οποία μελετώνται στην τρέχουσα εργασία.

1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ
Η Ηγεσία αποτελεί μία διαδικασία της επιρροής που ασκεί ένα άτομο σε μια ομάδα ανθρώπων και οδηγεί στον
προσδιορισμό των στόχων της ομάδας αυτής, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα για την παραγωγή έργου και
συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνοχής της ομάδας 2. H Ηγεσία δύναται να επηρεάσει τα άτομα σε μεγάλο βαθμό,
αναφορικά με τη στάση που υιοθετούν, παρακινώντας τα να επιθυμούν, οι ίδιοι, εθελοντικά να πραγματοποιήσουν τους
στόχους που έχει θέσει η ομάδα, της οποίας είναι μέλη 3.
Ηγεσία σημαίνει ότι ένα άτομα (ο ηγέτης) μπορεί να κινητοποιεί τους άλλους, προκειμένου να αγωνιστούν για τις
φιλοδοξίες και τους στόχους που έχουν από κοινού 4.
Ηγέτης είναι το άτομο αυτό το οποίο προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες προκειμένου να κάνει τα άλλα άτομα να τον
ακολουθήσουν εθελοντικά και πρόθυμα. Ηγέτης μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο 5.

1.2 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Υπάρχουν διάφορα στυλ Ηγεσίας, τα οποία είναι τα εξής 6:
Αυταρχικό στυλ ηγεσίας, όπου τα μέλη της ομάδας δε λαμβάνουν καμία πρωτοβουλία (σχήμα 1). Ο αυταρχικός ηγέτης
έχει την κυριαρχία και τα πράγματα πρέπει να πραγματοποιηθούν όπως ο ηγέτης επιθυμεί.
Δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ ηγεσίας, όπου συμμετέχουν τα μέλη μιας ομάδας στη λήψη αποφάσεων (σχήμα 2). Ο
ηγέτης ενδιαφέρεται για την προώθηση και τη διατήρηση της συνοχής της ομάδας.
Φιλελεύθερο ή μη παρεμβατικό στυλ ηγεσίας, όπου ο ηγέτης παρέχει στα μέλη της ομάδας πλήρη ελευθερία στη λήψη
των αποφάσεων (σχήμα 3).
Μεταρρυθμιστικό στυλ ηγεσίας, το οποίο, μέσα από τις ριζικές αλλαγές που πραγματοποιεί, συμβάλει και στην εξέλιξη
των μελών της ομάδας.

Αυταρχικός Ηγέτης

Εργαζόμενος

Εργαζόμενος

Εργαζόμενος

Πηγή : INMA PROJECT (Ίδια Επεξεργασία)
Σχήμα 1 : Αυταρχικό στυλ Ηγεσίας
Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου.
Μπουραντάς, Δ. (2005), Ηγεσία: O δρόμος της διαρκούς επιτυχίας, Εκδόσεις Κριτική.
3
Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου.
4
Kouzes, J. & Posner, B. (2007), The Leadership Challenge, (4th edition), Jossey -Bass.
5
Μπουραντάς, Δ., Βάθης, Α., Παπακωνσταντίνου, Χ. & Ρεκλείτης, Π. (1999), Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Υπηρεσιών, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
6
Πρεβύζη, Ε. & Θωμαή, Κ. (2012), “Ηγεσία και παρακίνηση: Σημαντικές έννοιες στην νοσηλευτική”, Το Βήμα του Ασκληπιού,
Τόμος 11, Τεύχος 1, Σελ. 473 - 483.
1
2
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Δημοκρατικός Ηγέτης

Εργαζόμενος

Εργαζόμενος

Εργαζόμενος

Πηγή : INMA PROJECT (Ίδια Επεξεργασία)
Σχήμα 2 : Δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ ηγεσίας

Φιλελεύθερος Ηγέτης

Εργαζόμενος

Εργαζόμενος

Εργαζόμενος

Πηγή : INMA PROJECT (Ίδια Επεξεργασία)
Σχήμα 3 : Φιλελεύθερο ή μη παρεμβατικό στυλ Ηγεσίας

1.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗ
Ο ηγέτης πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα στους άλλους, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους, τις εμπειρίες τους και την προσωπικότητά τους. Επίσης, παρακινεί τα άτομα να υιοθετήσουν, από μόνοι τους,
επιθυμητές συμπεριφορές 7.
Συνοπτικά, ο Ηγέτης οφείλει 8:
να γνωρίζει πλήρως το έργο που έχει αναλάβει από την αρχή, προκειμένου να δώσει τις σωστές κατευθυντήριες οδηγίες
στην ομάδα του, με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της
να διέπεται από αντικειμενικότητα, για να μπορεί να αξιολογεί με αντικειμενικό τρόπο τη δουλειά που κάνουν τα μέλη
της ομάδας που ηγείται.
Για να το επιτύχει αυτό, οφείλει να αποφύγει με κάθε τρόπο να αναπτύξει προσωπικές συμπάθειες ή εμπάθειες
απέναντι σε ορισμένα μέλη της ομάδας του
να διαθέτει πείθω και αποφασιστικότητα απέναντι στα μέλη της ομάδας του και να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις
γρήγορα και αποφασιστικά
να είναι δημιουργικός και να του αρέσουν οι καινοτόμες ιδέες και πράξεις, προβαίνοντας στην υλοποίηση αυτών
να εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους, προκειμένου να τον ακολουθήσουν και να μπορέσει να τους κατευθύνει
να είναι δημοκρατικός, επιτρέποντας σε όλα τα µέλη της ομάδας του να εκφράζουν την άποψή τους για διάφορα
θέματα και αυτή να είναι σεβαστή από όλους και από τον ίδιο τον ηγέτη, είτε συμφωνούν είτε όχι
να διέπεται από αποκεντρωτισμό, δηλαδή να κατανέμει σωστά και δίκαια διάφορες αρμοδιότητες ανάμεσα στα
διάφορα µέλη της ομάδας του.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένας ηγέτης είναι η υψηλή νοημοσύνη και η
συναισθηματική νοημοσύνη. Οφείλει να διαθέτει πολλές γνώσεις, να έχει αυτοπεποίθηση και να διακρίνεται για το
«γνώθι σ’ αυτόν» 9, για τη δικαιοσύνη του, για το θάρρος και για την ακεραιότητά του. Επίσης, ο ηγέτης διέπεται από
ενθουσιασμό, είναι διορατικός με δημιουργική σκέψη, έχει μεγάλη θέληση, προκειμένου να επιτυγχάνονται υψηλές

7
Heifetz, R. A. & Linsky, M. (2002), Leadership on the Line, Staying Alive Through the Dangers of Leading, Harvard Business
School Press, Boston.
8
Kotter, P. J. (2001), Ηγέτης στις αλλαγές, Εκδόσεις Κριτική.
9
Potter, J. (1996), “Discourse Analysis & Constructionist Approach: theoretical background”, In: J. Richardson (Ed), (1996),
Handbook of Qualitative Research Methods, Leicester: BPS Books and Potter.
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αποδόσεις στην ομάδα του και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει αντοχή, επιμονή και υπομονή. Πρέπει να λαμβάνει
γρήγορες αλλά σωστές αποφάσεις, να είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός και να διαθέτει το χάρισμα της πειθούς. Ο ηγέτης
πρέπει να επιδεικνύει ταπεινότητα απέναντι στους άλλους αλλά και κύρος παράλληλα. Επίσης, πρέπει να λαμβάνει
συνεχώς πρωτοβουλίες και να εποπτεύει τα άλλα μέλη της ομάδας του για την απόδοσή τους.
Σύμφωνα με τον Ζαβλανό, ένας αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να είναι οραματιστής και να μπορεί να είναι
διορατικός, προβλέποντας μελλοντικές καταστάσεις. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαίσθησή του, όταν λαμβάνει
αποφάσεις σε αβέβαιες καταστάσεις. Ο αποτελεσματικός ηγέτης δίνει κίνητρα, προτρέπει και ενθαρρύνει τους άλλους
να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και ενσωματώνει τις αξίες που πρεσβεύει μέσα στη διοίκηση του οργανισμού.
Οι αξίες στις οποίες πιστεύει ο ηγέτης αφορούν στην εμπιστοσύνη, το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία, την
τιμιότητα, το σεβασμό στις απόψεις των άλλων και ούτω καθεξής 10.

1.4 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένας ηγέτης οφείλει να προβαίνει σε διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 11:
να διαμορφώσει ένα μοντέλο συμπεριφοράς το οποίο αναμένει να υιοθετήσουν όλα τα μέλη της ομάδας του
να γίνει εμπνευστής ενός οράματος το οποίο θα το μοιραστεί με τα μέλη της ομάδας του
να προβαίνει σε αλλαγές και να εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες
να παρακινεί τους άλλους
να αναζητά συνεχώς νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των μελών της ομάδας του
να παρέχει κίνητρα στους άλλους, προκειμένου να ενεργήσουν για την επίτευξη του κοινού σκοπού και του
κοινού οράματος
να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας του καθώς και το ομαδικό πνεύμα
να αναγνωρίζει τα επιτεύγματα των άλλων, επικροτώντας τα και παράλληλα, ανταμείβοντάς τους για τις
επιτυχίες τους
να παρακινεί τους άλλους να συνεχίζουν ακόμα στις δύσκολες καταστάσεις.

1.5 Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η εκπαίδευση αποτελεί μία συνταγματικά κατοχυρωμένη ευθύνη της Πολιτείας και παρέχεται δωρεάν σε όλα
τα επίπεδα του συστήματος, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένας αριθμός σχολείων του ιδιωτικού
τομέα, αλλά, προς το παρόν, µόνο τα κρατικά πανεπιστήμια και ιδρύματα παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση και
πτυχία. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ συγκεντρωτικό ως προς την οργάνωση και τη διοίκηση, αλλά
και ως προς το περιεχόμενο των σπουδών. Υπάρχει, δηλαδή, ένα εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, με ενιαία
ωρολόγια προγράμματα και διδακτικά βιβλία τα οποία έχουν τύχει έγκρισης, και είναι υποχρεωτικά και για τα ιδιωτικά
σχολεία 12.
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στην ουσία αποτελούν οργανώσεις, όπου κυριαρχεί η ιεραρχία. Στο παράρτημα της
εργασίας, απεικονίζεται η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια, στον πίνακα που ακολουθεί
γίνεται μία σύντομη διάκριση ανάμεσα στον προϊστάμενο και τον ηγέτη.
Πίνακας 1 : Διαφορές ανάμεσα στον προϊστάμενο και τον ηγέτη
Προϊστάμενος
Ηγέτης
διορίζεται
ασκεί εξουσία που του έχει δοθεί νόμιμα
δίνει εντολές & οδηγίες
δίνει ανταμοιβές και τιμωρίες
εποπτεύει τους άλλους
επικεντρώνεται σε διαδικασίες, τα συστήματα και στη λογική
λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια τυπικότητας
συνεργάζεται με το κατεστημένο
αποδέχεται την πραγματικότητα
έχει βραχυπρόθεσμη προοπτική
κάνει τα πράγματα σωστά
Πηγή: Μπουραντάς, 2002 (Ίδια Επεξεργασία)

αναδεικνύεται από άλλους
χρησιμοποιεί την προσωπική του δύναμη
δημιουργεί ένα κοινό όραμα
εμπνέει και πείθει τους άλλους
κερδίζει την εμπιστοσύνη των άλλων
επικεντρώνεται στα συναισθήματα και τον άνθρωπο
διευρύνει τους ορίζοντες των άλλων
είναι καινοτόμος και προωθεί τις αλλαγές
ερευνά την πραγματικότητα
έχει μακροπρόθεσμη προοπτική
κάνει τα σωστά πράγματα

Ζαβλανός, Μ. (1998), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.
Kouzes, J. & Posner, B. (2003), The leadership challenge workbook, San Francisco, CA: Jossey - Bass.
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Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (1995), Επισκόπηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, Έκθεση για τον
ΟΟΣΑ, Αναρτημένο στο: http://www.stat-athens.aueb.gr/~jpan/oosa-background-report.html, Ημερομηνία ανάκτησης 3/6/2013.
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Επιπλέον, σύμφωνα με τον Μπουραντά, υπάρχουν 6 άξονες της ηγεσίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Πιο
αναλυτικά, ο ηγέτης στο χώρο του σχολείου μπορεί να λειτουργήσει 13:
ως μετασχηματικός ηγέτης, ο οποίος διαμορφώνει το μέλλον
ως εκπαιδευτικός ηγέτης, ο οποίος έχει ως σκοπό την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων
ως διοικητικός ηγέτης του οργανισμού εκπαίδευσης, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δομών, των συστημάτων,
της κουλτούρας και των στρατηγικών
ως υπεύθυνος ηγέτης, ο οποίος προωθεί τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα όλων
ως ηγέτης ενδυνάμωσης, ο οποίος παρακολουθεί και διαχειρίζεται ενδεχόμενες αλλαγές του σχολικού περιβάλλοντος
και προβαίνει στη συσχέτιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την κοινωνία
ως συμμετοχικός ηγέτης, ο οποίος προωθεί την προσωπική ανάπτυξη όλων.
Ο μετασχηματικός ηγέτης εξακριβώνει εάν το όραμα του σχολικού οργανισμού είναι κατανοητό αλλά και
αποδεκτό από όλα τα μέλη, καθώς και ότι δεν αντιβαίνει στις εκπαιδευτικές αξίες του συστήματος. Επίσης, προσπαθεί
να υλοποιηθεί το όραμα του σχολικού οργανισμού και κινητοποιεί όλα τα μέλη για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Χαρακτηρίζεται από καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα 14.
Ο εκπαιδευτικός ηγέτης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των μαθητών να διατηρούν υψηλές προσδοκίες
μάθησης, διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης και συμβάλει στην προώθηση και την
ανάπτυξη νέων και συγχρόνως καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στην ευρεία χρήση στη διδασκαλία (εκ
μέρους των καθηγητών) και τη μάθηση (εκ μέρους των μαθητών) των τεχνολογιών επικοινωνίας 15.
Ο διοικητικός ηγέτης του σχολείου διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του οργανισμού ακολουθώντας πιστά το
νομοθετικό πλαίσιο και τις διάφορες θεωρίες διοίκησης. Επίσης, καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να
περιορίσει ενδεχόμενους παράγοντες οι οποίοι πολλές φορές αποτελούν τροχοπέδη για τη μάθηση. Παράλληλα, κάνει
ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να βελτιώσει ή και να ανανεώσει το διαθέσιμο σχολικό εξοπλισμό και τις κτιριακές
εγκαταστάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο βελτιωμένο σχολικό περιβάλλον.
Πέρα από τα παραπάνω, ο ηγέτης στο σχολείο διασφαλίζει την εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων που
έχει θέσει ο εκπαιδευτικός οργανισμός, προωθεί τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στους μαθητές και
τους καθηγητές, παρέχει συμβουλές στους συναδέλφους του καθώς και στους μαθητές και προβαίνει σε συνεχής
ανατροφοδότηση, επικροτώντας τις καλές πράξεις και την ορθή συμπεριφορά. Επιπλέον, πέρα από τους συναδέλφους
του και τους μαθητές, συνεργάζεται με τους διάφορους τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή ορισμένων εκδηλώσεων, με
στόχο την προώθηση της μάθησης. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε απολογισμό απέναντι στους κηδεμόνες των μαθητών,
αναπτύσσοντας σχέσεις με τους τελευταίους, με κύριο σκοπό να συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη των ίδιων και
τη βελτίωσης της απόδοσης των μαθητών 16.
Το σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης χρήζει εκπαιδευτικών στελεχών, τα οποία να μπορούν να προσαρμόζουν
τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό, τις καταστάσεις που προκύπτουν αλλά και τους ανθρώπους που
έχουν απέναντί τους. Τα στελέχη αυτά πρέπει να υιοθετούν ένα δημοκρατικό - συμμετοχικό ηγετικό στυλ 17, δηλαδή, να
ενδιαφέρονται για την προώθηση και τη διατήρηση της συνοχής της ομάδας.
Το σχολικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς αυξάνεται ο όγκος των γνώσεων και των πληροφοριών που
παρέχεται, απαξιώνοντας τις γνώσεις που ήδη παρέχονται εδώ και χρόνια. Για το λόγο αυτό οι σχολικοί οργανισμοί και
κυρίως τα εκπαιδευτικά στελέχη πρέπει να διέπονται από ευελιξία.
Ο ηγέτης στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει υψηλή νοημοσύνη και συναισθηματική νοημοσύνη,
να είναι επικοινωνιακός με τους άλλους και να ξέρει να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους συναδέλφους του, με τους
μαθητές και με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους, να
τους ακούει και να συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου. Ο ηγέτης πρέπει να δέχεται και τα αρνητικά σχόλια των
άλλων.

1.6 ΟΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο ηγέτης στο χώρο της εκπαίδευσης προβαίνει στη δημιουργία ενός κοινού οράματος, συμβάλλοντας στην
προώθηση των αλλαγών και της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και προγραμμάτων σπουδών. Για το λόγο αυτό, πρέπει
να διαθέτει την ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αποφασίζει γρήγορα, να είναι δεκτικός στις απόψεις
των άλλων, να εμπνέει όραμα και εμπιστοσύνη στους άλλους και να δείχνει απόλυτη πίστη στη διαφάνεια των
διαδικασιών.

Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου.
Κατσαρός, Ι. (2008), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Υπουργείο Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Αθήνα.
15
Κατσαρός, Ι. (2008), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Υπουργείο Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Αθήνα.
16
Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου.
17
Θεοφιλίδης, Χ. (1994), “Ο ηγετικός ρόλος του διευθυντή στη δημιουργία αποτελεσματικού σχολείου”, Παρουσία, Τεύχος 1, Σελ.
48 - 55.
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Επιπρόσθετα, ο ηγέτης καθοδηγεί, με κατευθυντήριες οδηγίες, τη μέθοδο της διδασκαλίας που εφαρμόζεται καθώς και
τη μάθηση των παιδιών. Ωστόσο, για να το επιτύχει αυτό, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους και
ενθουσιασμό για το έργο. Πρέπει να είναι οπαδός καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και να προωθεί το
διάλογο ανάμεσα στον καθηγητή και το μαθητή, προκειμένου η μέθοδος της διδασκαλίας να γίνεται περισσότερο
αποτελεσματική αλλά και δεκτή από τους μαθητές. Παράλληλα, πρέπει να παρέχει ανατροφοδότηση στους άλλους,
αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις επιτυχίες 18.
Μία άλλη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθεί ο ηγέτης στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η συμβολή και η
προώθηση του ομαδικού πνεύματος και της ανάπτυξης των άλλων. Για να το επιτύχει αυτό, ο ηγέτης πρέπει να
ενδιαφέρεται πραγματικά για τους άλλους (συναδέλφους και μαθητές), να συνεργάζεται και να αναπτύσσει καλές
σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις δύσκολες
καταστάσεις και συγκεκριμένα τις συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στους μαθητές ή και τους
καθηγητές.
Ο ηγέτης ασχολείται και με τη διοίκηση του σχολικού οργανισμού και την ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών
και της κουλτούρας. Για το λόγο αυτό, απαιτείται να διαθέτει γνώσεις πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, να
μπορεί να αναθέτει καθήκοντα σε άλλους, να δύναται να προγραμματίζει τις διαδικασίες που πρέπει να υλοποιηθούν.
Επίσης, οφείλει να έχει την ικανότητα να επιλύει γρήγορα και σωστά ενδεχόμενα προβλήματα και να λαμβάνει
τεκμηριωμένες αποφάσεις 19.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τελικά, το καταλληλότερο στύλ ηγεσίας είναι το δημοκρατικό ή συμμετοχικό, διότι όλα τα μέλη της ομάδας
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και η γνώμη τους είναι σεβαστή είτε τα υπόλοιπα άτομα είτε ακόμα και ο ίδιος ο
ηγέτης είναι αντίθετοι της γνώμης αυτής. Εμπνέοντας στα άτομα της ομάδας του εμπιστοσύνη και παρέχοντάς τους
κίνητρα, παρακινεί τους άλλους, ακόμα και στα δύσκολα, προκειμένου να ενεργούν για την επίτευξη του κοινού
σκοπού και του κοινού οράματος της ομάδας. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο δημοκρατικός ηγέτης ενδιαφέρεται για την
προώθηση και τη διατήρηση της συνοχής της ομάδας.
Δυστυχώς, όμως, όπως προαναφέρθηκε, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό και κατά
βάση αυταρχικό. Τι περιθώρια, λοιπόν, δράσης κι ενεργειών έχει ένας ηγέτης σε ένα τέτοιο σύστημα; Κι ακόμη, γιατί
έχει έλλειμμα η ελληνική εκπαίδευση; Η απάντηση είναι η εξής: ο ηγέτης μπορεί να εμφανίσει τα παραπάνω
χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν ενός δημοκρατικού ηγέτη, ακόμα και στο συγκεντρωτικό (αυταρχικό) στυλ
ηγεσίας, απλά, παίρνοντας πρωτοβουλίες.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα η ελληνική πραγματικότητα
αποβάλλει ή αλλιώς ‘εκτοπίζει’ τα άτομα που παίρνουν πρωτοβουλίες, ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!
Κατά τη γνώμη μου, μία είναι η λύση: Ν’αλλάξει ο γενικός τρόπος σκέψης στην Ελλάδα τόσο των πολιτικών
μας όσο και του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Θα πρέπει να αλλάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας κι ο καθένας
από μας ν’αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ό,τι επιπτώσεις κι αν υπάρχουν. Δεν πρέπει να είμαστε άβουλοι. Συγκεκριμένα,
στο χώρο της εκπαίδευσης, καθηγητής-μαθητής αναπτύσσουν μία ιδιαίτερη σχέση. Κάθε μαθητής είναι και μία
ξεχωριστή οντότητα και από την άλλη ο δάσκαλος με τις γνώσεις και την εμπειρία του είναι σε θέση να κρίνει τον κάθε
μαθητή. Έτσι, λοιπόν, μέσα στο χώρο αυτό οι αποφάσεις της ομάδας (τάξης) θα πρέπει να λαμβάνονται δημοκρατικά
και πριν ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση, θα πρέπει να ακούγεται τόσο η άποψη του ηγέτη (καθηγητή) όσο και η
άποψη του μαθητή. Έως τώρα, συγκεκριμένα την Ελλάδα, άλλοι αποφασίζουν για μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα
πρέπει ν’αλλάξει άμεσα και να παίρνονται πρωτοβουλίες ομαδικά, όλες οι γνώμες να εισακούγονται για την επίτευξη
του κοινού σκοπού και ιδιαίτερα στον ΄’ιερό’’ χώρο της εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό το χώρο, θα πρέπει ο δάσκαλος ή
ο καθηγητής να μην τηρεί κατά γράμμα την ιεραρχία, ν’αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κι από μόνος του χωρίς, όπως θα
λέγαμε, ‘’να τηρεί το νόμο κατά γράμμα’’. Κι αυτό γιατί ο χώρος της εκπαίδευσης έχει να κάνει με έμψυχα πλάσματα
με ξεχωριστή προσωπικότητα κι ευαισθησία το καθένα.
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Εφαρμογή της θεραπείας σοκ στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Εισαγωγή
Η Θεραπεία σοκ ή διαφορετικά η απότομη μετάβαση είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο μετάβασης μιας
οικονομίας στην οικονομία της αγοράς. Αυτό σημαίνει τον περιορισμό του ρόλου του κράτους και την καθιέρωση
αυτού ως νομοθέτη και ως ρυθμιστή κάθε οικονομικής δραστηριότητας για την προστασία της λειτουργίας της αγοράς,
ενώ πριν το 1989 το κράτος ήταν η κατευθυντήρια δύναμη της αγοράς 1.Το μοντέλο της θεραπείας σοκ πήρε το όνομά
του από το πρόγραμμα σταθεροποίησης και απελευθέρωσης της οικονομίας της Πολωνίας που ξεκίνησε το 1990. Οι
υποστηρικτές αυτού του μοντέλου δέχονται ότι με την άμεση εφαρμογή των στόχων του μοντέλου θα επέλθει η
σταθερότητα, η πλήρη απασχόληση και η ανάπτυξη. Οι οικονομίες που ήταν υπό μετάβαση και ακολούθησαν αυτό το
μοντέλο δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς παρατηρήθηκε υψηλή ανεργία
και υψηλός πληθωρισμός.
Οι τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν πρώτα σε μια οικονομία υπό μετάβαση είναι
η απελευθέρωση των τιμών και η σταθεροποίηση της οικονομίας, η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση μικρών και
μεγάλων επιχειρήσεων καθώς επίσης και η αλλαγή στη θεσμική δομή , δηλαδή μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο
κάθε χώρας. Παράλληλα με αυτές τις αλλαγές εφαρμόζονται αλλαγές στο χρηματοοικονομικό σύστημα, στη
νομισματική και δημοσιονομική πολιτική κάθε οικονομίας , αλλαγές στο διεθνές εμπόριο και την κοινωνική πολιτική.

Σταθεροποίηση και απελευθέρωση των τιμών
Με την απελευθέρωση των τιμών επιτυγχάνεται η αύξηση του ανταγωνισμού με τα προϊόντα ξένων χωρών και
οι τιμές καθορίζονται με βάση το νόμο της αγοράς. Με το άνοιγμα της αγοράς μια οικονομία γίνεται πιο ανταγωνιστική
και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους ξένους επενδυτές που θέλουν να την προσεγγίσουν αλλά προσφέρει το
δικαίωμα στους κατοίκους της να διακινούνται εύκολα στη διεθνή αγορά για αναζήτηση εργασίας.

Ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση
Με την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων καταργείται το μονοπώλιο και ορίζονται τα δικαιώματα
ιδιοκτησίας 2. Μέσω της ιδιωτικοποίησης μικρών και μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων δίνονται κίνητρα δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων και εταιριών. Έτσι αυξάνεται ο ιδιωτικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία, μειώνεται η ανεργία
μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενώ καταστέλλεται ο πληθωρισμός και το έλλειμμα του κράτους . Η
ιδιωτικοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους όπως με επιστροφή περιουσίας, κουπόνια και εξαγορές από την
εταιρική διοίκηση και τους εργαζομένους στην επιχείρηση. Είναι σημαντικό να γίνει πρώτα ιδιωτικοποίηση των
επιχειρήσεων και έπειτα η αναδιάρθρωση αυτών καθώς το κράτος δεν έχει τις γνώσεις για να αναδομήσει τις
επιχειρήσεις, οι ιδιώτες έχουν περισσότερες πληροφορίες και ικανότητες για να αναδομήσουν την επιχείρηση με
αποδοτικότερο τρόπο 3. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση είναι μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία για αυτό δεν
συνίσταται να γίνει πρώτα αναδιάρθρωση και μετά ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων.

Νομισματική πολιτική και το χρηματοοικονομικό σύστημα
Η νομισματική πολιτική είναι το κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη της σταθεροποίησης και της
φιλελευθεροποίησης των τιμών 4. Για τις οικονομίες υπό μετάβαση απαιτούνταν η δημιουργία μίας ανεξάρτητης
κεντρικής τράπεζας η οποία θα ρύθμιζε την προσφορά χρήματος και την πίστωση και όχι η ύπαρξη πολλών
διαφορετικών κεντρικών τραπεζών. Η δημιουργία μίας κεντρικής τράπεζας και πολλών εμπορικών τραπεζών είναι το
επιθυμητό αποτέλεσμα σε μια οικονομία της αγοράς. Επίσης, ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας στοχεύει στην ισορροπία
εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και στη μείωση όλων των ελλειμμάτων.

Αριστείδης Μπιτζένης, Η δυναμική των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία
της αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη , 2003, σελ 72.
2
Αριστείδης Μπιτζένης, Η δυναμική των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία
της αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη 2003, σελ 82.
3
Αριστείδης Μπιτζένης, Μαραγκός Ιωάννης Τα οικονομικά της μετάβασης, Θεραπεία σοκ ή Ήπια προσαρμογή στα 5 εναλλακτικά
μοντέλα μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη 2007 σελ 226.
4
Αριστείδης Μπιτζένης, Μαραγκός Ιωάννης Τα οικονομικά της μετάβασης, Θεραπεία σοκ ή Ήπια προσαρμογή στα 5 εναλλακτικά
μοντέλα μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη 2007, σελ. 234
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Δημοσιονομική πολιτική
Για να εξαλειφθεί ο υπερπληθωρισμός είναι αναγκαίο να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Αυτό θα
συμβεί μέσω της μείωσης των κρατικών δαπανών που διανέμονταν για παράδειγμα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, στην
επιχορήγηση επιχειρηματικών επενδύσεων και γενικότερα μέσω της μείωσης των εξόδων του κράτους. Αυτό που
επιζητά κάθε οικονομία είναι ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός ή ακόμα καλύτερα ένας πλεονασματικός
προϋπολογισμός. Η μείωση του ελλείμματος γίνεται συνήθως με την οικονομική υποστήριξη διεθνών οργανισμών. Ως
προς την φορολογική δομή κάθε κράτους είναι απαραίτητη η εισαγωγή νέων φόρων, όπως το φόρο προστιθέμενης
αξίας, για να επιτευχθεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που θα προσφέρει έσοδα στο κράτος αλλά ταυτόχρονα θα
είναι ελκυστικό ως προς τους ξένους επενδυτές.

Κοινωνική πολιτική
Με την απότομη εφαρμογή του μοντέλου της θεραπείας σοκ πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν σε δυσχερή θέση και
παγιδεύτηκαν στη φτώχεια. Αυξήθηκε η ανισότητα και η ανεργία και έτσι βρέθηκαν πολλοί πολίτες δυσαρεστημένοι.
Αυτό που ήταν αναγκαίο να εφαρμοστεί ήταν ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας προκειμένου να νιώσουν ασφάλεια οι
μειονεκτούντες. Η εφαρμογή των ωφελειών θα γινόταν αναγκαστικά με έξοδα του κράτους αλλά και ζητώντας
οικονομική ενίσχυση από διεθνείς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, για τις οικονομίες υπό μετάβαση είναι χρήσιμο να
αναπτυχθούν ιδιωτικοί πάροχοι ασφάλειας καθώς δεν επαρκούν μόνο οι δημόσιοι φορείς πρόνοιας.

Διεθνές εμπόριο και ξένη βοήθεια
Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, η αναδιάρθρωση ήταν αναγκαία ώστε να γίνει πιο προσιτή προς τους ξένους
επενδυτές η νέα οικονομία. Η άρση εμπορικών περιορισμών(δασμοί, ποσοστώσεις), η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς
εμπορίου, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων παραγωγής, η εισαγωγή ενός
μετατρέψιμου νομίσματος, ένα σταθερό νομικό και φορολογικό σύστημα, είναι μερικά από τα στοιχεία που θα
ενθαρρύνουν το εξαγωγικό εμπόριο των οικονομιών αλλά και θα εντείνουν την ξένη άμεση επένδυση. Ήταν ευθύνη
των ώριμων οικονομιών να βοηθήσουν τις οικονομίες σε μετάβαση όσο το δυνατόν περισσότερο επειδή ο κόσμος είχε
πολλά να κερδίσει από το αναδυόμενο σύστημα 5. Η υπό όρους ξένη βοήθεια ερχόταν στα κράτη μέσω της
χρηματοδότησής τους από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Παγκόσμια
Τράπεζα. Με αυτή την χρηματοδότηση τα κράτη ήταν σε θέση να ξεπληρώσουν τα χρέη τους.

Θεσμική δομή
Η εφαρμογή ενός νέου νομοθετικού πλαισίου είναι αναγκαία καθώς πρέπει να εφαρμοστούν νέα λογιστικά και
φορολογικά συστήματα, νόμοι για την ανάπτυξη ενός εκτελεστικού και δικαστικού σώματος καθώς επίσης και νόμοι
για την μείωση της διαφθοράς. Επίσης, με την εγκαθίδρυση ενός νέου και σταθερού νομοθετικού πλαισίου οι ξένοι
επενδυτές βλέπουν θετικά την οικονομία σε μετάβαση αφού θα μπορούν να την προσεγγίσουν μέσω μιας άμεσης ξένης
επένδυσης.

Η περίπτωση της Βουλγαρίας
Εισαγωγή
Για χρόνια, η Βουλγαρία υπήρξε ο πιο ισχυρός σύμμαχος της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η
οικονομία της και κατά επέκταση το εμπόριο της ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένα με τη Σοβιετική Ένωση,
καθιστώντας ανύπαρκτες τις οικονομικές σχέσεις με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η
Βουλγαρία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, υπέστη το 1989 ένα από τα ισχυρότερα σοκ στην ιστορία
των οικονομιών της μετάβασης και μία από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις μεταξύ των σοσιαλιστικών χωρών της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της COMECON 6. Το 1991 ωστόσο, ήταν μία σημαντική χρονιά εξαιτίας του
γεγονότος ότι τέθηκαν οι βάσεις για την αρχή του προγράμματος εξυγίανσης της οικονομίας της χώρας ακολουθώντας
το παράδειγμα της Πολωνίας με εφαρμογές της σοκ θεραπείας.

Απελευθέρωση (Φιλελευθεροποίηση) των τιμών – Σταθεροποίηση της οικονομίας

Αριστείδης Μπιτζένης, Μαραγκός Ιωάννης Τα οικονομικά της μετάβασης, Θεραπεία σοκ ή Ήπια προσαρμογή στα 5 εναλλακτικά
μοντέλα μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη 2007 σελ 244.
6
Ή αλλιώς CMEA( The Council for Mutual Economic Assistance)
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η εικόνα πριν από το πρόγραμμα εξυγίανσης έδειχνε το κράτος να εφαρμόζει μερική απελευθέρωση των
τιμών, γεγονός που ενίσχυσε τις υπάρχουσες οικονομικές ανισότητες. Επίσης παρατηρούταν ότι το κράτος επένδυε σε
μη αποτελεσματικές επιχειρήσεις παραχωρώντας επιδοτήσεις για καταναλωτικά αγαθά, πράγμα που οδήγησε σε
σοβαρά ελλείμματα κρατικού προϋπολογισμού. Οι υπερβάλλουσες επιδοτήσεις αντανακλούσαν τον αυξημένο κρατικό
ρόλο όσον αφορά τη κυριότητα του σε περιουσιακά στοιχεία, παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και τη ρύθμιση γενικά
της οικονομικής δραστηριότητας. Συχνό φαινόμενο ήταν συνεπώς, το κράτος να τυπώνει περισσότερο χρήμα για να
μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες υποχρεώσεις του. Το γεγονός ότι οι τιμές ήταν καθορισμένες από την τότε
κυβέρνηση, περιόριζε τις πληθωριστικές πιέσεις, εμφάνιζε όμως σημαντικές ελλείψεις αγαθών. Ωστόσο, η κυβερνητική
πολιτική τότε όριζε γενικές αυξήσεις των τιμών που αρκετά συχνά όμως ήταν πολύ απότομες. Μετά την πτώση της
Comecon, η παραγωγή και ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός των εσόδων κατέρρευσαν , ενώ παράλληλα οι δαπάνες δεν
μειωνόντουσαν αναλογικά. Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης ήταν η οικονομική δομή που βασίστηκε στις
επιδοτήσεις, να γίνει μη βιώσιμη στις νέες συνθήκες της αγοράς.
Μετά το 1989, οι οικονομολόγοι που ανέλαβαν το σχεδιασμό του προγράμματος εξυγίανσης είχαν ως
μακροοικονομικό στόχο τον καθορισμό των τιμών για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, έτσι όπως τον όριζαν οι
επιταγές της αγοράς. Το 1990, πάνω από το 70% των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών απελευθερώθηκαν από τον
κρατικό έλεγχο. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1990 , η απελευθέρωση των τιμών αύξησε τις τιμές για τον καταναλωτή
κατά μέσο όρο πάνω από 50%. Τον Φεβρουάριο του 1991, ξεκίνησε ουσιαστικά η απελευθέρωση και οι έλεγχοι των
τιμών είχαν αφαιρεθεί από όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες εκτός από τα καύσιμα , τη θερμότητα και την ηλεκτρική
ενέργεια. Το 1991 η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης όριζε μία αύξηση των τιμών της τάξης του 75% 7 σχεδόν. Η
αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που προηγήθηκε της απελευθέρωσης των τιμών δημιούργησε τις χειρότερες ελλείψεις
που θα μπορούσαν να συμβούν και δοκίμασε σκληρά την επιμονή του λαού το χειμώνα του 1990/1991.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Το πρόγραμμα σταθεροποίησης της Βουλγαρίας ξεκίνησε το 1991 κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Η
σταθεροποίηση ήταν μια συνεχής προσπάθεια του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων. Όπως και σε άλλες ανατολικές
ευρωπαϊκές χώρες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εξαρτώνται από την δημιουργία ενός σταθερού μακροοικονομικού
περιβάλλοντος. Οι Δημοσιονομικές πολιτικές και η εισοδηματική πολιτική ήταν ο πυρήνας του προγράμματος
σταθεροποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, οι πολιτικές σταθερότητας της Βουλγαρίας μέχρι το τέλος του 1994
μπορούν να χωριστούν σε τρία σημαντικά στάδια:
Το πρώτο περιελάμβανε έντονη απελευθέρωση μαζί με σταθεροποίηση η οποία
διήρκησε από το
Φεβρουάριο του 1991 μέχρι τον Ιούνιο του 1992.
Το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται από την ασθενέστερη προσπάθεια σταθεροποίησης και μια γενική
επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικοποίησης. Αυτό το στάδιο κορυφώθηκε από
την κρίση συναλλάγματος κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1993 και τις αρχές του 1994, γεγονός που οδήγησε στην
αναζωπύρωση του πληθωρισμού με ετήσιο επίπεδο πάνω από εκατό τοις εκατό, για πρώτη φορά από την έναρξη του
προγράμματος το 1991.
Το τρίτο στάδιο ξεκινά την άνοιξη του 1994 με πιο σημαντικό σημείο αυτό των αυστηρών ελέγχων της
νομισματικής και φορολογικής πολιτικής και αυτό του νέου πλαισίου εισοδηματικής πολιτικής που υποστηρίχθηκε από
το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Το τέλος του 1994 χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση και την παραίτηση αυτής το φθινόπωρο. Επίσης παρατηρήθηκε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος
περίπου στο 7% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και η σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε περίπου 125%
ετησίως. Με την υποστήριξη της παγκόσμιας τράπεζας και του ΔΝΤ σταθεροποιήθηκε το λεβ και επιβραδύνθηκε ο
πληθωρισμός κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1994.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 1991 η εισοδηματική πολιτική που ακολούθησε η Βουλγαρία περιόρισε το
επίπεδο των μισθών. Το επίπεδο των μισθών αντανακλούσε μια καινούρια θέσπιση ελάχιστου μηνιαίου μισθού και
πάγωμα των προσλήψεων. Οι προηγούμενες τριμηνιαίες μεταβολές στους μέσους μισθούς και στο αναμενόμενο
πληθωρισμό παρακίνησαν την προσαρμογή του ορίου της μισθολογικής δαπάνης. Μετά την απελευθέρωση των τιμών,
το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής των τιμών αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του έτους (1991), επιτρέποντας έτσι
την κατάργηση των αντισταθμιστικών πληρωμών/αποζημιώσεων. Στη συνέχεια, η εισοδηματική πολιτική στηρίχθηκε
Οι μέσες τιμές των τροφίμων ήταν σχεδόν έξι φορές μεγαλύτερες από το επίπεδο τους το 1989, η στέγαση ήταν πάνω 3,7 φορές , τα
ρούχα τρεις φορές ακριβότερα . Σε περίοδο δύο μηνών στις αρχές του 1991 , η κατανάλωση μειώθηκε πάνω από 50% , αλλά η
συνολική καταναλωτική δαπάνη εξακολουθούσε να αυξάνεται κατά 11,5%.
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σε ένα αποκεντρωμένο στο επίπεδο των επιχειρήσεων, διαπραγματευτικό πλαίσιο με περιοδικές αναπροσαρμογές του
κατώτατου μισθού.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τα κύρια στοιχεία της εισοδηματικής πολιτικής του 1992, τα οποία περιελάμβαναν:
Συγκεκριμένο ανώτατο επιχειρηματικό όριο δαπανών για τους μισθούς, το οποίο διατηρούσε πραγματικά εισοδήματα
σχεδόν σταθερά στο ¾ των επιπέδων του 1991. Τριμηνιαίες αναπροσαρμογές στους λογαριασμούς των μισθών,
βασισμένες στις μεταβολές του ποσοστού των μισθών τα τελευταία τρία τρίμηνα προσδόκησαν μεταβολές του
πληθωρισμού, και μια μερική αποζημίωση για την απόκλιση μεταξύ του αναμενόμενου και πραγματικού πληθωρισμού
των τελευταίων μηνών 8.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 1992 καθορίστηκε ένα καθολικό κατώτατο όριο μισθού
για πλήρη απασχόληση και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στο ποσό των 750 λέβα τον μήνα ή 3.44 λέβα την
ώρα.

Ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση
Μέχρι το 1989 το 80% των επιχειρήσεων βρισκόταν σε κρατικά χέρια και η οικονομία της χώρας ήταν
κατευθυνόμενη με βάση τον κρατικό σχεδιασμό. Η ανάγκη για γρήγορη και ραγδαία ιδιωτικοποίηση ήταν έκδηλη,
ωστόσο όμως αν και ο αρχικός στόχος ήταν αυτός, η εφαρμογή της σοκ θεραπείας, μπορεί να ισχυριστεί κανείς, ότι
μόνο γρήγορα δεν εφαρμόστηκε εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των συνεχών αναβολών και της κακής πολιτικής του
κράτους που επέβαλλε πρώτα αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και έπειτα ιδιωτικοποίηση. Ενώ όλα τα πολιτικά
κόμματα αναγνώρισαν την ανάγκη για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων , υπήρξε μια παρατεταμένη
συζήτηση για τους στόχους , την ταχύτητα , και τις μεθόδους εφαρμογής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πολιτική των
ιδιωτικοποιήσεων ήταν ότι δεν αφορούσαν την οικονομία αλλά την πολιτική και τη γραφειοκρατία 9. Φαίνεται πως το
κράτος χρονοτριβούσε επίσης, με τη διαδικασία καθορισμού του μηχανισμού ιδιωτικοποιήσεων και την
κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς και στο διαχωρισμό των συνεταιριστικών
εταιρειών, πράγμα που παρακώλυσε την εφαρμογή του σχεδίου. Τον Ιανουάριο του 1989 , η κυβέρνηση εξέδωσε το
διάταγμα αριθ. 56 . Αυτό το διάταγμα καθόρισε τις "επιχειρήσεις " ως τη βασική μονάδα της οικονομικής διαχείρισης 10
. Μια σειρά από αστοχίες της κυβέρνησης όπως η συνέχεια των κρατικών επιδοτήσεων, η συνακόλουθη συσσώρευση
χρεών, οι κρυμμένες ιδιωτικοποιήσεις και η μετέπειτα δημιουργία των γνωστών επισφαλών δανείων(bad loans),
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του ρυθμού των ιδιωτικοποιήσεων.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ο ρόλος των κρυμμένων ιδιωτικοποιήσεων. Κατά το τέλος
του 1990, με ένα αμελητέο ιδιωτικό τομέα και χωρίς σχέδια για τη διάλυση των μονοπωλίων, η μερική απελευθέρωση
των τιμών έφερε στην επιφάνεια τις κρυμμένες ιδιωτικοποιήσεις. Κρατικοί διαχειριστές κάνοντας κατάχρηση της
θέσης τους, ξεκίνησαν να αποσπούν μεγάλα κομμάτια από κρατικές επιχειρήσεις, πληροφορίες και πηγές και να τα
διακινούν σε ιδιωτικές δικές τους εταιρείες. Ωστόσο, η μείωση των επιδοτήσεων δεν έσωσε τον προϋπολογισμό, ενώ η
παραγωγή συνέχισε να φθίνει, μη αποφέροντας πολλά έσοδα στα κρατικά ταμεία. Επιπρόσθετα, η κρυμμένη
ιδιωτικοποίηση χειροτέρευσε την οικονομική κατάσταση των εταιριών, κάνοντας αυτές λιγότερα ελκυστικές στους
ξένους επενδυτές.
Η περίοδος 1993-1997 υπήρξε χαρακτηριστικό παράδειγμα ιδιωτικοποιήσεων που έλαβαν χώρα με πολύ αργό
ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω αναλύονται οι ιδιωτικοποιήσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σημαντική ιδιωτικοποίηση των μικρών επιχειρήσεων ξεκίνησε μέσω της επιστροφής της περιουσίας. Από το
1994 περίπου 31 χιλιάδες κτίρια, που υπολογιζόταν το 54% της κρατικής περιουσίας, είχαν επιστραφεί. Η επιστροφή
διευκολύνθηκε από τα καλοδιατηρημένα επίπεδα της προηγούμενης ιδιοκτησίας και την αποφασιστικότητα της
κυβέρνησης να συνεχίζει αυτό τον τύπο ιδιωτικοποίησης. Επίσης δημοπρασίες μικρών επιχειρήσεων ξεκίνησαν το
1991. Μετά από καθυστερήσεις εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στα τέλη του 1992, οι δημοπρασίες μικρών εταιρειών
ξανάρχισαν στις αρχές του Μαρτίου το 1993 αλλά αναβλήθηκαν και πάλι, ως απόρροια της έλλειψης της πολιτικής
βούλησης, καθώς επίσης και τα εκάστοτε συμφέροντα. Από τον Νοέμβριο του 1994, ένα σύνολο από 150 μικρές
μονάδες ιδιωτικοποιήθηκε, εκ των οποίων οι 67 ήταν πλήρεις επιχειρήσεις. Αν και τα νούμερα αυτά φαίνονται
αμελητέα, στην πραγματικότητα σημειώθηκε σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας το 1994 συγκριτικά με το 1993.

8
FINANCING GOVERNMENT IN THE TRANSITION: BULGARIA: THE POLITICAL ECONOMY OF TAX POLICIES, TAX
BASES AND TAX EVASION, Bogetic, Zeljko and Arye L. Hillman, eds., World Bank, 1995.
9
Ivailo Izvorski 1993, Economic reform in Bulgaria ( As the experience of the other Central and East European countries confirmed,
one of the biggest problems with privatisation is not economic, but political and bureaucratic.)
10
Θεωρητικά , θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τέσσερις τύποι επιχειρήσεων : επιχειρήσεις κοινών μετοχών, οι επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης , οι επιχειρήσεις με απεριόριστη ευθύνη , και οι επιχειρήσεις των πολιτών.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τον Απρίλιο του 1992 μια αποκεντρωμένη , πολύπλευρη προσέγγιση της αγοράς ήταν η κωδικοποίηση του
Νόμου Αποκρατικοποιήσεων , που επέτρεψε να ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση με τη μέθοδο της πώλησης από κεντρικές
και τοπικές κυβερνήσεις , από την κυβέρνηση του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων , από 17 δημόσιες διαχείρισης
επιχειρήσεις και από ιδιώτες επενδυτές. Μια μεταγενέστερη τροποποίηση του νόμου για την ιδιωτικοποίηση επέτρεψε
μαζικές ιδιωτικοποιήσεις υπό την εποπτεία του Κέντρου για Μαζική Ιδιωτικοποίηση, η οποία εισήχθη το 1994 . Η
μαζική ιδιωτικοποίηση είχε προβλεφθεί ως μια συμπληρωματική μέθοδος , εκτός από τα άλλα είδη της ιδιωτικοποίησης
της αγοράς. Ο Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων ήταν υπεύθυνος για την ιδιωτικοποίηση και το συντονισμό της
ιδιωτικοποίησης των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων με πάγια περιουσιακά στοιχεία πάνω από 70 εκατομμύρια λέβα .
Τα υπουργεία ήταν υπεύθυνα για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων που βρίσκονταν κάτω από το
παραπάνω όριο , και οι δήμοι ήταν υπεύθυνοι για την ιδιωτικοποίηση δημοτικών επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις
θα μπορούσαν να ιδιωτικοποιηθούν απευθείας με δημοπρασίες . Ο νόμος στοχεύει κυρίως στην ιδιωτικοποίηση
μεσαίου μεγέθους και μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων . Από το Νοέμβριο του 1994, συνολικά 20 μεσαίες και μεγάλες
ιδιωτικοποιήσεις ολόκληρων επιχειρήσεων είχαν πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων
και υπήρχαν εκατοντάδες συναλλαγές στο στάδιο της προετοιμασίας. Επτά επιχειρήσεις είχαν πωληθεί σε ξένους
αγοραστές στην πλειοψηφία . Η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δημοτικής ιδιοκτησίας οδήγησε σε
169 συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν το 1994 , αν και όλα τα δεδομένα για τις δημοτικές ιδιωτικοποιήσεις δεν ήταν
διαθέσιμα. Συνολικά , η επίσημη ιδιωτικοποίηση στη Βουλγαρία υπήρξε αργή.
Συνοπτικά, η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ξεκίνησε μάταια το 1992, ωστόσο οι προσδοκίες του κράτους
επαληθεύθηκαν ουσιαστικά το 1999 . Παρά το γεγονός ότι τα φορολογικά κίνητρα και τις νομικές εγγυήσεις που
προβλέπονται κοινοπραξίες , λίγες ξένες επενδύσεις ανταποκρίθηκαν . Το 1989 και το 1990 , μόνο 117 κοινοπραξίες
ολοκληρώθηκαν , συνολικού ύψους 10 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ .
Το χαμηλό κόστος εργασίας δεν ήταν αρκετό για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις εξαιτίας των οργανωτικών
μειονεκτημάτων , κακών υποδομών , της χαμηλής πολιτικής αξιοπιστίας , της μη μετατρεψιμότητα του λεβ , και τους
στενούς οικονομικούς δεσμούς με τη Σοβιετική Ένωση .Τελικά , οι μεταρρυθμίσεις δεν κατάφεραν να αλλάξουν ριζικά
τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα 11.

Θεσμική δομή
Η κυβέρνηση τόνισε τη σημασία που έχει μια θεσμική αναδιάρθρωση σε πολλούς τομείς του σχεδίου
ενδυνάμωσης της οικονομίας. Αρχικά η θεσμική μεταρρύθμιση είχε στόχο την καταπάτηση της διαφθοράς και ιδιαίτερα
όσον αφορά τα όργανα: Τελωνειακή υπηρεσία και το Υπουργείο Εσωτερικών. Το σχέδιο ξεκίνησε το 1997 όσον αφορά
την μεταρρύθμιση των τελωνείων, ωστόσο όμως ναυάγησε γιατί μειώθηκαν μόνο τα τελωνειακά έσοδα και όχι η
διαφθορά. Έπειτα, ένας ακόμα λόγος που καθίσταται σημαντικό ένα διαρθρωτικό θεσμικό πλάνο είναι η ενθάρρυνση
των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων και ο επαναπροσανατολισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων προς χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θεσμοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για την
προσέλκυση επενδυτών και την αποτελεσματικότητα της απελευθέρωσης του εμπορίου.

Νομισματική πολιτική και το χρηματοοικονομικό σύστημα
ΣΚΛΗΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, όπως και η Βουλγαρία εφάρμοζαν χαλαρούς περιορισμούς
προϋπολογισμού εξαιτίας του γεγονότος ότι η οικονομία ήταν κεντρικά διοικούμενη και συνεπώς η κυβέρνηση
ασκούσε την νομισματική πολιτική, έλεγχε τα κρατικά ταμεία και συνεργαζόταν επίσης και με τη Βουλγαρική Εθνική
Τράπεζα. Για να πετύχει η αναδόμηση της οικονομίας έπρεπε να εισαχθούν σκληροί περιορισμοί στα κρατικά ταμεία με
την ταυτόχρονη μείωση των επιδοτήσεων των εταιρειών καθιερώνοντας μία νέα φορολογική και νομισματική πολιτική
από την κυβέρνηση και την μείωση των κυβερνητικών δαπανών. Την περίοδο 1989-1997 παρατηρήθηκε μεγάλη
αστάθεια στην οικονομία έως την εισαγωγή στη χώρα στη 1 Ιουλίου του 1997 του Νομισματικού Συμβουλίου 12. Τον
Νοέμβριο του 1996, μια αποστολή του Δ.Ν.Τ. ξεκίνησε την πρώτη συζήτηση με τις βουλγαρικές αρχές και τις μεγάλες
ομάδες συμφερόντων, σχετικά με τα πλεονεκτήματα ενός Νομισματικού Συμβουλίου. Η ιδέα προκάλεσε μεγάλη
συζήτηση. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των θεμάτων και πολιτικών προβλημάτων της χώρας, η απόφαση για το
Θα λέγαμε ότι η εφαρμογή της απότομης μετάβασης στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων υπήρξε αναποτελεσματική εξαιτίας των
συνεχών καθυστερήσεων και του αργού ρυθμού μεταρρυθμίσεων. Παρά όμως τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η
ολοκλήρωση των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης, σημαντικά αποτελέσματα και μεγάλα ποσά συμφωνιών ιδιωτικοποιήσεων έλαβαν
χώρα και φανερώνουν μία θετική έκβαση από την εφαρμογή της θεραπείας που ξεπερνάει τις αρχικές προσδοκίες και ενθαρρύνει τη
μετάβαση στην ελεύθερη αγορά. ( Αρ. Μπιτζένης, Η δύναμη των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς, τόμος Α, Eκδόσεις Σταμούλη, 2003, σελ 143)
12
IMF Policy Discussion Paper 99/3
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νομισματικό συμβούλιο καθυστέρησε να ολοκληρωθεί (την άνοιξη του 1997). Η πολιτική του Συμβουλίου έθετε
σκληρούς κρατικούς περιορισμούς. Όριζε σταθεροποίηση που θα απαιτήσει μέτρα για να αποτραπεί η οικονομική
απειθαρχία, μείωση του χρέους της κυβέρνησης, αύξηση της ελκυστικότητας του λεβ και ρυθμίσεις που απαιτούσαν
ισχυρή επίσημη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις με ευρεία υποστήριξη του κοινού.. Το έργο του Δ.Ν.Τ. επεκτάθηκε
δεδομένου των αναδιοργανώσεων που χρειάστηκαν να γίνουν λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας της
χώρας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άλλες θεσμικές αναδιανομές έγιναν στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος στη Βουλγαρία υπέστη ριζικές
αναδιαρθρώσεις. Μέχρι το 1989, η Βουλγαρία ακολουθούσε το κομμουνιστικό πρότυπο της μίας και ενιαίας τράπεζας
που ήταν υπεύθυνη και εκτελούσε όλες τις τραπεζικές και επενδυτικές λειτουργίες. Η επενδυτική πολιτική ήταν ο
ακρογωνιαίος λίθος των υπηρεσιών που ήταν υπεύθυνοι για τον κρατικό σχεδιασμό, έχοντας σημαντική βοήθεια από
την κυβέρνηση και την Εθνική Τράπεζα.
Μετά το 1989, η αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος ξεκίνησε διστακτικά αλλά έγιναν περιεκτικές
αλλαγές το 1991. Κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων στόχος έγινε η ιδιωτικοποίηση και η κατάτμηση του
τραπεζικού συστήματος, τομείς που απαιτούσαν χρόνια σταδιακής αναδιάρθρωσης. Παρατηρήθηκε περιοριστική
νομισματική πολιτική και ύφεση της οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του 1991. Το Φεβρουάριο του 1991 η εθνική
τράπεζα της Βουλγαρίας αύξησε σημαντικά το επίπεδο του επιτοκίου και ακολούθησε μια αυστηρή νομισματική
πολιτική. Σύμφωνα με μία αμφιλεγόμενη πολιτική κίνηση, η κυβέρνηση προχώρησε αρχικά στην αύξηση των τιμών
των επιτοκίων από το 4.5% στο 8 % το 1990 και έπειτα το 1991 επέτρεψε ελεύθερα κυμαινόμενα επιτόκια. Τον Μάιο
του 1990, ιδρύθηκε η πρώτη ιδιωτική εμπορική τράπεζα. Παρά την γρήγορη καθιέρωση της ιδιωτικής τράπεζας, το νέο
νομοσχέδιο για την Εθνική Τράπεζα δεν περνούσε μέχρι τον Ιούνιο του 1991. Αυτός ο νόμος προέβλεπε ένα τραπεζικό
σύστημα δύο ταχυτήτων το οποίο θα ήταν ανεξάρτητο από τον κρατικό έλεγχο, αλλά θα ήταν υπόλογο στην Εθνική
Συνέλευση. Η πρώτη βαθμίδα του νέου συστήματος θα ήταν η Κεντρική Τράπεζα, ενώ η δεύτερη θα ήταν ένα
ξεχωριστό τμήμα εμπορικών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που θα εξυπηρετούσαν ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Τριμηνιαίες τραπεζικές πιστώσεις θα ήταν στη διάθεση του υπουργικού συμβουλίου. Η BNB εξέδιδε μηνιαίες
καταστάσεις ισορροπίας και να υπέβαλλε έκθεση ανά εξάμηνο στην Εθνική Συνέλευση.
Τον Νοέμβριο του 1996, οι συζητήσεις για τα πλεονεκτήματα ενός Νομισματικού Συμβουλίου αφορούσαν και
τον τραπεζικό τομέα. Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός περιελάμβανε, μια πλήρη αξιολόγηση και ενίσχυση της
εποπτείας του τραπεζικού τομέα για την ελαχιστοποίηση των πιθανών διαταραχών από μια απροσδόκητη επιδείνωση
της τραπεζικής κρίσης. Με τη μείωση της πραγματικής αξίας του εγχώριου χρέους, η οποία αρχικά είχε αποτελέσει
απειλή για έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, έκανε δυνατή τη δημοσιονομική διαχείριση, χωρίς προσφυγή στην
κεντρική τράπεζα. Τέλος, έδωσε στις τράπεζες πνοή καθορίζοντας ραγδαία υποτίμηση του νομίσματος, ενώ αύξησε την
πραγματική αξία των κρατικών ομολόγων σε δολάρια.

Δημοσιονομική πολιτική
ΈΛΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η Βουλγαρία αντιμετώπιζε υψηλά ελλείμματα προϋπολογισμού. Αυτό συνέβαινε εξαιτίας του γεγονότος ότι με
σκοπό να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση και να εφαρμοστεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης τόσο του κράτους, όσο και των
επιχειρήσεων, η κυβέρνηση δανειζόταν σε ξένο συνάλλαγμα από ξένες ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες και οργανισμούς (
τα λεγόμενα επισφαλή δάνεια-bad loans), το οποίο αδυνατούσε να πληρώσει εξαιτίας της συνεχής υποτίμησης του λεβ
και της αστάθειας της οικονομίας. Απόρροια της όλης κατάστασης ήταν να διογκώνεται όλο και περισσότερο το χρέος.
Ακόμη, το γεγονός ότι η βουλγαρική κυβέρνηση επεδίωξε να λάβει τα κέρδη από τις ιδιωτικοποιήσεις έπαιξε
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μεγάλου οικονομικού βάρους στον προϋπολογισμό του κράτους. Τέλος, η αδυναμία
του κράτους να ισορροπήσει τα εισοδήματα και να ελέγξει τις δαπάνες, έπαιξε καθοριστικό στη δημιουργία
αβάσταχτων ελλειμμάτων.

ΦΟΡΟΙ
Η δομή του φορολογικού συστήματος της Βουλγαρίας είχε ως πρότυπο φορολογικά συστήματα υψηλής
φορολογικής επιβάρυνσης σύμφωνα με τις δυτικές οικονομίες. Την περίοδο 1991-1993 παρά την αύξηση της ιδιωτικής
δραστηριότητας και την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ, ο ιδιωτικός τομέας συνεισέφερε κατά
μέσο όρο μόνο 10% των συνολικών εσόδων από την φορολόγηση των κερδών.
Εφαρμόστηκαν και έμμεσοι φόροι όπως φόροι κύκλου εργασιών, ειδικών φόρων κατανάλωσης, ΦΠΑ (Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας) και φόροι κοινωνικής ασφάλισης. Η εισαγωγή του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι η
μεγαλύτερη πηγή συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στα φορολογικά έσοδα το 1994. Παρά το γεγονός αυτό η
φοροδιαφυγή παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
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Διεθνές εμπόριο και ξένη βοήθεια
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Μιλώντας για Διεθνές εμπόριο και ξένη βοήθεια, θα πρέπει να αναφερθούμε πρωτίστως στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες που είναι πολύ σημαντικές για την προσέλκυση ξένου επενδυτικού κοινού στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είχε
εφαρμόσει δολαριοποίηση το 1991 δηλαδή είχε αντικαταστήσει το εθνικό της νόμισμα, το λέβ με το δολάριο ΗΠΑ 13.
Πιο αναλυτικά, στην αντίληψη πολλών οικονομολόγων, το βουλγαρικό νόμισμα υπήρξε ένα από τα λίγα στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το οποίο υπαγόταν υπό το καθεστώς των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών
ισοτιμιών. Γενικά, με τη δολαριοποίηση δημιουργήθηκαν διαφωνίες κατά το 1992 όσον αφορά τις παρεμβάσεις της
τράπεζας στη διατήρηση ή την ελάττωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του λεβ με το δολάριο. Συγκεκριμένα, η ΒΝΒ
είχε δραστηριοποιηθεί στην αγορά ξένου συναλλάγματος με τρόπο ο οποίος οδήγησε σε σύστημα ειδικού
διακανονισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας 14. Γεννήθηκε συνεπώς, ένα πρόβλημα που αφορούσε από τη μία πλευρά
την αλληλεξάρτηση της κινητικότητας κεφαλαίου και των διεθνών συναλλαγών του εγχώριου νομίσματος και από την
άλλη πλευρά το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πολιτική των
συναλλαγματικών ισοτιμιών που συνάδει με την εγχώρια αγορά συναλλάγματος και τις εγχώριες οικονομικές
συνθήκες. Οι εγχώριες συναλλαγές σε δολάρια ήταν εκείνη την εποχή ακόμα ισχνές. Το 1990, το λεβ υποτιμήθηκε
αρκετές φορές, για να εγκατασταθεί τελικά σε ρυθμούς περίπου 0,76 στοτίνκι με το δολάριο ΗΠΑ (επίσημη
συναλλαγματική ισοτιμία), 3 λέβα έναντι του δολαρίου (εμπορική συναλλαγματική ισοτιμία), και 7 λέβα έναντι του
δολαρίου (τουριστική συναλλαγματική ισοτιμία). Το ποσοστό της μαύρης αγοράς παρουσίασε σημαντικές
διακυμάνσεις, αλλά έκλεισε το 1990 σε περίπου 11 λέβα ανά δολάριο. Στα μέσα του 1991, η Εθνική Τράπεζα της
Βουλγαρίας (BNB) εξέδωσε πίνακες μετατροπής για το λεβ σε μεγάλα νομίσματα παγκοσμίως. Η επίσημη αξία εκείνη
την εποχή ήταν 18 λέβα ανά δολάριο ΗΠΑ. Οι βουλγαρικές εισαγωγές μειώνονταν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ο
πληθωρισμός αν και μειωνόταν μετά την απελευθέρωση των τιμών το 1991, συνέχιζε να είναι 80% ετησίως. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία παρέμενε σταθερή ενώ η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
ανατιμήθηκε ραγδαία. Η κατάσταση έγινε μη βιώσιμη κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1993 όταν προέκυψε μια κρίση
στην συναλλαγματική ισοτιμία και άρχισε να υποτιμάται το λεβα . Συνακόλουθα, η συναλλαγματική ισοτιμία που είχε
διατηρηθεί σε 22 με 25 λέβα ανά δολάριο κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πρότεινε υπερτίμηση,
συμβάλλοντας στη δημιουργία μη αληθινών χρημάτων ακόμη και μεταξύ των κυβερνητικών και τραπεζικών στελεχών,
καθιστώντας τους υπερβολικά αισιόδοξους για το ρυθμό της οικονομικής μεταρρύθμισης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, η Βουλγαρία ήταν μέλος της Comecon και οι εμπορικές τις δραστηριότητες
ήταν στενά συνδεδεμένες με την Πρώην Σοβιετική Ένωση. Από το 1991, όμως, η εμπορική πολιτική της Βουλγαρίας
έτεινε να διαφοροποιείται σημαντικά. Χωρίς να είναι πια κάτω από την ομπρέλα προστασίας της Comecon, η
Βουλγαρία επιδίωξε δυναμικά νέες εμπορικές σχέσεις με αγορές στη Δύση και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό,
επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει τα όποια συμφέροντα απολάμβανε έως τότε από τις εμπορικές της
δραστηριότητες με τις χώρες που ήταν πρώην εταίροι της Comecon (Συμβουλίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας) .
Η Βουλγαρία είχε εφόδια στη χρηματοδότηση, τη βιομηχανική πολυμορφία, τις γεωργικές υποδομές, καθώς επίσης
προσέφερε και διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Η μετάβαση έγινε δύσκολη, γιατί η Βουλγαρία απολάμβανε για πολλά
έτη την προνομιακή προμήθεια της ενέργειας από τη Σοβιετική Ένωση. Μετά τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις της
Ανατολικής Ευρώπης, η Σοβιετική Ένωση ανακοίνωσε περικοπές στις ενεργειακές εξαγωγές σε συγκεκριμένες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας. Το 1990 η Βουλγαρική κυβέρνηση αναγκάστηκε να μειώσει απότομα την
παραγωγή και οι τιμές στα καύσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν, δημιουργώντας σοβαρή μείωση της ζήτησης της βενζίνης
και μεγάλες ελλείψεις ενέργειας και πρώτων υλών. Οι νέες οικονομικές συνθήκες όριζαν την αγορά των εισαγωγών σε
σκληρό νόμισμα. Αν και οι δυτικές επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις πρόσφεραν κάποια προνόμια και βοήθεια το 1991,
οι δυτικοί επενδυτές επέλεγαν την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία αντί της Βουλγαρίας. Μετά το 1989,
ξεκίνησε η συζήτηση για τη δημιουργία μιας Ζώνης της Μαύρης θάλασσας, που θα περιελάμβανε το Ιράκ και τη Λιβύη
(παλιούς εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας) καθώς και την Τουρκία, την Ελλάδα και ίσως τη Ρουμανία. Κατά την
ίδρυση της νέας εμπορικής πολιτικής το 1991, η Βουλγαρία δοκιμάστηκε στην εμπορική συνεργασία με τη Γερμανία
Αρ. Μπιτζένης , Παγκοσμιοποίηση πολυεθνικές επενδύσεις και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
Εκδόσεις Σταμούλη, 2009, σελ. 358-359 (Η δολαριοποίηση αποτελεί λύση για χώρες που είναι μικρές, πολύ εξαρτώμενες από την
παγκόσμια οικονομία, που έχουν στενούς δεσμούς με τη χώρα, της οποίας το νόμισμα υιοθετείται, και επίσης για εκείνες με
πρόσφατα στοιχεία υπερπληθωρισμού)
14
crawling peg: Ένα σύστημα προσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την οποία ένα νόμισμα με σταθερή
συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να διακυμαίνεται μέσα σε μια ζώνη των συντελεστών. Η ονομαστική αξία του νομίσματος ανέφερε
επίσης ρυθμίζεται συχνά οφείλεται σε παράγοντες της αγοράς, όπως ο πληθωρισμός. Αυτή η σταδιακή μετατόπιση της ονομαστικής
αξίας του νομίσματος γίνεται ως εναλλακτική λύση σε μια ξαφνική και σημαντική υποτίμηση του νομίσματος.
13
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εκτός των παραδοσιακών εμπορικών δεσμών που είχε συνάψει παλιότερα με τη Δυτική Γερμανία καθώς επίσης και με
τους εταίρους της τελευταίας στην ΕΟΚ. Επίσης, η χώρα είχε σχέσεις με αγορές, όπως με την Τουρκία, η οποία την ίδια
χρονιά (1991) προσφέρθηκε να επενδύσει στη βουλγαρική οικονομία 13 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ιδρύθηκε
έκτοτε, μία ανεξάρτητη Ένωση για την προώθηση της άμεσης συνεργασίας και των συγκοινωνιακών δεσμών μεταξύ
των επιχειρήσεων των δύο χωρών, η οποία με υπουργικές συμφωνίες παγιώθηκε το 1991. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησαν οι
συνομιλίες με την ΕΟΚ για την οικονομική στήριξη μέσω του προ-ενταξιακού προγράμματος PHARE( οικονομική
ενίσχυση για ανασυγκρότηση της Πολωνίας και της Ουγγαρίας) καθώς επίσης και στενότερες οικονομικές σχέσεις, με
την προϋπόθεση ότι η Βουλγαρία θα συνέχιζε να σημειώνει στην πολιτική της και στα οικονομικά προγράμματα της
μεταρρύθμισης.
Είναι σημαντικό να αναφερθούν σχόλια και για τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις της Ελλάδας στην οικονομία της
Βουλγαρίας. Εταιρείες προερχόμενες από γειτονικές χώρες όπως η Ελλάδα προτίμησαν το επενδυτικό κλίμα που
πρόσφερε η Βουλγαρία καθώς η τελευταία λειτουργούσε ως γέφυρα για περαιτέρω εμπορικές συναλλαγές και με άλλες
γειτονικές χώρες. Έτσι, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες της Ελλάδας εγκατέστησαν εμπορικές βάσεις στη Βουλγαρία
με σκοπό να παράγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό και να τα επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα εκμεταλλευόμενες το
χαμηλό εργατικό κόστος. Ως εκ τούτου, ήταν χαμηλό και το κόστος παραγωγής και εξαιτίας της γεωγραφικής
εγγύτητας υπήρχε και χαμηλό κόστος μεταφοράς. Η συνολική ένταση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών είχε
αυξηθεί κατά 410% την περίοδο 1995-2005, καταδεικνύοντας τη σπουδαιότητα των μεταξύ τους σχέσεων.

ΔΑΣΜΟΙ
Στην περίπτωση των δασμών και όπως ήδη έχει αναφερθεί η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου ξεκίνησε
το 1989 με την εξάλειψη κάποιων μη δασμολογικών εμποδίων(non tariff barriers-NTBs) και κατάργηση του κρατικού
μονοπωλίου στο διεθνές εμπόριο. Το διάταγμα του Ιουνίου το 1991 επέτρεπε τη διεξαγωγή σημαντικού ξένου εμπορίου
στη βάση μίας απλής τελωνιακής διασαφήνισης και όχι της κυβερνητικής άδειας. Τον Ιούλιο του 1992 ένα άλλο
διάταγμα που αφορούσε την νομοθεσία του ξένου εμπορίου αντικατέστησε το διάταγμα του 1991 και καθιέρωσε τη
βάση του εξωτερικού εμπορίου και εμπορικών εμποδίων. Καθορίστηκε μία πολιτική κατά των μη δασμολογικών
εμπόδιων σε μία αρνητική λίστα, έτσι ώστε εάν δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα στον κατάλογο του εξωτερικού
εμπορίου, να υπάρχει ελευθερία στο να υπόκεινται μόνο από τελωνειακές διασαφηνίσεις. Τρείς ήταν οι τύποι των μη
δασμολογικών φραγμών:
Ποσοστώσεις εισαγωγών και εξαγωγών
Η χορήγηση αδειών και η καταγραφή κάποιων εξαγωγών και εισαγωγών
Οι ελάχιστες τιμές εξαγωγών
Οι τελωνιακοί δασμοί που εισήχθησαν το 1992 καθορίστηκαν ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές προτιμησιακές 15
πολιτικές μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Ο μη σταθμισμένος μέσος δασμός για τις χώρες που δεν παρέχουν
προτιμήσεις ήταν 18%, αριθμός που καταδεικνύει σημαντικά χαμηλότερη διασπορά σε σχέση με το δασμολογικό
καθεστώς που υπήρχε πριν το 1992. Η Βουλγαρία είχε μία απλή και σχετικά χαμηλή διάρθρωση δασμών αφού είχε
πέντε δασμολογικούς συντελεστές (5%, 10%, 15%, 25%, 40%) στην εμπορική πολιτική της.

Κοινωνική πολιτική
Η μεγαλύτερη δαπάνη της Βουλγαρικής κυβέρνησης στην κοινωνική ασφάλιση αφορούσε τις συντάξεις
γήρατος και των ατόμων με αναπηρία, αντιπροσωπεύοντας το 73% των κρατικών δαπανών το 1992. Όσον αφορά τα
επιδόματα μητρότητας και τα οικογενειακά επιδόματα το ποσό ανερχόταν στο 20%. Οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούσαν
άλλες παροχές, όπως αναρρωτικές άδειες και αποζημίωση για εργατικά ατυχήματα). Μιλώντας για τους εργαζόμενους,
η επιχείρηση επωφελούταν όλες τις παροχές έχοντας πλήρη αποζημίωση από τα κρατικά ταμεία. Συντάξεις για
ανέργους καταβάλλονταν από το κράτος μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η πολιτική παροχών ρυθμίζεται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας (MOLSW). Η βουλγαρική οικονομία διασφάλισε την νομιμότητα των
κοινωνικών παροχών μέσω μιας σειράς από διατάγματα που συμπεριελάμβαναν τον Συνταξιοδοτικό Νόμο, τον
Εργατικό Κώδικα και το διάταγμα για την ενθάρρυνση των γεννήσεων. Οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης δεν ήταν
φορολογητέες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανάκαμψης.

Κόστος μετάβασης
Το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης με εφαρμογές της απότομης μετάβασης που ξεκίνησε στη Βουλγαρία
το 1991 και διήρκησε 11 χρόνια, θα έλεγε κανείς ότι μόνο απότομο και γρήγορο δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί,
τουλάχιστον όσον αφορά τη γενική μεταβολή της χώρας. Η απότομη απελευθέρωση των τιμών των προϊόντων το 1989
περίπου πάνω από το 70%, ήταν η μοναδική ένδειξη της απότομης μετάβασης. Οι συνεχείς καθυστερήσεις των
ορισμός προτιμήσεων στο εμπόριο: A policy of admitting imports from one or more countries at lower (perhaps zero) tariffs than
apply to otherwise comparable imports from other countries.
15
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ιδιωτικοποιήσεων, η συνεχής επικράτεια των κρατικών μονοπωλίων, η συσσώρευση των κακών δανείων και η
εμφάνιση των κρυμμένων ιδιωτικοποιήσεων, η σταδιακή απελευθέρωση των τιμών άλλων προϊόντων, η έλλειψη
αυστηρών περιορισμών στον προϋπολογισμό και η ανικανότητα της κυβέρνησης να παρεμποδίσει τα υψηλά επίπεδα
πληθωρισμού πριν την εισαγωγή της λεγόμενης δολαριοποίησης που αφορούσε το σύστημα συναλλαγματικών
ισοτιμιών, καταδεικνύουν ότι η απότομη θεραπεία μετάβασης στην ουσία εφαρμόστηκε με αργούς ρυθμούς και χαμηλά
επίπεδα προόδου 16.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Εισαγωγή
Η Ελλάδα της δεκαετίας του 90 έδειχνε μια ιδανική χώρα στην οποία υπήρχε οικονομική άνθηση της τάξης
του 4,5%, μαζί με την συνεχόμενα μειούμενη τάση του πληθωρισμού και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ωστόσο,
μόλις το 2009 βρέθηκε σε σημαντική απόκλιση από το στόχο του ελλείμματος του προϋπολογισμού, το οποίο
δημιούργησε ντόμινο κατάσταση για τη χώρα μη μπορώντας το 2010 να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της μέσω
δανεισμού από την αγορά. Επίσης, το χρέος δεν ήταν πλέον βιώσιμο, καθώς όσο αυξανόταν το έλλειμμα
προϋπολογισμού τόσο πιο κοντά ερχόταν η Ελλάδα στη χρεοκοπία, με το έλλειμμα να αναμένεται να ανέλθει στα 12,7
τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και το δημόσιο χρέος να είναι σταθερό στο 100 τοις εκατό του ΑΕΠ 17.
Με άλλα λόγια, η χώρα αντιμετώπιζε μια κρίση εμπιστοσύνης, εννοώντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη των διεθνών
επενδυτών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δανειστεί διεθνώς. Η επόμενη κίνηση ,επομένως, της χώρας ήταν να
ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία γνωρίζοντας ότι η μόνη λύση είναι η αποδοχή του αιτήματος
βοήθειας, καθώς η πιθανή έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη θα σηματοδοτούσε ότι μελλοντικά θα δημιουργούνταν
μια κατάσταση ντόμινο και θα επηρέαζε και άλλες χώρες, συμφώνησε στην οικονομική στήριξη της Ελλάδας. Ως εκ
τούτου, η χώρα για να λαμβάνει την οικονομική βοήθεια υιοθέτησε την θεραπεία σοκ, προσδοκώντας παράλληλα την
οικονομική εξυγίανση τους έθνους.

Απελευθέρωση των τιμών- Σταθεροποίηση της οικονομίας
Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή της δέσμευσης της στην τήρηση των μέτρων λιτότητας έως και σήμερα
μεταρρυθμίζει συνεχώς την εισοδηματική της πολιτική. Μια ενδελεχής ανάλυση ίσως βοηθούσε στην κατανόηση της
ταχύτητας και των συνεπειών της σταδιακής μετάβασης στο δημόσιο τομέα. Η συμφωνία λοιπόν που υπογράφηκε τον
Μάιο του 2010, συγκεκριμένα, περιελάμβανε την μείωση του ποσοστού δημοσιοϋπαλληλίας 18, μειώσεις στους
μισθούς, στις συντάξεις και του κατώτατου μισθού στους νέο-προσληφθέντες του δημοσίου. Οι άμεσες αυτές
μεταρρυθμίσεις είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην καταναλωτική δύναμη του πληθυσμού της Ελλάδας τόσο σε δημόσιο,
όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Για το έτος 2010, η δημόσια κατανάλωση είχε μειωθεί κατά 5,9 τοις εκατό και η ιδιωτική
κατά 4,5 τοις εκατό (ΕΣΠΑ, σελ. 4). Καθώς όμως η οικονομική ανάκαμψη δεν επερχόταν, η χώρα συνέχιζε σε
περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που σήμαινε όλο και περισσότερες περικοπές στον δημόσιο τομέα. Οπότε για το 2011
προβλεπόταν μια επιπλέον μείωση της απασχόλησης κατά 2,7 τοις εκατό (ΕΣΠΑ, σελ. 7). Η εσωτερική μείωση της
κατανάλωσης είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής. Σκοπός της χώρας ωστόσο ήταν η αύξηση της
παραγωγής της, ώστε να καταφέρει να συλλέξει πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο θα βοηθούσε στην κάλυψη μέρους
του δημόσιου χρέους της. Επόμενο ήταν λοιπόν να στοχεύσει στο να μειωθούν οι εισαγωγές και να αυξηθούν οι
εξαγωγές της. Με λίγα λόγια, όταν οι εισαγωγές είναι λιγότερες από τις εξαγωγές είναι η περίπτωση στην οποία
παρατηρείται πλεόνασμα 19. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα το 2010 σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στην
Ελλάδα για την περίοδο 2010-2014, ο εξωτερικός τομέας συνετέλεσε στην μείωση των εισαγωγών κατά 4,8 τοις εκατό
και στην βελτίωση των εξαγωγών κατά 3,8 τοις εκατό (ΕΣΠΑ, σελ. 4). Ο δημόσιος τομέας κατακερματίζεται παραπάνω
με την αποδυνάμωση των εργατικών δικαιωμάτων όπως και την αναδιάρθρωση των συλλογικών συμβάσεων. Όσον
αφορά τον κλάδο της απελευθέρωσης των τιμών, η Ελλάδα δεν έχει κάνει σημαντικά βήματα. Με την απελευθέρωση
τιμών εννοείται ο καθορισμός του ύψους των τιμών σύμφωνα με την προσφορά και την ζήτηση. Δηλαδή, η αγορά είναι
αυτή που θα αποφάσιζε το επίπεδο των τιμών. Ωστόσο μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
επιτυχώς σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, η οποία έχει πολύ αποδυναμωμένη καταναλωτική δύναμη, καθώς όσο
στρεβλωμένη είναι η δυνατότητα κατανάλωσης τόσο μειωμένη είναι η ζήτηση. Επομένως, η προσφορά θα είναι πολύ
περισσότερη σε σχέση με τη ζήτηση κάτι το οποίο σηματοδοτεί την μείωση των τιμών και άρα ζημιές στα διάφορα
στάδια συναλλαγών. Η εφαρμογή αυτής της τακτικής στην χώρα μέχρι στιγμής δεν δείχνει ότι θα ευδοκιμούσε καθώς
16
Αρ. Μπιτζένης, Η δύναμη των Βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της
αγοράς, τόμος Α, Eκδόσεις Σταμούλη, 2003, σελ 136
17
Ένα από τα τέσσερα κριτήρια σύγκλισης που οφείλει να τηρήσει κάθε κράτος μέλος για να είναι σε θέση να συμμετάσχει στο
τρίτο στάδιο της ΟΝΕ είναι ότι ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το
3% και ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%(Europa)
18
Ένα από τα μέτρα για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων ήταν, η πρόσληψη ενός δημοσίου υπαλλήλου ανά 5 υπαλλήλους που
συνταξιοδοτούνταν
19
κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την μαθηματική εξίσωση: πλεόνασμα ή έλλειμμα = εισαγωγές - εξαγωγές
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δεν θα επερχόταν ισορροπία στην αγορά.

Ιδιωτικοποιήσεις
Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, η Ελλάδα μένει πίσω καθώς σε ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό των
δημοσίων περιουσιακών στοιχείων της έχουν ολοκληρωθεί οι ιδιωτικοποιήσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι
Ολυμπιακές Αερογραμμές της χώρας που ιδιωτικοποιήθηκαν τον Οκτώβρη του 2009, το Ελληνικό, ο Αστέρας
Βουλιαγμένης και από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η ιδιωτικοποίηση τον Νοέμβρη του 2011 του Οργανισμού
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), του οποίου το συνολικό τίμημα πώλησης ανήλθε σε €560
εκατομμύρια(ΤΑΙΠΕΔ). Ωστόσο υπάρχουν «στη λίστα» του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και λοιπές ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέτοια είναι η περίπτωση του
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, η περιοχή Αφάντου της Ρόδου, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Με άλλα λόγια, όσο μένουν πίσω οι ιδιωτικοποιήσεις δηλαδή οι ιδιωτικές επενδύσεις και κατ’
επέκταση οι ξένες άμεσες επενδύσεις, τόσο καθυστερεί η αύξηση της παραγωγής, η δημιουργία θέσεων εργασίας και
κατ’ επέκταση αύξηση της απασχόλησης. Όλα αυτά τροφοδοτούν τον οικονομικό κύκλο καθώς συντελούν στην
δημιουργία και αύξηση του εισοδήματος, η οποία οδηγεί στην κατανάλωση και η κατανάλωση στην αύξηση της
παραγωγής και κατά συνέπεια αυξάνεται το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας. Επομένως, η Ελλάδα δείχνει ότι δεν είναι
ακόμη έτοιμη να δεχτεί ιδιωτικές επενδύσεις.

Θεσμική Δομή
Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα θεσμικής δομής. Η διαφθορά 20
στην πολιτική χάραξη, οι πελατειακές σχέσεις,η δωροδοκία, ο χρηματισμός και η έλλειψη ύπαρξης κατάλληλων νόμων
είναι από τις μερικές αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στην ύφεση. Η γραφειοκρατία από την άλλη είναι αυτή που δεν
διευκολύνει ιδιαίτερα τα διαδικαστικά για την είσοδο νέων επενδυτών, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και
γενικά στην διαμεσολάβηση της στην οικονομική εξυγίανση της χώρας. Με άλλα λόγια, κάθε απόφαση να εισέλθει
στην αγορά μια ιδέα φέρει σημαντικό κίνδυνο αποτυχίας, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, τα οποία μπορεί κάποιες
φορές να είναι ανυπέρβλητα για τους επιχειρηματίες (Benedikt Herrmann, 2013). Οι μεταρρυθμίσεις που ήταν να
υλοποιηθούν έπρεπε πρώτα να νομιμοποιηθούν, ώστε οι πολίτες να «υποχρεωθούν» να τις εφαρμόσουν. Η
νομιμοποίηση λοιπόν των μεταρρυθμίσεων πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή του Πολυ-Νομοσχεδίου, το οποίο
αποτελούνταν από 41 άρθρα σε έκταση 57 σελίδων(Spiegel, 2011). Ωστόσο, το Πολυ-Νομοσχέδιο δεν παρέμεινε
σταθερό. Στην πορεία τροποποιήθηκε και προστέθηκαν παράλληλα νέα νομοσχέδια, καθώς κάποιες από τις αρχικές
μεταρρυθμίσεις δεν ήταν αρκετές ώστε να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο που είχε φτάσει. Επίσης, λόγω του ότι οι
μεταρρυθμίσεις ξεσήκωσαν την κοινωνία λόγω της σκληρότητας τους. Παρατηρείται λοιπόν, ότι ενώ η θεραπεία σοκ
υιοθετήθηκε για να πραγματοποιηθούν ταχύρυθμες μεταρρυθμίσεις, εντούτοις σε κάποιους τομείς η μετάβαση σε μια
οικονομία της αγοράς πραγματοποιείται σταδιακά με συνεχόμενες αλλαγές. Αυτό αποδεικνύει το βάθος της ύφεσης
αλλά και την αναποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων.

Νομισματική Πολιτική και το Χρηματοοικονομικό Σύστημα
Η νομισματική πολιτική της θεραπείας σοκ προτείνει μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Όσον αφορά την
Ελλάδα, λόγω του ότι είναι μέρος της Ευρωζώνης ως ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα έχει την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ). Στόχος της ΕΚΤ είναι να επηρεάσει τον ρυθμό του πληθωρισμού, ο οποίος ιδανικά πρέπει να
κυμαίνεται γύρω στο 2% και να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα. Όταν ο πληθωρισμός δεν υπερβαίνει το 2%
τότε παρατηρείται οικονομική ανάπτυξη. Ο ρόλος αυτής της μοναδικής ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας είναι η
εποπτεία της προσφοράς χρήματος, ώστε να ελέγχεται ο πληθωρισμός, δηλαδή η διαφύλαξη της σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης. Με λίγα λόγια , όσο πιο πολλές κεντρικές τράπεζες υπάρχουν τόσο
πιο πολύ χρήμα θα κόβεται και θα είναι πολύ πιο δύσκολος ο έλεγχος του τυπωμένου χρήματος που κυκλοφορεί. Έτσι
όσο αυξάνεται η ρευστότητα, τόσο αυξάνεται και ο πληθωρισμός κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Όσον αφορά την
Τράπεζα της Ελλάδος, ως ανεξάρτητη αρχή συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης
του ευρώ και την εφαρμόζει στην Ελλάδα (Τράπεζα της Ελλάδος). Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος ως
αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωσυστήματος (Τράπεζα της Ελλάδος):
Συμμετέχει στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις της νομισματικής
πολιτικής.
Συμμετέχει στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει
ρευστότητα και δέχεται καταθέσεις από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος.
Ενημερώνει το ελληνικό κοινό για τη νομισματική πολιτική που ακολουθείται στη ζώνη του ευρώ, μέσα από τις
Για το έτος 2013, όσον αφορά το επίπεδο διαφθοράς, η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια κατάταξη με την Κίνα σύμφωνα με τον δείκτη
αντίληψης της διαφθοράς. <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ >
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τακτικές εκδόσεις της (Έκθεση Διοικητή, Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική).

Δημοσιονομική Πολιτική
Η λανθασμένη διαχείριση της ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής ήταν αυτή που έφερε σε αδιέξοδο την
χώρα. Επομένως, ο δημοσιονομικός τομέας ήταν αυτός ο οποίος ήθελε περισσότερη προσοχή. Αναλυτικότερα, το
έλλειμμα προϋπολογισμού της Ελλάδας το 2009 είχε ανέλθει στο 12,7 % (Monastiriotis,2013) του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. Μια απρόσμενη κατάσταση για τη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου
το επιτρεπόμενο όριο του δημόσιου ελλείμματος προς ΑΕΠ ήταν μόλις 3% (Μπιτζένης, σελ. 429). Κι όμως μέσα σε
αυτά τα αυστηρά πλαίσια, η Ελλάδα έχει «καταφέρει» να ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο ελλείμματος προς ΑΕΠ
κατά τέσσερις φορές. Οπότε έπρεπε η χώρα να εφαρμόσει κάποια μέτρα λιτότητας ώστε να δικαιούται να λάβει τα
πακέτα υποστήριξης. Δεσμευόταν επομένως σε κάθε συμφωνία πακέτου υποστήριξης και τη μείωση του ελλείμματος
προϋπολογισμού. Για το 2010 δείχνει να έχει κάνει ήδη την πρώτη πρόοδο καθώς έχει μειώσει το έλλειμμα της κατά
33,2% σε ετήσια βάση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (ΕΣΠΑ, σελ. 8). Ένα αποτέλεσμα που ήταν λίγο πολύ
αναμενόμενο, καθώς οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ήταν αυστηρότατες. Αν και το αποτέλεσμα ήταν εν μέρει
θετικό, δεν ήταν όμως αρκετό για την οικονομική εξυγίανση της χώρας. Για να θεωρηθεί το έλλειμμα προϋπολογισμού
της χώρας και πάλι βιώσιμο και εντός του επιτρεπόμενου ορίου, δηλαδή της τάξης του 3% , η χώρα έπρεπε να
δεσμευτεί σε περαιτέρω μειώσεις του ελλείμματος της. Δεσμεύτηκε λοιπόν στη μείωση του ελλείμματος στο 7% για το
2011, όπως και έκανε και τα επόμενα έτη. Η δημοσιονομική αυτή προσαρμογή αν και έχει πλήξει σημαντικά
στρώματα της κοινωνίας, ωστόσο είναι άκρως σημαντική ώστε να επέλθει οικονομική ανάπτυξη που θα συντελέσει
στην αύξηση του βαθμού ανταγωνιστικότητας της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Το 2012 με την μεσοπρόθεσμη
δημοσιονομική στρατηγική που υιοθετήθηκε για την περίοδο 2012-2015 μέτρα-λύσεις στο θέμα του δημοσιονομικού
ελλείμματος ήταν τα φορολογικά έσοδα, ώστε να αυξηθεί το όριο αποπληρωμής του δανείου σε 7,5 χρόνια. Τα καθαρά
λοιπόν έσοδα του κράτους μπορούσαν να αυξηθούν με την επιβολή πρόσθετων φορολογικών αυξήσεων. Μια
μεταρρύθμιση αποτελούσε η αύξηση του έμμεσου φόρου, δηλαδή η αύξηση του φορολογικού συντελεστή του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε είδη πολυτελείας όπως ήταν η 10% αύξηση στα εισαγώμενα αυτοκίνητα, η αύξηση
στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η αύξηση στις λεγόμενες ανελαστικές δαπάνες όπως είναι το τσιγάρο, το αλκοόλ
και τα κάυσιμα (Monastiriotis V., σελ. 5). Επίσης, επιβλήθηκε μείωση στον άμεσο φόρο, δηλαδή στο όριο του
αφορολόγητου εισοδήματος από τα € 8.000 στα € 5.000.

Διεθνές Εμπόριο και Ξένη Βοήθεια
Το Διεθνές Εμπόριο εμφανίζεται στις φιλελευθεροποιημένες αγορές. Το άνοιγμα λοιπόν αυτό των αγορών
όπως αλλιώς ονομάζεται, συντελεί στην αύξηση του παγκόσμιου προϊόντος, η οποία αύξηση διευρύνει το πεδίο
επιλογής προς κατανάλωση των καταναλωτών. Συνεπώς, αυξάνεται το ποσοστό ευημερίας του καταναλωτή όπως
επίσης και η αναδιανομή του εισοδήματος. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η απότομη μετάβαση
συνιστά την μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγαθών και
υπηρεσιών. Ωστόσο στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
(ΟΝΕ) δεν της επιτρέπεται η εφαρμογή της υποτίμησης του νομίσματος. Αυτό που επιτρέπεται είναι η εφαρμογή της
εσωτερικής υποτίμησης. Η εσωτερική υποτίμηση αποτελεί μια κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς στοχεύει
στην πτώση των συνολικών τιμών της αγοράς. Θεωρείται κοστοβόρο καθώς και χρονοβόρο, διότι η διαδικασία που
προηγείται μέχρι να εμφανίσουν πτωτική πορεία οι τιμές είναι κατά βάση μακροχρόνια και έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης λοιπόν περιλαμβάνει περικοπές στους
μισθούς των μισθωτών του δημοσίου, απολύσεις στον δημόσιο τομέα και μειώσεις στις συντάξεις και στον κατώτατο
μισθό των νέο-προσληφθέντων στο δημόσιο. Συνεπώς, το αποτέλεσμα της εσωτερικής υποτίμησης ήταν η
αναμενόμενη εμφάνιση αναστάτωσης και διαμαρτυριών στο εσωτερικό της χώρας. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από την
μείωση της καταναλωτικής δύναμης των νοικοκυριών κατά 5,9%, η οποία με την σειρά της επιδρούσε αρνητικά στο
βιοτικό επίπεδο της χώρας. Όσον αφορά την ξένη βοήθεια, η χώρα έλαβε οικονομική στήριξη από το πρόγραμμα
στήριξης για την περίοδο 2010-2013 που αντιστοιχούσε στο συνολικό ποσό των €110 εκατομμυρίων. Το ποσό αυτό
αναλυτικότερα προερχόταν κατά ογδόντα εκατομμύρια από τα μέλη της ΕΕ και τα υπόλοιπα τριάντα εκατομμύρια από
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τέλος όσο αφορά τους δασμούς, η Ελλάδα λόγω της συμμετοχής της στην
Οικονομικής και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η οποία αποτελεί μεταγενέστερο στάδιο από την ζώνη του ελευθέρου
εμπορίου αλλά και από την τελωνειακή ένωση, δεν πληρώνει δασμούς για το εμπόριο που πραγματοποιεί εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινωνική Πολιτική
Η κοινωνική πολιτική αποτελεί έναν άλλο τομέα στον οποίο προβλέφθηκαν μεταρρυθμίσεις. Οι
μεταρρυθμίσεις αυτές θεωρούνται από τις σημαντικότερες καθώς οι δυσμενείς συνέπειες της διαδικασίας της απότομης
μεταρρύθμισης ήταν εντονότερες στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την αύξηση του ποσοστού της φτώχειας και της
ανεργίας, λόγω της διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ εισοδήματος και κόστους ζωής. Συγκεκριμένα, η ανεργία
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υπερδιπλασιάστηκε ήδη από την 1η τριετία της εφαρμογής των μέτρων λιτότητας, φθάνοντας τα 25,4% τον Αύγουστο
του 2012 και η οποία ανεργία είχε υψηλότερη επίδραση στους νέους μεταξύ 15-24 χρονών με ποσοστό 57%
(Eurostat2012). Επομένως μια σημαντική πρόκληση αποτελούσε η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής
ασφάλειας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο στόχος δεν ήταν άλλος από την μείωση του
ποσοστού της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα προέβλεπε τη μείωση του
ποσοστού όσων απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον αποκλεισμό από το 28% το 2008 στο 24% το 2020, όπως και
την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες όπως είναι αυτές της περίθαλψης και της στέγασης. Μια
άλλη αναδιάρθρωση ήταν αυτή της συγχώνευσης των ταμείων υγείας σε μια ενιαία υπηρεσία, τον επονομαζόμενο
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Στόχος της συνένωσης ήταν η αύξηση της
διαπραγματευτικής δύναμης του μοναδικού πλέον αγοραστή από τους προμηθευτές φαρμάκων. Καθώς προηγουμένως
υπήρχε ζήτηση από πολλούς αγοραστές φαρμάκων που εξαρτιόντουσαν από πολλούς προμηθευτές, ενώ τώρα με την
ίδια ζήτηση αλλά με έναν αγοραστή.

Κόστος Μετάβασης
Η εφαρμογή του μοντέλου της απότομης μετάβασης στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Εντούτοις,
ήδη κάποια αποτελέσματα του κόστους της εφαρμογής σε μερικούς τομείς είναι φανερά. Όπως είναι γνωστό από τη
θεωρία η θεραπεία σοκ είναι αυτή που φέρει το υψηλότερο οικονομικό κόστος. Όντως, στην χώρα παρατηρήθηκε
εκτόξευση του ποσοστού της ανεργίας, μεγέθυνση του ποσοστού της φτώχειας όπως και γιγάντιες περικοπές και
απολύσεις στον δημόσιο τομέα. Το πολιτικό κόστος αν και κατέτασσε την θεραπεία σοκ σε χαμηλότερα επίπεδα
κόστους, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι η απότομη μετάβαση είναι αυτή που παίρνει και πάλι τη σκυτάλη. Με
άλλα λόγια, ύστερα από την ολοκλήρωση της θεραπείας σοκ δεν παρατηρείται να επανεκλέγεται η κυβέρνηση που την
εφάρμοσε. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το πολιτικό κόστος θα κριθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Όσο αφορά
το ιδεολογικό κόστος, αυξήθηκε η απήχηση του νεοφασισμού σε μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα. Στον τομέα του
κόστους διεθνούς χρηματοοικονομικής βοήθειας το μοντέλο μετάβασης που επέλεξε η χώρα να εφαρμόσει φέρει τον
χαμηλότερο κίνδυνο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η χώρα θα επιστρέψει όλο το ποσό που δανείστηκε με τόκους
χωρίς δηλαδή περιορισμούς. Τέλος, οι γρήγορες μεταρρυθμίσεις δεν ήταν εφικτές σε όλα τα στάδια της μετάβασης
καταστώντας την μετάβαση πιο οδυνηρή, πιο κοστοβόρα και παράλληλα χρονοβόρα.

Επίλογος
Οι οικονομίες υπό μετάβαση των δύο χωρών που εξετάσαμε αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία στην εφαρμογή
όλων αυτών των μέτρων καθώς δεν υπήρχαν μόνο θετικά αποτελέσματα. Οι δυσχέρειες που αντιμετώπισαν οι δύο λαοί
ήταν πάρα πολλές. Αρχικά ο υπερπληθωρισμός, η υψηλή ανεργία , η εγκληματικότητα, η διαφθορά και η χαμηλή
ανάπτυξη ήταν τα σταθερά στοιχεία που συνέχιζαν να υπάρχουν και με την εφαρμογή των νέων μέτρων. Η εφαρμογή
των μέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω με βάση τους υποστηρικτές της θεραπείας σοκ γίνεται σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Οι χώρες ήταν υποχρεωμένες να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις αλλαγές και να τις ολοκληρώσουν.
Παρόλα αυτά, ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται για τις αλλαγές μπορεί να φανεί εμπειρικά από δεδομένα των υπό
εξέταση χωρών που χρειάστηκαν έως έντεκα χρόνια στην περίπτωση της Βουλγαρίας ενώ στην περίπτωση τη Ελλάδας
από το 2010 και συνεχίζονται για να διαμορφώσουν την οικονομία τους.
Στόχος της θεραπείας σοκ είναι η εφαρμογή βασικών μεταρρυθμίσεων στις οικονομίες υπό μετάβαση ώστε σε
σύντομο χρονικό διάστημα να συμβούν σημαντικές αλλαγές και να επέλθει η ανάπτυξη. Σημαντικός παράγοντας για
την λήψη των νέων μέτρων είναι το μέγεθος της οικονομίας που καθορίζει τον βαθμό στον οποίο μπορεί μία οικονομία
να ανταπεξέλθει αλλά και να αναγκάσει την αλλαγή στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, παραδείγματος χάρη τις
επιχειρήσεις και το κράτος. Με την θεραπεία σοκ επιτυγχάνεται η μείωση του ρόλου του δημόσιου τομέα και αυξάνεται
η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας και πρωτοβουλίας. Έτσι δίνονται κίνητρα να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν
νέοι τομείς τις οικονομίας πράγμα ωφέλιμο και υποστηρικτικό από την θεραπεία.
Πολλές οικονομίες πέτυχαν και έγιναν οικονομίες τις αγοράς ανοιχτές και προσιτές προς όλο τον κόσμο αλλά
ήταν πολλές και αυτές που δυσκολεύτηκαν να επιβιώσουν. Η ξένη βοήθεια είναι πολύ χρήσιμη και λειτουργεί
υποστηρικτικά σε όλες τις οικονομίες σε μετάβαση. Ο χρόνος είναι αυτός που καθορίζει την ολοκλήρωση των βασικών
στόχων αυτού του μοντέλου. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας συγκριτικά με το χρόνο εφαρμογής μπορεί να ειπωθεί
ότι απέτυχε η εφαρμογή της απότομης μετάβασης ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας μία μελέτη των δεδομένων έως
τώρα καθιστά δύσκολη την διεξαγωγή συμπερασμάτων.
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Λέξεις κλειδιά: δημόσια κοινή πραγματικότητα, αυτοπροσδιορισμός, κυριαρχία
Α. Συνολικό πλαίσιο «πολιτειακής οικονομίας»
Στο άρθρο “Neo-republicanism and the civic economy”,2006, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Richard
Dagger αναφέρεται στην «πολιτειακή οικονομία», “civic economy”, η οποία αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις της
«πολιτειακής ρεπουμπλικανικής» φιλοσοφίας για τη σύγχρονη μεικτού τύπου οικονομία. Ο καθηγητής πολιτικής
φιλοσοφίας Will Kymlicka, συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο φιλοσοφικό ρεύμα στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία
της εποχής μας, ονομάζοντάς το επίσης και ως «θεωρία της ιδιότητας του πολίτη» (Kymlicka, 2006, 401, 412).
Κύριοι εκπρόσωποι: Quentin Skinner, Richard Dagger, Philip Pettit, Cass Sunstein, Michael Sandel, John
Maynor, Cicile Laborde.
Η «πολιτειακή οικονομία» δέχεται την ελεύθερη αγορά ως θεσμό ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά τίθεται
υπέρ των περιορισμών επί αυτής έτσι ώστε να υπηρετεί εκτός από ειδικά συμφέροντα και δημόσιους σκοπούς. Το
οικονομικό πρότυπο που εξετάζει συνδέεται με αυτό που ο Βρετανός νομπελίστας οικονομολόγος James Meade (19071995) πρωτοόρισε και στη συνέχεια ο Αμερικανός καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας John Rawls (1921-2002) ανέπτυξε
περαιτέρω, ως “property owing democracy” - «ιδιοκτησιακή δημοκρατία» 1.
Πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται:
- Στη δημόσια κοινή πραγματικότητα (publicity) και την αφοσίωση των πολιτών μιας κοινότητας σε αυτή.
- Στην αξία του αυτοπροσδιορισμού (self-government) για τα άτομα, η οποία προάγει την ανεξαρτησία και
ελευθερία τους και η οποία συνδέεται με την κατοχή ατομικής ιδιοκτησίας.
- Στις ρυθμίσεις επί της ελεύθερης αγοράς, ώστε να εξυπηρετούνται εκτός από ιδιωτικοί και δημόσιοι σκοποί.
- Στην εξασφάλιση «κοινωνικού» ή «πολιτειακού ελάχιστου» υποστήριξης, όπως το ονομάζει, για όσο το
δυνατόν περισσότερους πολίτες, με σκοπό τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
- Στην εργασία ως αξία ζωής και τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος.
- Σε ένα φορολογικό σύστημα με άξονες την προοδευτική φορολογία εισοδήματος και την επιβολή φόρων
κληρονομιάς και πολυτελείας (Dagger, 2006, 151, 156).
Η σύγχρονη ρεπουμπλικανική φιλοσοφία ασχολείται με την οικονομική ευημερία των πολιτών και γενικότερα
μιας κοινότητας, λόγω του ότι αυτή σχετίζεται με τη συγκεκριμένη έννοια περί ελευθερίας που αντιλαμβάνεται. Αυτή
ορίζεται από τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας Philip Pettit: «ελευθερία ως μη κυριαρχία», (freedom as nondomination). Η συγκεκριμένη έννοια της ελευθερίας υφίσταται ως τρίτη εκδοχή μετά την «ελευθερία ως μη
παρέμβαση», (freedom as non-interference) της Νέας δεξιάς και την «ελευθερία ως αυτοκυριαρχία», (freedom as selfmastery), της Νέας αριστεράς, όπως θεμελιώθηκαν στο έργο του Isaiah Berlin, Two concepts of Liberty, 1969.
Περικλείει νοηματικά:
- την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων αυθαίρετης κυριαρχίας επί των ατόμων από άλλα άτομα ή ομάδες
ατόμων και
- τη δυνατότητα για ανάπτυξη όσο το δυνατόν ανεμπόδιστων επιλογών (Pettit, 1997, 163).
Οι αρχικές καταβολές της «πολιτειακής οικονομίας» εντοπίζονται στους Αριστοτέλη και Jean-Jacques
Rousseau. Συγκεκριμένα στην αριστοτελική και ρουσσωική ιδέα, ότι οι αξίες της ελευθερίας και ανεξαρτησίας έχουν
υλικές βάσεις, δηλαδή σχετίζονται με την ατομική ιδιοκτησία (Dagger, 2006, 167, Laborde-Maynor, 2008, 21).
Η παρουσίαση δίνει έμφαση στον εξισορροπητικό ρόλο που διαδραματίζει το κράτος, παρεμβαίνοντας επί της
λειτουργίας της ελέυθερης αγοράς και επί των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών.

Β. Παρεμβάσεις στην ελεύθερη αγορά για την ενίσχυση της «πολιτειακής ζωής»
Η «πολιτειακή οικονομία» δεν απορρίπτει την αγορά και το βασισμένο στην ατομική ιδιοκτησία οικονομικό
καθεστώς, όπως τα σοσιαλιστικού τύπου πρότυπα. Στηρίζει την αγορά αλλά όχι τη διαμόρφωση κοινωνίας σύμφωνα με
αυτήν. Η αγορά δε μπορεί από μόνη της να εξασφαλίζει διευρυμένη και ίση απουσία κυριαρχίας. Οι κοινωνικές
επιπτώσεις της προβληματίζουν (Dagger, 2006, 157-58, Laborde-Maynor, 2008, 21). Η οικονομία της αγοράς
αντιμετωπίζεται ως απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής από μόνη της συνθήκη της σύγχρονης δυτικού τύπου φιλελεύθερης
δημοκρατίας. Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης William Galsτon, αναφέρεται σε “civic life”, «πολιτειακή ζωή» στα
1

James Meade, Efficiency, Equality and the Ownership of Property, (New York: Routledge, 2012), first published in 1964, John
Rawls, Η δίκαιη κοινωνία, Η δικαιοσύνη ως ακριβοδικία. Μια αναδιατύπωση, μετ. Φ. Παιονίδης, Καράμπελας (Αθήνα: Πόλις, 2006),
Μέρος Τέταρτο.
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πλαίσια δυτικού τύπου φιλελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών. Την «πολιτειακή ζωή» συνδέει με διαδικασίες και
οργανώσεις εθελοντικής και συλλογικής δράσης των πολιτών (Galston, 2005, 125, 128).
Κρίνοντας από την ιστορία, γενικώς η ζωή σε αυτού του είδους τις κοινωνίες είναι ήρεμη και σταθερή.
Δηλαδή:
- οι περισσότεροι πολίτες τηρούν το νόμο τις περισσότερες φορές,
- το επίπεδο που οι διαφωνίες προκαλούν σημαντικές εντάσεις δεν είναι ανεπτυγμένο και
- οι κυβερνήσεις απολαμβάνουν νομιμότητα.
Παράλληλα υπάρχει προβληματισμός για την εξασθένηση της «πολιτειακής ζωής». Η συμμετοχή των πολιτών
σε θέματα πολιτικής και κοινωνίας παρακμάζει, όπως και η εμπιστοσύνη προς τις κυβερνήσεις. Όλο και λιγότεροι νέοι
άνθρωποι ασχολούνται με κοινά θέματα, τα γκρουπ μεμονωμένων συμφερόντων όλο και αυξάνονται και αυτό που
γίνεται αντιληπτό ως «κοινωνική αλληλεγγύη» φθίνει. Πολλοί αναλυτές ενοχοποιούν την αγορά γι’ αυτά τα
αποτελέσματα. Υποστηρίζουν πως οι δυνάμεις της αγοράς έχουν διεισδύσει διαβρωτικά στον τομέα της πολιτικής. Οι
λόγοι που αυτή η σχέση είναι διαβρωτική είναι ότι:
- οι αγορές αποσκοπούν στο ιδιωτικό συμφέρον, ενώ η πολιτική απαιτεί αφοσίωση στο κοινό συμφέρον,
- οι αγορές προάγουν τον άκρατο ατομικισμό, ενώ η πολιτική πρέπει να ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις.
- οι αγορές καταστρέφουν δημιουργικά για να αναπτυχθούν, ενώ η πολιτική χρειάζεται σταθερότητα που
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της παράδοσης (Galston, 2005, 130).
Η ατομική ιδιοκτησία, η οποία καθορίζει το επίπεδο ανεξαρτησίας των ατόμων και πρέπει να υφίσταται όσο
το δυνατόν ευρέως γιατί προάγει την «ιδιότητα του πολίτη», (citizenship), προυποθέτει ύπαρξη αγοράς. Η «πολιτειακή
οικονομία» υιοθετεί την αριστοτέλεια άποψη ότι τα άτομα πρέπει να έχουν περιουσία, η οποία υπόκειται σε ρύθμιση
από την κυβέρνηση με «βλέμμα» προς το κοινό καλό (Dagger, 2006, 160).
Συμφωνεί με τους περιορισμούς και παρεμβάσεις στα πεδία της αγοράς, όπως τις συναλλαγές και την
ιδιοκτησία, απέχοντας από ρητορικές αντιλήψεις του τύπου «η ιδιοκτησία αποτελεί κλοπή» ή «η φορολογία αποτελεί
κλοπή» (Pettit, 2006, 132). Ο Rawls αναφέρεται σε «ιδιοκτησιακή δημοκρατία» (property owning democracy), η οποία
υπερέχει του “laissez faire” καπιταλισμού και του προσανατολισμένου στο κράτος πρόνοιας, “welfare state”
καπιταλισμού. Οι θεσμοί αυτού του συστήματος επεμβαίνουν στη διαχείριση πλούτου και κεφαλαίων, ώστε να
αποτρέψουν μια μικρή μερίδα της κοινωνίας από το να ελέγχει την οικονομία και εμμέσως την πολιτική ζωή. Η
ισορροπία αυτή επιδιώκεται με αναδιανεμητική πολιτική, διευρυμένη διανομή των παραγωγικών πόρων και επένδυση
στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εκπαίδευσης. Ο Dagger πιστεύει ότι η «πολιτειακή οικονομία» πρέπει να έχει την
μορφή της ρωλσιανής, δημοκρατικής, βασισμένης στην ιδιοκτησία οικονομίας (Dagger, 2006, 160-61). Η παρέμβαση
του κράτους στην οικονομία δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι που θεωρείται εξαρχής αρνητικό. Οι συναλλαγές που
προκύπτουν από την αγορά μπορεί να στηρίζονται σε άδικες συνθήκες, οπότε οι δημοκρατίες θα πρέπει με νόμιμο
τρόπο να επιβάλλονται στις αγορές, ώστε να θεραπεύουν τις κυριαρχικές σχέσεις που ευνοεί (Laborde-Maynor, 2008,
21). Οι αγοραστικές συνθήκες που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον είναι:
α) ο αθέμιτος ανταγωνισμός,
β) η απασχόληση με συνθήκες «έμμισθης σκλαβιάς»,
γ) το εμπόριο βάσει εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading),
δ) το λεγόμενο predatory pricing 2,
ε) η τήρηση των νόμων (Pettit, 2006, 142).
Ο καθηγητής ιστορίας και νομικών Jonathan Sacks, επισημάνει ότι όταν ό,τι απασχολεί τα άτομα μπορεί να
αγοραστεί και πουληθεί, όταν οι συμφωνίες μπορούν να αθετούνται επειδή δεν είναι πλέον προς το συμφέρον, όταν η
δύναμη της διαφήμισης και του shopping μεγεθύνονται, όταν η αξία των ατόμων σχετίζεται άμεσα με την οικονομική
δύναμη και κατανάλωση, τότε η αγορά καταστρέφει τις αξίες από τις οποίες μακροχρόνια εξαρτάται. Η αγορά τείνει να
ομογενοποιεί διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και να τις μετατρέπει σε εκφράσεις αγοραστικής συνήθειας με
αποτέλεσμα τη διάβρωση της «πολιτειακής ζωής» (Galston, 2005, 143-44).
Βασικός ρόλος του κράτους είναι να επεμβαίνει για να διορθώνει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σύμφωνα με την αξία της «ελευθερίας ως μη-κυριαρχία». Το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκ
των πραγμάτων βρίθει ανισοτήτων. Επίσης να ελέγχει το κατά πόσο περιέχουν όρους αθέμιτης εκμετάλλευσης κάθε
είδους κοινωνικές συμβάσεις, συμβόλαια, αλλά και τις καταχρήσεις που συμβαίνουν στην αγορά. Η ρυθμιστική
παρέμβαση από το κράτος δε θεωρείται τόσο κακή όσο η ιδιωτική κατίσχυση. Η κρατική παρέμβαση δεν είναι
αυθαίρετη γιατί επεμβαίνει στο όνομα κοινά αποδεκτών συμφερόντων, ενώ οι ιδιωτικές ομάδες παρεμβαίνουν για
ιδιωτικά συμφέροντα (Pettit, 2006, 144-46). Στα πλαίσια της αναδιανομής η «πολιτειακή οικονομία» συμφωνεί με την
προοδευτική φορολόγηση, τους φόρους πολυτελείας και τις φοροαπαλλαγές για συγκεκριμένου τύπου επιχειρήσεις,
προκειμένου να ενισχύονται οι τάσεις αποταμίευσης. Τα διαθέσιμα από την αποτεμίευση κεφάλαια, τα οποία
διοχετεύονται σε παραγωγικές επενδύσεις και εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών, προάγουν την ανεξαρτησία σε αντίθεση
με τον δανεισμό και την υπερχρέωση (Dagger, 2006, 164-65).
Σε αυτή την στάση απέναντι στην ελεύθερη αγορά αντιτίθεται η θεωρία της «κοινής επιλογής» (public
choice). Αποτελεί ερμηνεία νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων για την πολιτική συμπεριφορά, όπως οι Gordon Tullock,
Kenneth Arrow, James Buchanan. “Public choice” σημαίνει «πολιτική χωρίς ρομαντισμούς» (politics without
romance). Αντιμετωπίζουν με σκωπτικό τρόπο την συμβατική, όπως την αποκαλούν, έννοια των «κοινών
Η πολιτική χαμηλών τιμών από επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα, με σκοπό τον εκτοπισμό ανταγωνιστών από την αγορά ή
την αποτροπή άλλων από την εισαγωγή σε αυτή.
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συμφερόντων», για τα οποία δήθεν αγωνίζονται οι αξιωματούχοι ως φιλεύσπλαχνοι δημόσιοι λειτουργοί, ώστε να
ικανοποιήσουν τη θέληση του λαού. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι οδηγούνται από τα προσωπικά τους
συμφέροντα, είτε πρόκειται να κινηθούν σε επίπεδο ιδιωτικής οικογενειακής πραγματικότητας, είτε στη σφαίρα της
πολιτικής. Το κίνητρο ισούται με προσωπικό συμφέρον. Το άτομο αποτελεί το αντικείμενο της πολιτικής ανάλυσης και
διάφορου τύπου οργανώσεις που απαντούν στις λέξεις κοινότητα, λαός, κοινωνία απορρίπτονται. Το ενδιαφέρον για
την πολιτική πραγματικότητα περιορίζεται στην ύπαρξη συνταγματικών θεσμών που προστατεύουν την επιδίωξη
προσωπικών στόχων (http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html).

Γ. Επιπτώσεις και αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων
Βασικό σημείο ενδιαφέροντος, απόρροια της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι οι δημιουργούμενες
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Κατά τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας Michael Sandel, οι
οικονομικές ανισότητες διαφθείρουν τους πολίτες και καταστρέφουν τους απαραίτητους δεσμούς κοινότητας που
προάγουν και τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων (self-government) (Laborde-Maynor, 2008, 21, Sandel, 1996, 330).
Όσοι στερούνται οικονομικών πόρων ή φυσικών χαρισμάτων, η έκταση των ελεύθερων επιλογών τους είναι μικρή. Σε
αυτές τις περιπτώσεις οι παροχές του κράτους εξασφαλίζουν κοινωνικοοικονομική ανεξαρτησία σε όσους μειονεκτούν
και περιορίζουν την κυριαρχία που σε κάθε άλλη περίπτωση υφίστανται (Pettit, 1997, 159-60).
Πρώιμοι ρεπουμπλικάνοι όπως ο Αριστοτέλης, Jean-Jacques Rousseau, James Harrington, τόνισαν τον
κίνδυνο του κοινωνικού διαχωρισμού των πολιτών σε πλούσιους και φτωχούς. Σε αυτές τις συνθήκες οι φτωχοί δεν
έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν κατάσταση ανεξαρτησίας που η ίση «ιδιότητα του πολίτη» απαιτεί. Όσο οι
ανισότητες μεγεθύνονται, τόσο δε μπορεί να διαμορφωθεί κοινή συνείδηση μεταξύ των πολιτών, ώστε να
αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται τα δημόσια συμφέροντα. Αντίθετα ωθούνται:
- στο να αθετούν τις υποχρεώσεις τους στα θέματα δικαίου και κοινωνικής αλληλεγγύης,
- προκύπτουν ανομοιότητες και στην πολιτική επιρροή,
- και τελικά διαβρώνεται σημαντικά η αξία της ίσης «ιδιότητας του πολίτη».
Για την «πολιτειακή οικονομία» δεν αποτελεί στοχο η υλική ισότητα των πολιτών, αλλά η άμβλυνση των
ανισοτήτων πλούτου, οι οποίες ενοχοποιούνται ότι απειλούν την πολιτική ισότητα και την ελευθερία (Dagger, 2006,
154-55, Laborde-Maynor, 2008, 21, Pettit, 1997, 161).
Το ερώτημα που διατυπώνει ο Dagger είναι εάν η κατά τον Pettit προστασία από την κυριαρχία που
οραματίζεται για τη ρεπουμπλικανική κοινωνία, είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς καθεστώς υλικής ισότητας (Dagger,
2006, 153). Ως απάντηση επί αυτού ο Michael Sandel πιστεύει στην προώθηση νέου τύπου πολιτικής οικονομίας
επικεντρωμένης στην «ιδιότητα του πολίτη», “the political economy of citizenship”, και στην εγκατάλειψη της
ατομιστικής φιλελεύθερης ρύθμισης στο θέμα της αναδιανεμητικής δικαιοσύνης. Ο καθηγητής νομικής Cass Sunstein,
κινούμενος στη ίδια γραμμή, πιστεύει επίσης στην αξία της «ιδιότητας του πολίτη» και ελπίζει στη διάσωσή της από
τον ξεπεσμό που έχει υποπέσει σε επίπεδο καταχρηστικού και διαβρωτικού καταναλωτισμού, δημιουργώντας στην
ουσία «πολίτες - καταναλωτές» (Dagger, 2006, 152, Sandel, 1996, 121).
Η «πολιτειακή οικονομία» τίθεται υπέρ της κοινωνικής υποστήριξης με τη μορφή παροχών, υπό έλεγχο ώστε
να μη καταλήγουν σε ελεημοσύνη που δημιουργεί εξάρτηση και αδρανοποιεί. Συγκεκριμένα παροχές για παραγωγικές
και νέες επιχειρήσεις, για ποιοτικότερη περαιτέρω εκπαίδευση, επιδοτήσεις για εγκατάσταση σε συγκεκριμένες
περιοχές, επιδόματα ανέργων με χρονικό περιορισμό (Dagger, 2006, 166, Walzer, 1983, 92). Συνάδει με τον λεγόμενο
«τρίτο δρόμο», ο οποίος στα θέματα πρόνοιας απορρίπτει τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη του «να τα βγάζει πέρα ο
καθένας μόνος του», αλλά και τη σοσιαλδημοκρατική του κράτους πρόνοιας τύπου «γκουβερνάντας». Η εναλλακτική
πρόταση αφορά το «κράτος εργασιακής πρόνοιας» (Heywood, 2006, 95).
Για τον Pettit η προστασία των πολιτών από τις τάσεις κυριαρχίας στηρίζεται στην οικονομική δικαιοσύνη και
την αναδιανομή πλούτου. Η επιβολή κυριαρχίας επί των ατόμων, είτε μεταξύ τους, είτε από θεσμούς προς αυτά, έχει ως
αποτέλεσμα τη διόγκωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ τους. Βασικός πυλώνας πολιτικής για το κράτος είναι οι
πολιτικές που προάγουν την ανεξαρτησία των πολιτών. Την ανεξαρτησία με την κοινωνικοοικονομική έννοια της
ανεξαρτησίας του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Το να είναι το άτομο κοινωνικοοικονομικά ανεξάρτητο σημαίνει ότι του
δίνονται ευκαιρίες ώστε να αποκτήσει κάποιο υπόβαθρο ικανοτήτων. Αυτό του επιτρέπει να αποκτήσει μέσα
προκειμένου να διεκδικεί θέση εργασίας, να επιχειρεί και να προσπαθεί γενικώς, κινούμενο στα πλαίσια της
νομιμότητας και με ασφαλή βήματα εντός του πεδίου της κοινωνίας που ζει, χωρίς να παρακαλεί, δανείζεται,
υποχρεώνεται στους άλλους. Ο Ινδός νομπελίστας οικονομολόγος και φιλόσοφος Amartya Sen, στο έργο Commodities
and Capabilities, 1985, αναφέρεται στην κατάσταση του να καταφέρνει το άτομο σύμφωνα με τις ευκαιρίες που του
δίδονται να αποκτά βασικές «ικανότητες», έτσι ώστε να μπορεί να «λειτουργεί» στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας
στην οποία ζει και σε συμφωνία με την τοπική κουλτούρα (capability to function) (Pettit, 1997, 158, Sen, 1983, 160-61,
164).
Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους το κράτος επιδιώκει να προωθεί την κοινωνικοοικονομική ανεξαρτησία
των ατόμων.
1) Εάν δεν το πράξει, οι κοινωνικοοικονομικά εξαρτώμενοι θα υπήρχαν ως θύματα εκμετάλλευσης διαφόρων
τύπων κυριαρχίας, με αποτέλεσμα να υποφέρουν και να δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα.
2) Εφαρμόζοντας αυτού του είδους πολιτικές, το κράτος διευκολύνει την καλλιέργεια μη-κυριαρχικών
επιλογών στο πεδίο των εξαρτώμενων κοινωνικοοικονομικά ατόμων, συνεπώς τους ωθεί σε βήματα
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αυτοπροσδιορισμού.
Μέσω της κοινωνικοοικονομικής ανεξαρτησίας μπορούν να εκπληρώνονται οι βασικές ανάγκες και να
ενεργοποιούνται βασικές ικανότητες, ώστε τα άτομα να λειτουργούν στα πλαίσια της κοινωνίας. Και δεν είναι
απαραίτητο γι’ αυτό να έχουν όλοι τον ίδιο πλούτο, απλώς να μη στερούνται τα βασικά (Pettit, 1997, 160-61).
Η θεωρία της «δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας», “Justice as fairness” του Rawls, αποτελεί θεωρία για τον
εξισωτικό χαρακτήρα ως προς τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Οι ρυθμίσεις επί αυτών έχουν νόημα για τους
παρακάτω λόγους:
Α) Χωρίς εξισωτικές ειδικές συνθήκες ένα τμήμα της κοινωνίας διαθέτει τα πάντα σε αφθονία, ενώ άλλο
υφίσταται ανέχεια ακόμα και ως προς βασικά αγαθά ή υπηρεσίες. Πραγματοποιούνται ήσσονος σημασίας ανάγκες
πολυτελούς βίου για κάποιους, ενώ οι επείγουσες ανάγκες άλλων μένουν ανεκπλήρωτες. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι
δεν είναι αποδεκτή γενικά η ανισότητα ως προς τα εισοδήματα ή γενικά τον πλούτο. Το ζήτημα είναι να καλύπτονται οι
βασικές ανάγκες όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού.
Β) Η ύπαρξη κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων οδηγεί σε πολιτική ανισότητα. Ο έλεγχος του επιπέδου
ανισοτήτων αποτρέπει από την κυριαρχία κάποιου τμήματος της κοινωνίας επί άλλων. Όπως επισήμανε ο Άγγλος
φιλόσοφος του φιλελευθερισμού John Stuart Mill (1806-1873), οι βάσεις της πολιτικής εξουσίας είναι η ευφυΐα και η
ιδιοκτησία. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών, είναι η ικανότητα για συνεργασία και η προώθηση πολιτικών
συμφερόντων. Αυτής της μορφής η αποκτώμενη εξουσία, επιτρέπει στους λίγους να αποκτούν έλεγχο επί των κρατικών
μηχανισμών και να εγκαθιδρύουν νομικό και ιδιοκτησιακό σύστημα κυριαρχίας επί του συνόλου της οικονομίας. Αυτή
η κυριαρχία πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως κάτι ανεπιθύμητο που χρήζει ρύθμισης, με αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή
των πολλών.
Γ) Οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες συνδέονται και με ανισότητες ως προς την κοινωνική θέση, οι οποίες
οδηγούν αυτούς που βρίσκονται χαμηλά στην χαμηλή αυτοεκτίμηση, δουλοπρέπεια και αντιμετώπιση ως
υποδεέστερους. Γενικότερα επειδή οι κοινωνίες βασίζονται στην ιεραρχία, η ανισότητα πρέπει να θεωρηθεί αποδεκτή
και θεμέλιο της κοινωνικής διάρθρωσης. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται όλοι σε υψηλές θέσεις. Αυτό που είναι
επιθυμητό και εφικτό όμως, είναι να εξασφαλίζεται ότι αυτοί που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις τις κερδίζουν με
θεμιτό τρόπο. Όταν η κοινωνία χρησιμοποιεί ακριβοδίκαιες διαδικασίες, η ανισότητα μπορεί να λειτουργεί υπέρ της
οικονομικής και πολιτικής δικαιοσύνης (Rawls, 2006, 246-49).

Συμπεράσματα
1) Η «πολιτειακή οικονομία» αφορά σε μεταρρυθμιστικό και όχι επαναστατικό μοντέλο πολιτικής και
οικονομίας.
2) Επιδρά σε ζητήματα επί των δομών της σύγχρονης δυτικού τύπου κοινωνίας, προσπαθώντας να προσεγγίσει
απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα όπως:
Πως καθίστανται οι πολίτες ουσιαστικότερα ενεργοί πολιτικά και παραγωγικοί οικονομικά;
Πως μετριάζεται η κυριαρχική πολιτική και οικονομική επιρροή, όσων αποκτούν δύναμη στην ελεύθερη αγορά;
Πως αμβλύνονται οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των πολιτών;
3) Η δημοκρατική οικονομική ανάπτυξη, απαιτεί την αντικατάσταση του «πολίτη καταναλωτή», τον οποίο
τρέφει η ελεύθερη αγορά, με τον «ενεργό πολίτη», δηλαδή τον καλύτερα εκπαιδευμένο, ενημερωμένο και με αίσθηση
κοινότητας πολίτη.
4) Η μη παρέμβαση του κράτους επί της αγοράς, οδηγεί την τελευταία σε παρεκτροπές που κοστίζουν στους
πολλούς και ευνοούν τους λίγους.
5) Η διόγκωση της οικονομικής ανισότητας προκαλεί κοινωνικές ανισορροπίες και εξασθενεί το αίσθημα
κοινότητας.
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Η επίδραση της εισοδηματικής ανισότητας και της ανισότητας του επιπέδου
εκπαίδευσης, στη διαμόρφωση του Ψηφιακού Χάσματος στην Ελλάδα
Γουνόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 51100,
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Κίσσα Βαρβάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Email: kisvar@uom.gr.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με τα χαμηλότερα ποσοστά πρόσβασης στο
Διαδίκτυο (56% το 2013).
Η παρούσα έρευνα, εξετάζει με τη χρήση του δείκτη μέτρησης της ανισότητας Gini, τη διαχρονική επίδραση της
ανισότητας στο εισόδημα και της ανισότητας στο επίπεδο εκπαίδευσης, στην πρόσβαση και τη χρήση του Διαδικτύου
στην Ελλάδα (Ψηφιακό Χάσμα). Θα χρησιμοποιηθούν τα μικροδεδομένα για τα έτη 2011-2012 της ετήσιας έρευνας
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα νοικοκυριά (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία καλύπτει το σύνολο
του Ελληνικού Πληθυσμού για άτομα ηλικίας 16-74 ετών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, αναδεικνύουν ότι
υπάρχει διαχρονικά σημαντική διαφοροποίηση στην ανισότητα στην εκπαίδευση μεταξύ των ατόμων που
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στην Ελλάδα, και των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, γεγονός το οποίο
αναδεικνύει και τη σπουδαιότητα της επίδρασης του επιπέδου εκπαίδευσης στη χρήση του Διαδικτύου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακό Χάσμα, Ψηφιακή Ανισότητα, Συντελεστής Gini, Ανισότητα Εισοδήματος, Ανισότητα
Επιπέδου Εκπαίδευσης.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εξέλιξη των κοινωνιών και των εθνικών οικονομιών ανέκαθεν σχετίζονταν με την υιοθέτηση των νέων
τεχνολογιών. Σήμερα, οι ΤΠΕ έχουν οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα σε μια ψηφιακή επανάσταση, η οποία έχει
επιταχύνει την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ παράλληλα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ατομικό
και κοινωνικό επίπεδο. Αρκετοί ερευνητές και διαμορφωτές πολιτικής ισχυρίζονται ότι όπως η γραφή και η ανάγνωση
ήταν προαπαιτούμενες δεξιότητες για την συμμετοχή του ατόμου στη Βιομηχανική Κοινωνία, έτσι και οι δεξιότητες
χρήσης του Διαδικτύου είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή του ατόμου στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Vehovar et
al, 2006).
Ενώ η διάχυση του Διαδικτύου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική ανάπτυξη, αφού οδηγεί στην
πληροφόρηση και τη γνώση, η ανισότητα στην πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου εντός ή και μεταξύ των κοινωνιών
μπορεί να δημιουργήσει ανισότητα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Srinuan and Bohlin, 2011).
Η ανισότητα στην πρόσβαση και χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου ονομάζεται Ψηφιακό Χάσμα, και
απασχολεί έντονα την ερευνητική κοινότητα αλλά και τα κράτη για αρκετά χρόνια.
Από το έτος 2000 και μετά, οι ερευνητές (van Dijk 2003; Norris, 2001) αλλά και οι διεθνείς Οργανισμοί
(OECD, 2001) θεώρησαν ότι το Ψηφιακό Χάσμα θα πρέπει να οριστεί όχι μόνο ως δυνατότητα πρόσβασης αλλά και ως
δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ και του Διαδικτύου (Srinuan and Bohlin, 2011), αφού μόνο η προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού και η πρόσβαση στις ΤΠΕ δε συνεπάγεται και την αποτελεσματική τους χρήση. Εάν τα άτομα
δεν έχουν κίνητρα, δεξιότητες, γνωστική ικανότητα και αυτοπεποίθηση ώστε να χρησιμοποιήσουν παραγωγικά το
Διαδίκτυο, ένα μεγάλος αριθμός ατόμων θα αποκλειστεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. Άτομα με παρόμοια
πρόσβαση χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο διαφορετικά, ως αναφορά τη συχνότητα χρήσης, τις εφαρμογές που
χρησιμοποιούν (αριθμός εφαρμογών και διαφοροποίηση τους), την ταχύτητα πρόσβασης (Ευρυζωνική ή μη), και τα
οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου (Παθητική ή Δημιουργική Χρήση).
Ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα και την ερευνητική μεθοδολογία, η διερεύνηση του Ψηφιακού
Χάσματος έχει επικεντρωθεί στους εξής τύπους ανάλυσης:
• Ανισότητα μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση ή όχι στις ΤΠΕ και Ανισότητα στη χρήση ή μη των ΤΠΕ,
(Ψηφιακό Χάσμα Πρώτου Επιπέδου), και
• Ανισότητα στον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ (Ψηφιακό Χάσμα Δευτέρου Επιπέδου).
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το Ψηφιακό Χάσμα σε μία χώρα είναι πολυάριθμοι και πολυδιάστατοι. Δεν
υπάρχει ένα Χάσμα αλλά πολλά: Εκπαίδευσης, Φύλου, Εισοδήματος, Γλώσσας, Περιοχής, Δεξιοτήτων, Χρήσης, κ.ά.
Η εξάπλωση του Διαδικτύου είναι διαφορετική σε κάθε κοινωνία αφού διάφοροι κοινωνικοί, οικονομικοί,
πολιτικοί και τεχνολογικοί παράγοντες διαμορφώνουν σύνθετες διαδικασίες (Michailidis et al, 2011).
Αρκετοί ερευνητές (Van Djik, 2012) θεωρούν ότι το εξελισσόμενο φαινόμενο του Ψηφιακού Χάσματος
αποκτάει ιδιαίτερη σημασία στη σύγχρονη κοινωνία, αφού συνεχίζει να υπάρχει ανισότητα στις δεξιότητες χειρισμού
των ΤΠΕ, στη χρήση των ΤΠΕ αλλά και στα οφέλη που προκύπτουν.
Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πρόσβασης
(Ποσοστό πρόσβασης στο Διαδίκτυο από την κατοικία: 56,3% το 2013) και χρήσης του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να
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υπολείπεται έναντι των υπολοίπων Χωρών. Η διερεύνηση του Ψηφιακού Χάσματος στην Ελλάδα είναι περιορισμένη,
και η σχέση μεταξύ ανισότητας και χρήσης των ΤΠΕ δεν έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών ως ένα σημαντικό
κοινωνικό-πολιτικό και οικονομικό αντικείμενο διερεύνησης (Georgopoulou, 2011). Οι περισσότερες σχετικές μελέτες
σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν διεξαχθεί από Κρατικούς Φορείς (Κοινωνία της Πληροφορίας, Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία (Ελ.Στατ.)) (Georgopoulou, 2011), ενώ η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται στη χρήση απλών
στατιστικών δεικτών και μεθόδων.
Η ανισότητα του εισοδήματος και το εκπαιδευτικό επίπεδο (Srinuan & Bohlin, 2011; Lengsfeld, 2011), έχει
αποδειχθεί ότι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης του Ψηφιακού Χάσματος. Ο Fuchs (2005)
δημιούργησε ένα μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης (Multivariate regression analysis), για να εκτιμήσει το
συνολικό αριθμό χρηστών του Διαδικτύου ανά χώρα, σύμφωνα με το οποίο ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η
Ανισότητα εισοδήματος σε κάθε Χώρα. Εάν η ανισότητα Εισοδήματος αυξηθεί κατά 30% σε όλες τις χώρες του
μοντέλου (Συνολικά 126), ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου θα ελαττωθεί συνολικά κατά 220 εκατομμύρια
χρήστες.
Αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση δυο εκ των σημαντικότερων παραγόντων της
Κοινωνικής Ανισότητας (Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Εισόδημα) στη διαμόρφωση του Ψηφιακού Χάσματος με τη χρήση
του συντελεστή ανισότητας Gini. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί διαχρονικά για τα έτη 2011-2012 η Ανισότητα
εισοδήματος και εκπαιδευτικού Επιπέδου σε άτομα που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εν σύγκριση με άτομα που δεν
έχουν πρόσβαση, καθώς και σε άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εν σύγκριση με άτομα που δεν το
χρησιμοποιούν.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την εκτίμηση της ανισότητας του εισοδήματος και του επιπέδου εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί ο
Δείκτης Gini (Gini Concentration Ratio). Οι Chakraborty και Bosman (2005) θεωρούν ότι ο Δείκτης Gini είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο μέτρο εκτίμησης του Ψηφιακού Χάσματος. Είναι από τους πλέον διαδεδομένους δείκτες μέτρησης
της Ανισότητας, και έχει εφαρμοστεί στις κοινωνικές επιστήμες αφού ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες των δεικτών
ανισότητας (Συμμετρία, Ανεξαρτησία ως προς τις μονάδες μέτρησης και το μέγεθος του πληθυσμού, Συνθήκη των
Μεταβιβάσεων (Pigou-Dalton)). Έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς ερευνητές (Chakraborty & Bosman, 2005; Howard
et al, 2010; Fuchs,2005; Jin, J., & Cheong, 2008; Oh & Kathuria, 2012) αλλά και οργανισμούς (United Nations, 2005)
για την εκτίμηση ή την επίδραση της ανισότητας στην κατοχή Η/Υ και στη Χρήση του Διαδικτύου. Ο δείκτης Gini,
λαμβάνει τιμές από 0 (Καμία Ανισότητα) έως και 1 (Πλήρης Ανισότητα). Η τιμή του δείκτη Gini ισούται με τον εξής
τύπο:
GCR =2*A-2*(1-B),
όπου το Εμβαδό Α σχηματίζεται μεταξύ της καμπύλης Lorenz και της διαγώνιας γραμμής Ισότητας, ενώ το Εμβαδό Β
σχηματίζεται μεταξύ της καμπύλης Lorenz και του άξονα Χ (Παράβλεπε Εικόνα 1). Η καμπύλη Lorenz αποτελεί μία
γραφική αναπαράσταση της αναλογίας μίας κατανομής (π.χ. Εισόδημα Πληθυσμού).
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Εικόνα 1: Καμπύλη Lorenz.

Σύνολο Πληθυσμού

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν τα μικροδεδομένα για τα έτη 2011-2012 της πανελλαδικής
έρευνας χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα νοικοκυριά, η οποία καλύπτει τα
νοικοκυριά όλης 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. Η έρευνα αυτή διεξάγεται σε
ετήσια βάση από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και είναι εναρμονισμένη με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.

Η κατανομή του Εισοδήματος σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε άτομα που δε
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο το έτος 2012 (Ελ.Στατ, 2012) είναι παρόμοια, με κάποια μικρή διαφοροποίηση στις
ανώτερες εισοδηματικές τάξεις (Μέσο ατομικό εισόδημα 1651-3650 ευρώ). Αντίστοιχα, τα άτομα με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο και τα άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο το έτος 2012, έχουν σχεδόν ταυτόσημη κατανομή του
εισοδήματος (βλέπε Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Η κατανομή του εκπαιδευτικού επιπέδου σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε άτομα που
δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο το έτος 2012 (Ελ.Στατ., 2012) είναι σχεδόν ταυτόσημη. Τα άτομα που έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή είναι χρήστες του Διαδικτύου έχουν παρόμοια κατανομή, με κάποιες διαφοροποιήσεις στα
άτομα με λιγότερα έτη εκπαίδευσης (6-9) και στα άτομα με περισσότερα έτη εκπαίδευσης (14-18) (βλέπε Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο το έτος 2012, έχουν χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα
(GCR=0,28) εν συγκρίσει με το έτος 2011 (GCR=0,33). Η ανισότητα στο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σταθερή το έτος
2012 (GCR=0,11) εν συγκρίσει με το έτος 2011 (GCR=0,11) (βλέπε Εικόνα 4).
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Τα άτομα με πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρουσιάζουν την ίδια εισοδηματική ανισότητα με τα άτομα που
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (GCR=0,28 το έτος 2012), ενώ η ανισότητα στο επίπεδο εκπαίδευσης είναι συγκριτικά
λίγο μεγαλύτερη (GCR=0,14 το έτος 2012) και αμετάβλητη διαχρονικά (GCR=0,14 το έτος 2011 και το έτος 2012).
Τα άτομα που δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εμφανίζουν μεγάλη εισοδηματική ανισότητα το έτος 2011
(GCR=0,39), η οποία ελαττώνεται σημαντικά το έτος 2012 (GCR=0,26). Η ανισότητα στο επίπεδο εκπαίδευσης δε
διαφοροποιείται σημαντικά το έτος 2012 (GCR=0,22) εν συγκρίσει με το έτος 2011 (GCR=0,24).
Τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εμφανίζουν διαχρονικά την ίδια περίπου εισοδηματική
ανισότητα (GCR=0,24 το έτος 2012) και την ίδια ανισότητα στο επίπεδο εκπαίδευσης (GCR=0,14 το έτος 2012), με τα
άτομα που δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Εικόνα 4: Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Παρατηρείται διαχρονικά μείωση της ανισότητας εισοδήματος σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ενώ το έτος
2012, τα άτομα με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχουν ελάχιστα
μεγαλύτερη ανισότητα εισοδήματος (GCR=0,28) εν συγκρίσει με τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση (GCR=0,24) και
τα άτομα που δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (GCR=0,26).
Η ανισότητα εκπαιδευτικού επιπέδου είναι περίπου σταθερή σε όλες τις κατηγορίες ατόμων. Τα άτομα χωρίς
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα άτομα που δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο το έτος 2012, έχουν περίπου διπλάσια
ανισότητα εκπαιδευτικού επιπέδου (GCR=0,23 και GCR=0,22 αντίστοιχα) εν συγκρίσει με τα άτομα που έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στα άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (GCR=0,14 και GCR=0,11 αντίστοιχα).

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά το έτος 2012, το
μέσο εισόδημα και το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που έχουν πρόσβαση ή και χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
στην Ελλάδα, είναι υψηλότερο συγκριτικά με αυτό των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση και των ατόμων που δε
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες το
υψηλότερο εισόδημα και το ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι δυο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που
επιδρούν θετικά στη χρήση του Διαδικτύου (Srinuan and Bohlin, 2011).
Η ανισότητα εισοδήματος δε διαφοροποιείται σημαντικά το έτος 2012 μεταξύ των ατόμων που έχουν
πρόσβαση ή και χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στην Ελλάδα, και των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση ή δε
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Αντιθέτως, το έτος 2011 υπήρχε μεγαλύτερη διαφοροποίηση η οποία ελαττώθηκε
σημαντικά το έτος 2012. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στη μείωση του κόστους αγοράς του απαραίτητου
τεχνολογικού εξοπλισμού και του συνδρομητικού κόστους χρήσης του Διαδικτύου, αλλά και στη λήψη διαφόρων
δράσεων από την Ελληνική Πολιτεία για την υιοθέτηση της χρήσης του Διαδικτύου. Παρόλο που η ανισότητα στο
επίπεδο εκπαίδευσης διαχρονικά ελαττώνεται στα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση ή δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο,
το έτος 2012 παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση και είναι περίπου διπλάσια στα άτομα που δε χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο εν συγκρίσει με τα άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα
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της επίδρασης του επιπέδου εκπαίδευσης στη χρήση του Διαδικτύου, και τη συσχέτιση της ανισότητας του επιπέδου
εκπαίδευσης με τη χρήση του Διαδικτύου. Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες σε περιοχές που
έχουν χαμηλή πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου καθώς και υψηλές ανισότητες στο επίπεδο εκπαίδευσης.
Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη ερευνητική εργασία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί μικροδεδομένα της ετήσιας
έρευνας χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα νοικοκυριά (Ελ.Στατ., 2012), και διερευνά δυο
από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης του Ψηφιακού Χάσματος. Μελλοντικά, θα μπορούσαν να
διερευνηθούν και άλλοι παράγοντες διαμόρφωσης του Ψηφιακού Χάσματος, όχι μόνο πρώτου αλλά και δευτέρου
επιπέδου, με τη χρήση δεικτών μέτρησης της ανισότητας, η οποία εκτιμούν την ανισότητα μεταξύ των ομάδων και για
κάθε ομάδα, μεταξύ των στοιχείων (Δείκτης Theil).
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Abstract
The present paper outlines the westernization progress of the Turkish economy and the obstacles it faced, and still faces,
in the light of Turkey’s political and economic co-operation with the developed world through international and
European Organizations and the country’s internal social and economic problems, while particular focus will be given
to Turkey’s so far unsuccessful attempts for accession to the European Union and the grounds therefor, including the
dominant convictions of the Turkish people and the peoples of EU member States.
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Introduction
For nearly a century, Turkey has been making very serious efforts to Europeanize or westernize its economy
within the framework of an increasingly narrow political and economic co-operation with the developed world.
From the establishment of the Turkish Republic, which replaced the Ottoman state, until today, the Turkish
economy has encountered various evolutionary phases and respective relations with the rest of the world, and notably
with the “western” economies. Its relations with the West undergo a continuous, yet rather problematic, evolution.

Turkey’s membership in International and European Organizations
The pre-World War II era (1923-1945) is a period of well-structured relations with the West. The five-year
period of 1945-1950 marks a new turn towards a more narrow cooperation. In the 1950’s Turkey begins to participate in
the “Organization for European Economic Co-operation” (former OEEC- current OECD). In fact, Turkey was a
founding member of this Organization, since the Convention was signed on 16th April 1948, with the participation of 15
more States. The OEEC was established with the aim of coordinating the economic policies of member States, creating
a multilateral system of payment, and liberalizing exchanges through the adoption of “codes o liberalization” and the
abolition of quantitative restrictions.
In 1950 Turkey was one of the founding members of the Council of Europe. By signing the founding Treaty,
Turkey undertook the obligation, as prescribed in the preamble, to be firmly committed to the moral and spiritual
values, which constitute the common heritage of their peoples, such as the principle of individual and political freedom
and that of the primacy of law. It is upon these principles that the European structure of democratization, human rights
and individual freedoms is built. (Rome 1952).
In 1952 Turkey, like Greece, acceded to the North Atlantic Treaty Organization, known as NATO. It is a
military defensive alliance of the countries of the West, aiming at the development of cooperation between member
States in various fields (military, political, economic, social, educational), the promotion of geopolitical interests and
the prevention of armed attack against any member State by other countries.
Turkey has also been a member of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) since
1975, the year when it was established. The Organization was renamed in 1995, while its former name was “Conference
on Security and Co-operation in Europe”. It was created with the aims of timely treatment and prevention of conflicts,
crisis management and post-conflict recovery, as well as the promotion of regional co-operation. The scope of the
Organization’s responsibilities also includes the control of arms proliferation, human rights, the freedom of the press
and the fair and free holding of elections.
Finally, Turkey has also been a member of the “Group of Twenty”, also known as the “G20”, since 1999, since
it constitutes one of the twenty major, advanced and emerging economies. In 2008, the first G20 Summit took place for
the purpose of tackling the world economic crisis. Since then, the G20 Summit has taken place seven times and is now
held on a yearly basis 1.

1

Department of the Prime Minister and Cabinet, Fact sheet of the Australian Government, “Why the G20 is important” (in Greek),
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Attempts for Turkey’s accession to the EU
Even though Turkey has a membership in so many International and European Organizations, it has not
managed to become a member of the European Union yet. To this day, Turkey has made four attempts for accession,
receiving, however, an equal number of negative responses. It is worth noting that Turkey’s fourth and last attempt had
not been completely rejected, but it was frozen due to the fact that it does not fulfill the Copenhagen criteria, which
constitute the basic prerequisite for a country’s accession to the EU.
In more detail, Turkey submitted its application for joining the European Economic Community (EEC) for the
first time on 31st July 1959. At the same time, and more specifically on 12th September 1963, the Association
Agreement (Ankara Agreement) was signed; this Agreement was to establish the Customs Union between Turkey and
the EEC and to help secure Turkey’s full membership, and it came into effect on 1st December of the following year.
Turkey’s second attempt to accede to the EEC takes place on 14th April 1987, when it submits an application
for full accession to the European Community on the basis of article 237 of the Treaty of Rome, article 98 of the Treaty
establishing the European Coal and Steel Community (ECSC), and article 205 of the EURATOM Treaty (European
Atomic Energy Community). However, this application was also rejected, and in fact it was rejected in two phases.
Initially, on 18th December 1989, when the European Commission stated that the community cannot admit a new
member prior to the completion of its internal market, and that Turkey must make progress in its economic, social and
political sector before its accession. Finally, the coup de grace was given on 12th December 1997, at the Luxembourg
Summit of States and Governments’ Leaders, where it was decided that Turkey not be granted the status of an EU
candidate country, because it did not fulfill the Copenhagen criteria, thus Turkey was only included in the Union’s
enlargement field. It shall be noted that the establishment of the Customs Union between Turkey and the EU in 1995
marked a very positive step 2.
On 11th December 1999 Turkey is granted, for the third time, a candidacy for becoming a member of the
European Community (EC) at the Helsinki Summit of States and Governments’ Leaders. In 2004 its accession to the
EU is rejected, while the EU counter-proposes a special association of Turkey with the European Union, instead of a
full membership 3.
Turkey’s fourth and last attempt to this day was approved by the EU by a decision made in Luxembourg, on 3rd
October 2005, yet without there being a concrete timetable regarding the progress of its accession. However, 17 out of
the 35 accession chapters, according to the acquis communautaire criteria, have been frozen since the period of 20062009.

The Copenhagen Criteria and the Acquis Communautaire
Every country which submits an application for accession to the European Union (EU) shall comply with the
terms stipulated in article 49 and the principles set forth in article 6 paragraph 1 of the Treaty on the European Union. In
1993, the European Council of Copenhagen established certain criteria, which were enhanced by the European Council
of Madrid in 1995.
In order for a country to accede to the EU, it must fulfill three criteria:
• political criterion: the stability of institutions which guarantee democracy, the welfare State, human rights, and
the respect and protection of minorities;
• economic criterion: the existence of a functioning market economy and the capacity to cope with competitive
pressure and market forces within the Union
• acquis communautaire criterion: the capacity of undertaking the responsibilities arising from the membership
status, including the commitment to the aims of the political, economic and monetary union.
In order for the European Council to decide on the commencement of negotiations, the political criterion
(respect of democracy and human rights) must be fulfilled.
The acquis communautaire criteria are made up of 35 chapters, which Turkey must successfully fulfill (33 out
of 35, since the last two chapters do not require negotiations), in order for EU member States to agree unanimously on
Turkey’s accession to the European Union. Until now, only one chapter has been successfully completed, namely that
of “Science and Research”. Out of the remaining chapters, 14 are at a stage of negotiations since 2006, while 17 out of
35, as has been previously mentioned, have been frozen by France (5), Cyprus (6), or the European Council (8) 4.

December 2013, p. 1, accessible on: http://www.greece.embassy.gov.au/files/athn/web-1401-G20%20Background_gr.pdf
2
Bitzenis, A., (2009), The perspectives of Turkey’s accession to the European Union (in Greek),
http://www.makthes.gr/news/opinions/46131/
3
Turkey and the European Union, Turkey’s European course, The timeline of Turkey-EU relations 1959-2009 (in Greek),
http://www.turkishgreeknews.org/book/export/html/2556
4
Faucompret, E. & Konings, J., (2008), Turkish Accession to the EU, Satisfying the Copenhagen criteria, Routledge Studies in
Middle Eastern Economies, New York, p. 95-97.
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Reservations of European countries as to Turkey’s accession to the EU
There is generally some strong skepticism with regard to Turkey’s accession to the EU, given the fact that is a
country with over 70 million inhabitants (its population showing tendencies of enlargement, while the EU is facing a
demographic problem), with very low income per capita, a low standard of living (at approximately ¼ of the average
European) and big economic and social inequalities. Its large population is bound to cause upheavals in the EU bodies,
since Turkey will constitute the EU country with the largest population, and will therefore result in Turkey’s wish to
play a significant role in the Union’s political arena. Moreover, it is a matter of time until another Mediterranean
country, which does not geographically belong to Europe, such as Morocco, Tunisia or Egypt, requests to accede to the
EU by evoking Turkey’s accession. Apart from this, the rapid increase of population, in the light of unemployment, is
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bound to force about 15 millions of Turks to use the right of free movement and migration to other EU countries in the
first 10 years of Turkey’s membership in the EU. Furthermore, there is also the fear that many immigrants from the
Middle East or Northern Africa will take advantage of Turkey’s accession to the EU, in order to enter the EU more
easily.

Simultaneously, there is also the viewpoint that Turkey is a country that belongs to the EU neither culturally
nor geographically. Only 3% of its territory belongs to Europe, while the rest of it (97%) belongs to Asia. It is believed
that it is a country whose people living in the depths of the East are either abused or killed. The Turkish Human Rights
Association (IHD) documents thousands of such cases every year. In comparison with women in European countries,
Turkish women fall victims to domestic violence a lot more frequently. Furthermore, the freedom of the press and the
freedom of expression are subject to limitations and increasing pressure. A country that does not recognize the rights of
the minority of approximately 15 million Kurds (20% of its total population). In essence, Kurds living in Turkey
continue to suffer discriminations both on a political and on an economic level. Turkey denies the Armenian genocide
of 1915, although it president, Tayyip Erdogan, recently (April 2014) apologized to Armenians for the first time, yet
without admitting the Turks were responsible for the death of 1.5 million Armenians 5. A genocide whose recognition by
the Turks is deemed as a prerequisite for Turkey’s accession to the EU, according to the European Parliament. It is a
Muslim country (which, following its accession, will raise the percentage of Muslims in the EU from 3% to 20%). It
refuses to grant religious freedom to minorities, such as Christians, Jews or Alevi. Their communities are not
recognized as legal entities by the Turkish State, and for this reason, they cannot acquire property or build houses of
worship. There have been repeated violent attacks by national and Islamic extremists against religious minorities,
attacks which are primarily targeted against Christians. In the beginning of the 20th century, one third of the Turkish
population was Christian, while today only 0.6% of the population remains Christian.
At the same time, the military regime and the nationalistic element (Islamists – fundamentalists) appears
strong, as the army is traditionally considered as the depositary of the Kemalist constitutional order, which constitutes
the cornerstone of secularization. Important elements of the Turkish secularization are the control and administration of
Islam by the State and the prohibition of religious parties. Thus, the army possesses a particular place in Turkey,
compared to its role in EU countries.
Turkey is additionally a country that shares borders with States which are characterized by instability on all
levels (Iraq, Iran and Syria) and do not share sympathy for each other, but rather conflicts, what therefore causes
problems for the security of the EU.
Perhaps the most important factor making the Europeans hesitant as to Turkey’s accession to the EU is the
economic cost – which will be further discussed below – which derives from the expected economic assistance that will
be addressed to Turkey following its accession, through the community support frameworks. Many EU member States
already consider that a large amount of the Eurozone’s problems is due to the fact that they rushed into admitting many
counties of the central and eastern Europe, which were not financially strong, the result being that they weakened the
EU’s economic power, and they are afraid that the same thing might happen with Turkey, although on a larger scale 6.
With regard to the States which are against Turkey’s accession to the EU, the strongest opposition is expressed
by Cyprus, due to the Cyprus issue, Germany and France, because of the fear of a large immigration flow from Turkey,

5

Erdogan indirectly recognized the Armenian genocide (in Greek) (2014), http://mikrasiatis.gr/o-erntogan-anagnorise-emmesa-tigenoktonia-ton-armenion/
6
A fading European dream, (2010), http://www.economist.com/node/17276372
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Austria, due to the big conflict of the past between the Austro-Hungarian empire and the Ottoman empire as to the
dominance, the Netherlands, out of fear that many Muslims will enter the rest of the EU countries, and finally Greece,
due to the fact that it was under the Turkish occupation for 400 years. On the other hand, there are countries which are
positive with regard to Turkey’s accession to the EU, namely the United Kingdom, which – being the US’s best ally –
considers that there will be greater political stability in the whole, broader region 7, Hungary, which may have been
under the power of the Ottoman Empire in the past, yet only a small percentage of Hungarians is ill-disposed against
Turkey, and Italy, which wishes to conclude commercial and economic agreements with Turkey, which it considers as
the most suitable place for new opportunities 8.

Turkey’s reservations as to its accession to the EU
While in 2005 two out of three Turks, in other words approximately 74% pf them, believed that Turkey was to
accede to the EU soon, today, the majority of Turks considers that Turkey’s membership in the EU will not be ratified
for a long time, due to the obstacles set mostly by France and Cyprus, and that it will not provide financial help to the
country itself, but rather to the EU, the result being that the percentage of those who wish for Turkey’s accession barely
amounts to 35%. They believe that, both due to the last enlargement which took place in the EU and due to the
economic crisis that was triggered in 2008, the EU has been financially weakened 9.
Finally, they are no longer interested in joining a Union which has been rejecting them for so many years,
because they consider that “with every day that goes by, Europe needs Turkey more while Turkey needs the EU less
and less”. The result of this development is that the percentage of those wishing for Turkey’s accession barely exceeds
50%, while those who are not in favor of the accession to the EU reaches 42% in 2011 10.
In a nutshell, Turkey is no longer that positive with regard to its accession to the EU, because it considers that
there are more issues at stake than benefits for it, the result being that is wishes to negotiate anew the terms of its
accession with the EU.

Turkey’s economy
The Turkish economy has made a remarkable progress in the latest years. Despite its long-term co-operation
and supervision by the IMF, Turkey has managed to gradually detach itself and reflect prosperity, at least in numbers.
Today, Turkey shows high growth rates, a large number of direct foreign investments in the country, increased
competitiveness, a stable trade balance, but also a steadily increasing GDP every year. The Turkish economy tends to
become one of the most competitive economies worldwide, since the inflows of foreign capitals have a supplementary
function and give the appropriate impetus. Despite the international crisis in the banking system, the Turkish banks
appear resistant and the balances of big enterprises appear strong and in surplus. The forecasts regarding an increase of
the GDP by 5% in the years 2014-2016 are a feature of growth, and also of the perspective presented to Turkey’s
economy. Furthermore, in the last decade Turjey managed to reduce its public debt by 50% and to change from being
an economy in deficit and under the control of the International Monetary Fund into possessing the 16th place out of the
20 most powerful economies worldwide. These achievements are nothing but negligible, considering the unprecedented
global economic crisis.

Growth and problems
Sectors such as tourism, constructions, agriculture and industry have let the Turkish economy flourish 11.
Additionally, foreign direct investments have risen up to 119.5 billion Euro in the last decade and growth shifted from
the negative sing and the –4.8 % in 2009 to a positive 8.8% in 2011. A radical development which worked in favor of
the economy, at least at a primary state, was the cessation of co-operation with the IMF and the implementation of
measures contrary to the proposed ones. Measures such as the reduction of the VAT and the special taxes, the
reinforcement of consumption by private parties, as well as the incentives for development policy. The aforementioned
economic policies protected the country’s banking system and made the inflation and public debt fulfill the Maastricht
criteria and indices. Despite the apparent successes, the follow-up was not similar and the problems of the Turkish

7
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Majority believes Turkey does not need European Union, (2011), http://www.todayszaman.com/news-235398-majoritybelieves-turkey-does-not-need-european-union.html
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12 Giasemidis, A..,(2014), An X-Ray of the Turkish economy (in Greek), http://www.sigmalive.com/opinions/anastasiosgiasemidis/90
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economy persisted. One of the basic problems was the Turkish lira and the successive depreciations it suffered, which
causes inflation to persist over time at high rates, near 7%. Ankara’s response to the inflation problem was the raise of
tax rates from 7.75% to 12%, while the Turkish lira was declining by 10% against the US dollar 12. The proposal of the
country’s central bank was the implementation of a tight monetary policy until the apparition of significant
improvements in the inflation perspectives. At the same time, the depreciation of the lira also increases the obligations
towards foreign debtors, since the debt value remains in dollars. According to an IMF report, the country does not
possess a large number of deposits; from 25% in the 1990’s, it dropped to 14% in 2013. Turkey may have achieved a
transition to another type of economy, yet the transition was made on an economy power level, and from an economy
on deficit and without perspectives, it became a paradise for investments with remarkable growth rates on a global
level.

The foreign direct investments helped the Turkish economy take off, yet at the same time they made it fully
dependent on them, and exceptionally vulnerable to the possibility of their loss. It is noteworthy that in 2013 there was a
reduction by 30% in the purchase of Turkish state bonds and a reduction by 33% in the purchase of shares of Turkish
private and public corporations 13. It is easily understandable that Turkey is an economic giant standing on glass legs.
Moreover, the country’s deficit in energy and the low savings rates make it depend on foreign investments a lot more,
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Macedonia,
Thessaloniki
(in
Greek),
University
of
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15553/2/KontakosPanagiotis_Phd2012.pdf
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and the push these investments gave in the decade 2000-2010 became a recession in the period 2013-2014. From that
point on, the rapid reaction of the domestic Turkish production to external adjustments was a factor that contributed to
the country’s rapid recovery in the period 2002-2003. The improvement of competitiveness in the country helped the
exports towards developing countries, despite the weak action on behalf of the EU 14. In 2012 EU exports constituted
only 41% of the Turkish ones, which made the country’s trade balance shift towards the right direction. The major pillar
of the Turkish stabilization program, which led to growth after 2001, was the monetary policy. The public debt reached
way below the Maastricht reference indicator of 60%, to a 43% in 2010, yet the long-term interest rate was higher
despite the average increase of the GDP by 4.5%.

In spite of the numerous successes on a level of growth, GDP and competitiveness, Turkey remains
penultimate within the EU with regard to per capita GDP in terms of purchasing power. Besides, there are people in the
country who live with barely 1 dollar per day. Around the urban net of big cities, there are shanties and citizens living
way below poverty level. The Turks’ per capita income reaches 56% of the European average and it possesses the 59th
place worldwide, which shows a big distance. The growth which took place in the country was thanks to private
expenditure and agreements with companies having high leverage. The problem in the private sector and inside the
society increases given the fact that 60% of the population is burdened with loan agreements and contrary to the
reduction of public debt, private debt has increased by 6 times until 2013. It is understandable that the contrast between
the public and private sector is big. The private debt reaches 200 billion dollars and the expansion of foreign
multinational giants is followed by a closing down of small local businesses. Turkey’s influence by the Eurozone
turmoil primarily harms the private sector and more specifically, small enterprises. A major problem is that the country
consumes more than it produces, which, together with the private sector deficit, causes an accounting deficit. Foreign
multinationals that bring their capitals in and out of the country, consequently contributing to the depreciation of the
national currency, do not incur any cost; on the contrary, the lower levels of society are severely affected, without
having the possibility of reacting.

Unemployment and the I.M.F.
Turkey’s relation with the IMF is long-term. When Turkey requested the Fund’s assistance, the latter imposed
strict rules on the limit of bank lending, which resulted in the reduction of banks, but also in the survival of the most
powerful ones. The measures that were implemented concerned the increase of taxes with a simultaneous reduction of
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social benefits, budgetary discipline for the purpose of regaining the markets’ trust, and the reform of the tax system. It
is notable that Turkey owed 47 billion dollars to the IMF until 2008, and barely 1.3 billion in 2012 15. From 1998 until
2008, Turkey was the Fund’s major debtor. Despite the cessation of the co-operation in May 2008, which concerned the
part of the lending, the IMF control in the country continued. Ultimately, the IMF made suggestions for a more austere
monetary policy in order for the huge deficit in current transactions and the credit expansion at excessive rates to be
held back. In spite of the impressive numbers and the IMF control, Turkey continues to have an unstable
macroeconomic environment due to the following couple of reasons: 1. due to the exercise of weak monetary policy
with successive salary raises, 2. due to the use of the invoicing policy of public revenue of general interest as a means of
increasing public revenue. Turkey’s most significant achievement according to the IMF was the responsibility and the
financial and economic seriousness that Turkey showed while implementing the programs, which was evaluated as
excellent by investors, houses and markets.
One of the important sectors that concerns the prosperity of society and society itself are the unemployment
rates. Within the generally problematic field – from an economic point of view – of the country, Turkey also has to face
the increased unemployment. In 2013 there were 163,000 more unemployed citizens, while unemployment rose to a
10.5%. The Erdogan Government aimed at lowering the unemployment rate to a 9.5% in 2013 and to a 9.4% in 2014.
The data on youth unemployment (young people of ages between 15 and 24 years old), though, are particularly
alarming, as there has been an increase of 2.1% and the overall percentage reached 20.4%. This particular sector, as is
logical, brings dissatisfaction to the citizens, it causes reactions and it increases the contrasts between rich and poor
within society. The country’s market economy has always been flexible due to the increased unofficial sector, causing
a sentiment of job insecurity with limited benefits. Furthermore, the country’s political instability rising from the recent
demonstrations in Taksim Square, but also due to the scandals of government corruption, causes a climate of
uncertainty in the economy. The government’s interventions in the economy’s institutions also contribute to this
climate, as they render the economy non-transparent and harm its credibility. The raise in short-term external borrowing
by 70% in the first three months of 2013 and the fact that credit expansion was multiplied by 10 times from 2006 and
only in 2012 by 40% are indicative of the weakness of the Turkish economic in the past couple of years. At the same
time, the household income rose only by 5% against an inflation of 7%, which means that the citizens began borrowing
in order to repay older debts. An essential hope for the economy is tourism, which may alleviate the deficit in current
transactions. It is a critical issue for Turkey to find the sectors of its economy which will make it get back on its feet and
stop being vulnerable to foreign speculators that harm the state currency and the economy in general. The volatile and
short-term inflows of foreign capitals have been reduced because of the European crisis. Simultaneously, the country’s
economic dependence is increasing since its energy needs are covered up to 97% by oil and natural gas imports.

Turkey managed to become the country with the largest GDP among the 21 neighboring countries of the
Middle East and Northern Africa. In order for it to manage the growth of the last decade, it reduced the State’s
intervention in the basic industry, the banking sector, the transportations and the communication. The businessmen’s
middle class was liberalized and the Turkish export market soon expanded towards the industry of electrical supplies,
constructions and the automobile industry. A particularly positive point for the Turkish economy was the increase of

16 Turkey economy profile 2013, http://www.indexmundi.com/turkey/economy_profile.html
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exports and the reduction of trade deficit by 30% in 2014. In spite of the fact that the problems were left behind,
Turkey, as well as many developing countries, was faced with timid markets, with volatile exchange rates and political
turmoil 16. The recent conflicts in Istanbul reminded of the Northern African example, where the clashes between police
and miners caused the biggest currency regression on an international level. The lack of structural reforms in the
country, as well as the lack of economic stability, render the country vulnerable and sensitive.

Conclusions
Turkey is faced with three challenges regarding the future of its economy. More specifically, with its
independence from foreign capitals, the cessation of political interventions in independent institutions, and finally, the
recovery of political stability, since the current situation traumatizes the credibility of the economy as well. Turkey is a
country full of contrasts, which in fact move between extreme ends. The numbers in the economy are astounding,
though a more careful look reveals many and quite significant problems. It is no coincidence that many economic
analysts consider that Turkey will possibly be the new victim of the crisis, but also that its economy has the features of a
bubble. In the case of cessation of the inflow of capitals from abroad, the whole economic structure of Turkey will
collapse 17. Erdogan’s reforms were sufficient for the creation of productive structures, but not for rendering the Turkish
economy completely independent from the inflows of foreign capitals. The national currency is not harmed only by
speculation, but also by authoritarianism and big democratic deficits in the country’s political system. The worst point
for Turkey is that, despite its economic leaps, which made it one of the most powerful economies worldwide, the
essential economic and political facts of the country bode an economic, political and social crisis.
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Employment and skills perspectives up to 2025: The European Union and
Greece
Steve Βainbridge
CEDEFOP
European Centre for the Development of Vocational Training
Highlights
Cedefop’s latest skill supply and demand forecasts cover the period 2013-25 and the new data will soon be
released. The findings below focus on the period 2013-20 to support ongoing reflection and debate on the review of the
Europe2020 strategy.

Using the baseline scenario (1), which assumes a modest economic recovery with an average GDP growth rate
of 2.0% a year, the findings of Cedefop’s latest skill demand and supply forecasts for 2013-20 can be summarised as
follows:
• Unemployment will probably fall, but the Europe 2020 employment target of 75% (for those aged 20-64) is
unlikely to be reached;
• There is considerable divergence in employment growth rates across the EU ranging from just over 1% per
annum in Luxembourg to -0.2% per annum in Germany;
• Due to the crisis the creation of new jobs has slowed down. Consequently, replacement demand is forecast to
provide more than 90% of all job opportunities between now and 2025 (2);
• Europe’s economic structure is stabilising;
• The trend towards high-skilled jobs continues and the EU is on course to surpass the educational attainment
benchmark of 40% of 30-34 year olds having a tertiary level qualification;
• An increasing supply of tertiary level graduates, combined with high unemployment and reduced expansion
demand is likely to increase overqualification in Europe.
Each of these findings is discussed below.

(1) The baseline scenario assumes short term trends in line with the macroeconomic forecasts of the Directorate General for
Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Labour supply trends (economic active population) reflect Eurostat’s Europop2010
projections. Economic activity rates reflect all currently known national policies. All assumptions and results are validated by
country experts to ensure their plausibility at the national level.
(2) Specific data for the period 2013-20 is not available, but the trend is valid for the period 2013-20.
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Lower unemployment, but not enough employment

The forecast foresees continuing weak labour demand. During 2013-20, employment will grow by about 2.0%,
some 0.35% per annum (Figure 1), creating around 2.8 million new jobs for those aged 20-64, resulting in an
employment rate for those aged 20-64 of 68.5%, in 2020, well below the 75% target.
Figure 1 European Union employment growth per annum, 2013-25 (%)

Source: Cedefop
According to the forecast, employment will not return to its pre-crisis levels until 2023 or 2024 (Figure 2).

456

Figure 2: European Union Employment growth, 2013-25 (millions)

Source: Cedefop

To reach the 75% target, the employment rate needs to be increased by 6.5 percentage points. This entails
creating 16 million new jobs over the period 2013-20. By comparison, during the more favourable pre-crisis economic
conditions during 2000-08, the employment rate increased by 3.7 percentage points.
There are concerns that unemployment will fall not only through people finding jobs, but because the labour
force will shrink. Not only will more people leave due to retirement but discouraged unemployed people may become
inactive and progressively socially marginalised.
Even under good economic conditions, increasing the employment rate at a time when Europe’s working
population is shrinking requires increasing the activity rate, for example through a range of active labour market
policies.
To meet the 75% employment target by 2020, participation in the labour market needs to increase by about 4.3
percentage points.
After 2020, demographic pressures will increase and will present unprecedented labour market challenges to
Europe’s policy makers.
Divergent employment growth across the EU
The EU’s employment target is complemented by national targets, ranging from 59% for Croatia up to 80% for
Denmark, Netherlands and Sweden.
The forecast of employment growth of around 0.35% per annum during 2013-20 for the EU as a whole, masks
large differences between countries (Figure 3).

457

Figure 3 Employment growth per annum in EU Member States, 2013-20 (%)
1,2
1,0

EU average

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4

Source: Cedefop
Although most Member States are expected to exceed the rather unspectacular European average, including
some of the larger economies such as France, Italy and the UK, employment in Germany is expected to fall by around
0.2% per annum. Demography plays a key role as many German workers are expected to retire in the coming years.
Nevertheless, Germany, along with Sweden, Malta, Austria, the Czech Republic, the UK and the Baltic states are
expected to meet their employment rate targets in 2020.
Countries such as Greece, Spain, Bulgaria and Hungary are between 13-15 percentage points below their
national employment rate targets due to low job growth.
Of the Euro zone countries receiving financial support, Ireland, Greece and Spain are all forecast to have
employment growth above the European average, but are unlikely to meet their national employment rate targets while
Cyprus and Portugal are expected to continue to struggle.
Employment is relying more heavily on replacement demand
Weak employment demand and sluggish economic growth mean fewer new jobs. Consequently, more than
90% of job opportunities between now and 2025 (3) are forecast to be due to the need to replace people who will leave
the labour market mainly to retire.
For some occupations such as plant and machine operators, craft and related trades workers, skilled
agricultural and fisheries workers, and clerical support workers, all job opportunities depend on replacement demand
(Figure 4).
Figure 4 Job opportunities 2013-25, employment growth and replacement needs by occupation (%)
Employment growth

Replacement needs

Elementary occupations
Craft and related trades workers*
Service and sales workers
Technicians and associate professionals
Managers
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Note: * Occupations are about to experience negative growth so all job openings will be due to the replacement needs
Source: Cedefop
(3) See footnote 2
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Europe’s economic structure is stabilising
Although there will be more jobs in services and fewer in the primary sector and utilities, the rate of structural
economic change is slowing down to fractions of a percent (Figure 5).
Figure 5 Changes in sector employment share, EU, 2013-20 (%)
Non-marketed services
Business & other services
Distribution & transport
Construction
Manufacturing
Primary and utilities
-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

Source: Cedefop
Between now and 2020, jobs in construction should increase slightly by 0.2%, compared to a 3% fall during
2008-13. Job losses in manufacturing will slow to around 0.25% in the next seven years, compared to a 2.1% fall during
2008-13.
The rate of job growth in business and market services up to 2020 is similar to that over 2008-13, while the
rate of growth of non-marketed services (covering mainly the public sector) at 0.1% is much lower than the 0.4%
growth rate during 2008-13.
Trends towards high-skilled jobs continue and educational attainment is rising
Although the trend towards more highly skilled jobs is slowed down by lower economic growth, the forecast is
that the share of jobs employing higher-educated labour is likely to increase in the next decade, while the share of
demand for lower-skilled workers will continue to decrease (Figure 6).
Figure 6: Proportion of job openings by qualification level, EU, 2013-20 (thousands)
Total job opennings

Expansion demand

Replacement needs

High qualification

Medium qualification

Low qualification
-20.000 -10.000

0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Source: Cedefop
Between now and 2020 (and beyond), the distribution of job opportunities will be uneven, with job
opportunities being concentrated in higher and lower skill level jobs, with slower growth in middle occupations (Figure
7). There are high expectations that at all skill levels, most newly created jobs will be characterised by non-routine tasks
which are not easily replaced by technology or organisational change.

459

Figure 7 Job opportunities 2013-25, by occupation (%)

Source: Cedefop
The extent to which jobs are routine depends on their occupational specific and their structural specific
components.
Although there is no direct link between skill level and routine (4) medium to low level skill jobs have a larger
occupational specific component which is essentially the tasks in a job that can be altered by technological,
organisational or even legislative changes.
Despite this clear trend, overall, combining expansion and replacement demand, most job opportunities will be
for jobs requiring medium-level qualifications (including many vocational qualifications) which will continue to
employ around half of Europe’s workforce.
The EU is on course to surpass the educational attainment of 40% of 30-34 year olds having a tertiary level
qualification and may even achieve 45% according to the forecast (Figure 8). However, fewer high-skilled jobs and
higher levels of educational attainment increase the risk of skill mismatch through overqualification, especially as, at
times of weak employment demand, people are more willing to accept jobs below their qualification level.
Figure 8 Proportion of 30-34 year olds with tertiary level education, EU, 2020, (%)
80%

EU average

EU target

70%
60%
50%
40%
30%
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10%
0%

Source: Cedefop
The forecast data point to the overall share of the labour force with no or low level qualifications as falling
from 22% in 2013 to 16.8% in 2020. This indicates that the share of young people leaving school with low or no
qualifications will fall. However, it is rather difficult based on the forecasting result to conclude whether the EU’s target
of 10% or less will be met.
(4) Low-skill production line manufacturing jobs can be routine, but so too are many skilled jobs, including some craft and clerical
ones. Some elementary occupations, such as personal care services, are non-routine and relatively unaffected by technological or
organisational change
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From 1 April 2014 Cedefop’s skill forecast data will be available on its website at:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts.aspx
And the EU Skills Panorama at:
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/
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Strategic entrepreneurship: A new resolution for any economy in crisis
Marko Kolakovic
University of Zagreb

Abstract: This paper describes the role and the importance of strategy in modern entrepreneurship operating under
rapidly changing business conditions. The paper defines of the concept of strategic entrepreneurship and presents its
broad application both in small and in large enterprises (Corporate entrepreneurship), as well as in companies in the
public sector (Social entrepreneurship). The key characteristics of modern strategic entrepreneurs are described with an
emphasis on the necessity for strategic analysis of business opportunities and possibilities. A model of strategic
entrepreneurship is created and the relationships of modern entrepreneurship and strategic management are clarified. A
special attention is paid to explaining the domains of strategic entrepreneurship to show the broad application of the
concept and its involvement in contemporary business practices.
Key words: strategic entrepreneurship, strategic analysis, model, contemporary economics
1. Introduction
Entrepreneurship, by its definition, represents an activity aimed at identifying and exploiting profitable
business opportunities in the global environment (Shane and Venkataraman, 2000). How entrepreneurial opportunities
arise from market changes, the modern, fast changing and uncertain business environment represents a potential
landscape for entrepreneurial activity. However, today only a long-term strategic analysis of these opportunities allows
the entrepreneurs a quality assessment and selection of the best business opportunities in line with their own
competitive advantage.
Until recently, strategy and entrepreneurship were part of two independent disciplines, while the role of
strategy in entrepreneurship was ignored. Before the advent of strategic entrepreneurship, entrepreneurship and strategic
management in practice had a different focus of interest, depending primarily on the size of the company. While
entrepreneurship was primarily bound to small business strategies, concepts of strategic management were almost
entirely reserved for large enterprises.
Today in the global business environment the integration of entrepreneurship and strategy is a necessity. Hitt et
al., (2001) state that the integration of entrepreneurial opportunity-seeking and strategic advantage-seeking actions is a
key characteristic and an enabler of innovation, firm growth and wealth creation. While entrepreneurial activities are
focused on value creation, strategic planning is focused on exploiting and building long term competitive advantage.
For this reason, an understanding of both terms of entrepreneurship and strategy is the key to success for business
development and growth in particular and for economic growth in general. In essence, these two terms are the
foundation of strategic entrepreneurship. In other words, strategic entrepreneurship can be defined as a process that
guides decision-making and managerial efforts in identifying the best opportunities (with the highest potential returns)
and then in exploiting them through strategic actions (Shane and Venkataraman, 2000).
Modern enterprises are often too busy with the ongoing concerns of the business and, therefore, neglect the
strategic aspect of entrepreneurship. Large, well-established companies in the market, however, concentrate on
maintaining their competitive advantage and are much less able to notice and take advantage of an entrepreneurial
market opportunity. For this reason, the concept of strategic entrepreneurship dictates the necessity of linking
entrepreneurial and strategic actions in order to achieve long-term and sustainable competitive advantages of the
enterprise.
The implementation of entrepreneurial and strategic actions should be complementary and not in conflict. The
integration of ideas in strategy is the driving force behind strategic entrepreneurship; it is the way in which the strategy
is integrated into an enterprise that adds strength and creates new value. In this process governments should also play a
crucial role by defining each country’s general economic strategy based on its core competencies. Therefore, the
concept of strategic entrepreneurship has a very wide range of applications in all aspects of entrepreneurship; from
individual entrepreneurship in small and medium-sized enterprises, to corporate entrepreneurship or so called
"Intrapreneurship" in large companies.
2. Strategic entrepreneurship in Croatia
In the age of information explosion, novel technological solutions and organizational models Croatian SMEs
are forced to give up their traditional business paradigms. At the same time Croatia is opening its boarders to rapidly
growing global competition. If Croatian SMEs intend to play an important role in the new European and global markets
they need to start implementing strategic frames into their business plans. They should also start following global trends
and begin using modern business concepts and the methods of contemporary entrepreneurship.
Strategic linking and networking is a new type of business organization and collaboration with the aim of
giving entrepreneurs access to all kinds of material, financial, but also to non-material resources. The resources that are
at the disposal of Croatian enterprises are numerous and complex...Until recently, SMEs in Croatia could expand their
1
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businesses only by employing new people, purchasing new technology and through internal business processes. Today,
however, ,especially after entering the EU, a good opportunity for Croatian entrepreneurs to grow their businesses is by
uniting their resources with the resources of other foreign enterprises and investors through joining in partnerships and
strategic alliances. They can also network, and participate in the designing of completely new business identities, like
networked and virtual enterprises. This way Croatian entrepreneurs raise financial funds and also, maybe even more
importantly, partake of the knowledge and experience of foreign partners. Foreign investors find such partnerships and
alliances advantageous because they get a direct entrance to the Croatian and EU markets and benefit from the domestic
skills of Croatian entrepreneurs. Therefore, in the forthcoming years a substantial growth of linking and networking
between Croatian SMEs and foreign enterprises can be expected. This will give them the opportunity to increase their
efficiency and improve their competitive position also on the global market.
With the above mentioned ideas in mind, on the 25th October 2013 the Croatian Parliament adopted the
Strategy for Development of Entrepreneurship in Croatia 2013 - 2020. It is the first national strategic document which
includes a systematic and long-term small business sector and directs it towards the objectives set. The strategy defines
five key strategic objectives for Croatian entrepreneurs and for Croatian business competitiveness. The overall objective
of the Strategy is to increase the competitiveness of small businesses in the Republic of Croatia with a projected 40%
increase in the gross value added per employee of small businesses by 2020.
One of the goals is to increase the share of SMEs in the GDP from the current 51.6 to 62 percent, which will be
achieved through greater investment in research and development, innovation, increasing exports and the development
of business networks. The other strategic objectives are aimed at improving access to finance for small businesses by 40
percent, the active promotion of entrepreneurship, enhancing entrepreneurial skills and the improvement of the
entrepreneurial business environment in order for Croatia to establish itself among the top 50 countries in the world in
terms of competitive business environment.
The Croatian Parliament has recently also passed a new law on Strategic Investment Projects. This new
Strategic Investment law should create the conditions for starting the investment cycle and it should make possible the
faster issuance of documentation for public and private projects. The law provides criteria for determining strategic
investments and a disposition of real property owned by the state, giving concessions, obligations of investors and the
dynamics of fulfilling obligations from governing bodies.
All investments exceeding about 20 million Euros (150 million Croatian Kunas) that fulfill all of the 12
conditions specified by the law will be given a mark of strategic investment and the right to a faster procedure. Projects
that are realized in the areas of special state concern, especially projects on Croatian islands, will be considered to be
strategic projects.
3. The reasons for strategic investment in Croatian SME’s
The attraction of foreign direct investment is the key priority of the Croatian and every other national
economy. A decision to invest in Croatia depends on the investors’ perception of the regulatory framework, legislation,
political and economic stability, specific reasons for the investment, incentive measures and overall business
environment.
Ease of Doing Business in Croatia - Economy Overview

Region
Income Category
Population
GNI Per Capita (US$)
City covered

Europe
High income
4,267,000
13,29
Zagreb

Doing Business 2014 Rank
Doing Business 2013 Rank
89
88
Source: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/croatia/
In the Croatian economy small businesses are extremely important and constitute the most dynamic segment of
the economy. This segment contributes 99.4% of the total number of companies in Croatia, and they account for 64.8%
of the total number of employed persons in the country. Small businesses are some of the most important impetuses of
the overall economic development which stimulates private ownership and entrepreneurship, employment growth and
significantly contribute to increasing production and exports. Enterprises in Croatia can be categorized according to size
into small (0-50 employees), medium (50-250 employees) and large (250+ employees) enterprises. According to the
ownership structure there are private, mixed and public enterprises. Access to capital and finance is a key factor in the
future success and sustainability of SMEs. Therefore, the purpose of this paper is to examine the current conditions
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faced by Croatian small and medium-sized enterprises (SMEs) in strategic linking and networking as a way to finance
the future growth of their business activity.
A comparative analysis between Croatian and EU SMEs is shown in the following table:

Type of
entity

No. of employees

Turnover
(in million EUR)

Balance sheet total
(in million EUR)

Micro

EU
0-10

Croatia
0-10

EU
2

Croatia
-

EU
2

Croatia
-

Small
Medium

11-50
51-250

11-50
51-250

10
50

2
8

10
43

1
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The most important competitive advantages of Croatia are 1:
• Stable Economy
The Croatian macroeconomic environment is stable which, first of all, is reflected in the low inflation rate. Furthermore,
the average exchange rate oscillations have been very low. Croatia's economic policy is aimed at building a stable and
strong economy that would be competitive in the global market.
• EU membership
On 1st July 2013 Croatia became the 28th member state of the European Union, and has completed the process of
accession to the EU. Croatia's EU membership contributes to ongoing political and economic development along with
high standards of the rule of law and high quality regulations.
• Excellent geo-strategic position
Located in the heart of Europe, Croatia has an excellent geostrategic position. Well-connected with Eastern and Central
Europe as well as the rest of Europe, Croatia represents a bridge between Western and Central Europe with the Black
Sea and Eastern Europe and the Baltic Region with the Mediterranean. Croatia is perfectly positioned for reaching the
EU market as well as the markets of Southeast Europe. The proximity of EU capitals (Budapest, Vienna, Ljubljana)
makes it easy to access large European markets and reach new customers.

Source: http://www.investcroatia.hr/
• Modern transport infrastructure
Croatia has a new modern road infrastructure with excellent highways, fairly developed railroads, 6 seaports and 7
national airports and offers great possibilities for multimodal transport of goods. In recent years Croatia has invested
heavily in developing the Pan-European transport network, primarily roads, motorways and ports. Investments into
transportation, telecommunications and energy infrastructure will continue in the future.
• Attractive investment incentives
The new Investment Promotion Act offers attractive incentives for investments starting from EUR 150,000 and creating
a minimum of 5 new jobs, and for micro enterprises for investments starting from EUR 50,000 and creating a minimum
of 3 new jobs. Some of the incentives available are a profit tax deduction of up to 100% for investments above EUR 3
million, up to EUR 9,000 for each new job created and up to EUR 1 million for capital investments above EUR 5
million.

1

Source: http://www.investcroatia.hr/why-croatia/
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• Upcoming EU accession
Since its accession to the European Union, Croatia has gained an opportunity to use considerable amounts of money
from EU Structural Funds. Just for the second half of 2013 around EUR 450 million is planned, and starting from 2014
around EUR 1 billion per year will be available. A large portion of these funds will be made available for supporting
small and medium enterprises. Companies established in Croatia with foreign investors will be able to compete for the
EU money under equal conditions as domestic ones.
Besides access to EU funds, Croatia as a new EU member state is the ideal country to access the large European market
with over 500 million potential customers. With lower operating costs compared to the majority of other EU member
states and an excellent geo-strategic position Croatia is the perfect destination for investment.
• Skilled and competitive workers
Many foreign companies already operating in Croatia recognize that the Croatian workforce is highly skilled,
experienced and multilingual. According to a 2009 survey, 78% of Croatians claim knowledge of at least one foreign
language, most often English. Croatia is among the countries with the highest rate of persons aged from 20 to 24 having
completed at least upper secondary education (Eurostat). The number of students who graduated from institutions of
higher education has continuously increased over the past few years. These factors and the presence of numerous
educational institutions ensure the availability of a skilled workforce and easy access to lifelong learning.
• Quality of life
According to research by International Living Magazine, the quality of life in Croatia measured with economic
standards, security, freedom, environment, climate, health, cost of living, culture, leisure, infrastructure and risk ranks
Croatia at a high 18th place out of 193 countries in the world,.
In the previous period, foreign direct investment was highest in the banking sector, trade, chemical industry,
telecommunications and real estate. It is expected that Croatia’s accession to the EU will encourage investors to enter
the economic sectors of infrastructure, industry, energetics, agriculture, financial industries and especially tourism.
4. Strategic investment in Croatian tourism industry
Traditionally, Croatia is a tourism oriented country and tourism is one of the most important generators of
economic development in the Republic of Croatia. 2 The growth in tourism turnover in recent years confirms that
Croatia is on the path to making tourism an active generator of its economic development. In order to increase the
economic benefits of tourism, it is essential to adopt and implement a tourism strategy focused on sustainable
development. Its orientation should be towards such forms of tourism which will create added value to all those who
engage in the tourism trade.
Croatia boasts exceptionally diverse and preserved natural and cultural tourism potentials. This is a valuable
asset that must be maintained and protected so that in the long run it may contribute to the development of tourism.
Tourism needs to become one of the basic generators of development, even in those areas where it was grossly
marginalized in the past. For this reason the Croatian Ministry of Tourism has created the Tourism Development
Strategy until 2020 3.
The aim of this strategy is to create a framework designed for the development of high quality, modern, and
innovative tourism supply that will increase the competitiveness of Croatian tourism in markets where there is demand
and have capital waiting to be invested. Its ultimate goal is to put Croatia on the tourist map as one of the market leaders
in the Mediterranean. The sustainable development of Croatian tourism fulfills the prerequisite for balance, both in the
short and long run, thus creating value for all market participants. To achieve the set aims, protagonists from local to
national levels must behave in accordance with the principles of sustainable development. Sustainable tourism
development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing development
opportunity for the future. It is envisaged as leading to the management of all resources in such a way that the
economic, social and aesthetic needs of all those involved in tourism can be fulfilled.
With unique natural wealth and cultural-historic heritage, Croatia has an exceptionally attractive tourism
potential. Historical heritage, natural beauty and a pleasant climate make up the framework which, together with the
development of high quality accommodation, a rich supply of activities and entertainment, and particularly good
service, shall enable Croatia to attract the modern-day tourist. This potential may be and must be more intensely
valorized with a view to creating a more recognizable identity for the Croatian tourism supply, which would improve its
competitiveness and facilitate its market positioning.
Croatia’s strategic development as a competitive tourism market will require the coordination of the work of
all participants, both public and private, at all levels. All actors in the Croatian tourism industry that are rallied together
around a clear common vision must work together and coordinate their activities in order to eliminate all obstacles that
stand between them and the achievement of their strategic goals.
In the last decade, the structure of demand for Croatia has significantly changed. Parts of previously traditional
markets have completely disappeared, while young Eastern European markets are still undeveloped and unable to
2

Either directly or indirectly, it accounts for approximately 22% of the GDP (gross domestic product) 1, and for over 40% of the
total exports, which undoubtedly puts it among the key components of the national economy and foreign trade.
3
http://www.mint.hr/UserDocsImages/Strategy-tourism.present.pdf
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sufficiently fill the gap that currently appears in the demand. Tourists, in general, have become more demanding,
experienced, and thus more fastidious and difficult to please. The choice of destination for a summer vacation depends
on a complex package of motifs and expectations. The only way that Croatia may reposition itself would be to adjust to
the dynamics of development and the market’s demands for quality, making sure that the scarce natural and cultural
resources are preserved, as they are the corner-stone of its attractiveness.
4.1 Croatian tourism field’s potential for investment
The most important tourism potential in Croatia is the Adriatic Sea. The unique characteristics of the seawater
(crystal clear and clean) and coastline (length and indentation – approximately 1800 km long, relatively sparsely
inhabited coastline with over 1000 islands of which only 66 are inhabited) together with a mild climate, have long been
recognized and used as the main comparative advantages of Croatian tourism.
The distinctly indented coastline, with an island archipelago second to none in the Mediterranean, and a host of
picturesque sites boasting rich cultural and historical heritage offer the ideal preconditions for beach tourism (“sun and
sea”), as well as exclusive nautical tourism. Some landmarks of cultural renown, which have international recognition,
have been only partly exploited as unique selling points, e.g. Dubrovnik (the Old Town), Pula (The Arena), Split
(Diocletian Palace). These give Croatian tourism an identity which makes it stand out from its other Mediterranean
competitors.
Continental Croatia, from a tourism point of view, still remains insufficiently and/or inefficiently utilized, even
though there is no lack of potential tourist attractions there. For example, there are many towns which have a rich and
interesting history and architecture; shrines; thermal water springs with healing properties; rivers; ski resorts with
regional significance; old memorial and scenic roads; vineyard drives; national parks, and other protected areas. To
provide for a more dynamic development of tourism in continental areas, it is necessary to put in place an adequate
tourism infrastructure.
In the analysis of market demand preferences and Croatian potentials, a few types of tourisms can be mentioned as
being present on the market: ecotourism, cultural tourism, cruises and nautical, thematic, sports and health tourism.
• Ecotourism. Croatian national parks, and other protected areas that have great attractiveness, are a huge potential
for ecotourism development. There is also potential for sustainable hunting tourism, rural tourism, year-round
mountain holidays, as well as excursion tourism. The significant obstacles to development lies in the fact that the
areas which have a special natural value are not yet organized or equipped to accommodate and offer a quality stay
to a large number of guests. The development of a trekking infrastructure, a system of signposts, rest areas, and an
adequate transportation system, would significantly improve the tourism potential of these areas. It is imperative to
stress the preservation of nature, as well as the control of traffic through these protected areas. Ecologically
produced food is yet another component of tourism and ecology which has become an important factor in defining
the tourism product and its differentiation in the market. Opportunities for the production of ecologically-grown
food and its sale in catering facilities which offer their services to tourists must be further developed and used in
light of the fact that the importance of this segment of the tourist supply is increasing.
• Cultural tourism. Cultural tourism is becoming an increasingly significant part of the supply. In the area of
cultural tourism, it is necessary to identify market niches with special cultural interests. Guests will often visit an
event or cultural monument during a vacation. The organization of a wide spectrum of events and an imaginative
presentation of cultural assets would be conducive to the development of a tourism geared towards different
experiences based on Croatia’s cultural potential. One of the components of the country’s cultural and historical
heritage is traditional food and cuisine. This has the potential of broadening Croatia’s tourism offerings. The
diversity of the local cuisine may be one of many components that will contribute to the development of gastrotourism.
• Nautical tourism. Owing to the length of the coast and the number of islands, the Croatian coast is the perfect
setting for the intensive development of nautical tourism, as well as package tours. Fulfilling the needs of this
demanding segment has the potential of becoming an important contribution to the whole of tourist traffic in
Croatia. One of today’s unexploited potentials is to make use of the rivers as a package tour selection.
• Thematic tourism. Thematic tourism has become one of the most important catalysts of development. It is mainly
based on the 3-E principle: Entertainment, Excitement, and Education, and therefore includes tourism offerings
and contents which combine these three elements. Croatia has enormous potential because of its cultural heritage
and natural beauties which can be combined in a countless number of ways to tempt tourists seeking unique
experiences. This is a good precondition for developing special thematic sorts of tourism like congress tourism,
adventure tourism and wine and gastro tourism. Croatia also has the potential for religious tourism, which, until
now, has been active only in pilgrimage sites Marija Bistrica, Trsat and Međugorje.
• Sports tourism. Croatia has the natural potential to develop many very diverse aspects of sports tourism; such as
cycle tourism, golf tourism, white water rafting, canoeing, kayaking, paragliding, hot air balloon flights, free
climbing, off-road racing, and many other activities.
• Health tourism. Health tourism, one of the most significant trends in tourism today, can also find its place in
Croatian tourism offerings. The sea air and thalassotherapy, as well as innumerable sources of healing thermal
springs in continental Croatia, require adequate infrastructure in order to position themselves in the market as a
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quality tourism offering. One of the greatest advantages of such tourism is that it is a year-round business activity.
Opatija, the first internationally known and widely visited Croatian tourist destination built its reputation on the
therapeutic qualities that can be found in its climate, vegetation and favorable position by the sea. Known as the
“Lady of the Croatian tourism”, it launched the country’s tourism as such in 1880. .The example of Opatija as a
very popular European health destination was followed by many other Croatian destinations – Crikvenica, Selce,
Novi Vinodolski A common feature of many natural therapeutic destinations in Croatia, on the sea or in the
country, is that their healing effects are the product of pure nature.
5. Conclusion
When considering an emerging economy like Croatia where the key objectives are industrial development and
increased employment, policy-makers often focus on efforts to favor small and medium firms. SME networks are of
great significance in emerging countries, mostly because areas with consolidated systems of specialized firms in the
forms of networks and clusters are more likely to increase employment and contribute to making the local economy
more vibrant and more attractive to foreign direct investments.
Since independence, Croatia has been one of Central Europe’s fastest growing economies, so investing in
Croatia is naturally on the rise. Although Croatia’s history is ancient, on the economic front, it is still a rather new
country. Today, much further progress has been made toward implementing structural reforms, though the pace of
reform has been slow. Nearly two-thirds of the Croatian economy has now been privatized, and around 90% of bank
assets are privately owned, mostly by strategic foreign investors.
Around 60% of the country’s GDP is generated by the services sector. Tourism is absolutely vital for Croatia,
as it is this aspect of the service sector that creates the most income and employment. Tourism is Croatia’s largest
source of foreign revenue, but it currently accounts for only a small segment of foreign direct investment. The main
interest in investing in Croatia comes from Europeans. Italian banks have been major participants in banking
privatization, and Germans and Austrians have a stake in the banking sector, too. Other sectors attracting interest
include manufacturing, cement, pharmaceuticals, power, and telecoms. Again, prominent investors come from Germany
and Austria, as well as the Netherlands, Italy, and other European countries, including Slovenia and Hungary. It is as
well to bear all the caveats in mind, but many opportunities exist for foreign companies in a range of sectors. These
include major infrastructure projects in railways, roads, power, water, oil, gas, telecommunications, tourism,
shipbuilding, health care, medical equipment, consumer goods, and construction materials.
With an unspoiled natural environment, a celebrated cultural and historical heritage, and so much emphasis on
Croatia as a tourism destination, it is worth investigating some of the investment possibilities offered in this sector. The
Croatian Chamber of Economy suggests the future lies in “selective tourism.” Croatia has great possibilities for anyone
looking to carve out a niche market. Increasing numbers of holidaymakers are seeking vacations that involve more than
simply lolling on a beach. Croatia is a perfect destination for people who like nautical tourism, dive tourism, cruising on
small boats, and fishing tourism. Inland, equestrian tourism, biking tourism, adventure tourism, ecotourism, or hunting
tourism is on the offer.
Predicting tourism trends is never easy, though, and deciding on a suitable investment will involve careful
strategic study. Where in Croatia do the tourists go? Why are some areas more popular than others? Are there
developing trends? Some of these questions can be answered easily. The Croatian Bureau of Statistics publishes tourism
figures on a regular basis. Data are available monthly, quarterly, and yearly. This information will certainly be helpful
in showing the most popular areas, and to a certain extent what type of accommodation tourists are staying in.
The main goal of development is getting ranked among the top 20 tourist destinations in the world in terms of
competitiveness. By 2020 Croatia will be a globally recognized tourist destination, competitive and attractive to
investment. It creates jobs and manages the development on its entire territory in a sustainable way, nurtures the culture
of quality, and offers its guests hospitality, safety and authentic attractions and experiences all year round.
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