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Abstract 

 

Literature is very much clear about the role of teams in developing more creative outcome. However, question such 

as why one team produces greater creative outcome than others is very little addressed. This study addresses this 

question by looking into team dynamics in the context of advertising. More precisely, the study explores the creative 

process of advertising design by looking at how creative team members collaborate during the development of creative 

advertising in four advertising agencies using a qualitative comparative case study approach. Data was collected from 

teams comprising of creative directors, copywriters and art directors in four advertising agencies using semi-structured 

interviews followed by observation of the respective team members’ interactions during the development of an 

experimental advertisement. Based on the creativity assessment of these advertisements by an independent jury of 

creatives, interview responses, and observation of the actual process of ad-design in four ad-agencies, the study 

findings reveal that the most creative advertisement follows a substantially much richer collaboration among the 

creative team members compared to least creative advertisements. In light of the actual interactions of the most 

creative advertising team, a preliminary model of creative advertising process is proposed that emphasizes on balanced 

configuration of domain competency of creative team members which plays a detrimental role in developing an 

interactional environment among creatives that leads to a creative advertising design. The study presents both 

theoretical and practical implications for better team management in organizations to produce more creative and 

innovative outcomes.    

 

Keywords: Collaboration, Creative Process, Creative Advertising Design, Domain Competency, Interactional 

Environment. 

 

 

1. Introduction  

 

Advertising creativity plays a central place in the advertising world. The novel and creative idea provides a variety of 

benefits for both the clients and advertising agencies. Researchers argue that creative ideas can increase the sales of a 

company by five times (West, 1999, Buzzell, 1964). From the advertising agency’s point of view, creative ideas can 

attract many new clients and the winning of creativity awards. The importance of advertising creativity can be well 

understood from the fact that each year, hundreds of creativity excellence awards are given to the most creative and 

outstanding advertisements (Till & Baack, 2005). These awards are considered the barometer of performance in the 
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advertising industry, which has significant implications for the clientele and recognition of an advertising agency and 

its employees. 

Research on advertising creativity is, however, abstract as well as limited due to the abstract nature of creativity. Due 

to the ambiguous nature of creativity and hence the process that leads to such creative outcomes, creative process is 

not fully understood (Johar, Holbrook &Stern, 2001; Till & Baack, 2005.There are even considerable disagreements 

about the nature of the creative process, with some considering it an instantaneous moment of creation (Guilford, 

1950; Wallas, 1926; Campbell, 1960), others considering the creative process as more structured and meticulous in 

which the mind produces creative outcomes by fulfilling structural boundaries like creative briefs, and time and 

budgetary constraints (Perkins, 1981; Weisberg, 1993; Dasgupta, 1994; Finke, Ward&Smith 1992). Yet another view 

of the creative process states that it is in fact the combination of the earlier two approaches, and that creative process 

lies somewhere in between the freedom and constraints view of the creative process and believe that the process is 

unbalanced if there are too many restrictions or too much freedom (Hofstadter 1985; Finke, Ward&Smith, 1992). 

Nonetheless, creative processes are not fully understood leaving some key unanswered questions: “Are there processes 

which produce a more creativeoutcome?”, and “Are these processes different for less creative outcomes?” (Woodman, 

Sawyer& Griffin, 1993). Such questions are more relevant to advertising organizations where creativity is considered 

a central element for the organization’s performance.  

Much earlier, creative process has been conceptualized as the sum of sequential steps that an individual passes through 

while generating creative outcome (Wallas, 1926; Taylor, 1959; Young, 1976). These stages take a creative person 

from the stage of preparation through incubation, epiphany and lastly exposure (Wallas, 1926). Young (1976) 

considers the stages of ingestion and digestion instead of preparation stage suggested by Wallas (1926) and the rest of 

the process is similar to Wallas. According to Young (1976), a creative person has to catch a unique idea by following 

a narrow and straight linear approach across these steps, however, Bengtson (1982) has emphasized that either these 

stages are incomplete or not universally applicable (Vandern Bergh & Stuhlfaut, 2006) as many brilliant ideas are not 

always the result of Youngs’ model of creative stages (Rio Perez, 2006). As a matter of common sense and also 

supported by the researchers’ community, these stages in the creative process are more of a generic form that all 

people may go through but produce different levels of creative outcomes (Kilgour, 2006). Moreover, previous research 

on advertising creativity, though much scarce, has looked into the creative process from individual perspective (Rio 

Perez, 2006; Vandern Bergh & Stuhlfaut, 2006; Fourquest-Courbet, Courbet & Vanhuele, 2008). This individualistic 

and unilateral approach to creativity implies that creative process is an isolated activity where creative individuals are 

not interacting with one another (Rio Perez, 2006). However, the current trend towards creativity research consistently 

points towards a more holistic and integrated approach of studying creativity (Hirschman, 1989, Johar, Holbrook & 

Stern, 2001; Rio Perez, 2006; Fourquest-Courbet, Courbet & Vanhuele, 2008). Researchers argue that creativity in 

organizations is the result of a combined effort of a team where everyone contributes from their own respective 

domain. Barron (1999) while referring to this point used a biological metaphor that every individual is the creative 

product of two parentswhichVandern Bergh and Stuhlfaut (2006) has termed collaboration. Hence, the current 

research attempts to adopt a broader teamwork perspective of studying the process of creative advertising design with 

the aim to address the unanswered questions of a more or less creative process that results in a more or less creative 

outcome (Johar, Holbrook & Stern, 2001). 

Creative ideas are developed at advertising agencies by a creative team consisting of a copywriter, art director and 

creative director who collaborate on the task (Hirschman, 1989). Each one contributes to the development of the 

creative outcome from their own domain as well as helping one another mutually; hence, the nature of the creative 

process is more of collaboration. Researchers from several other disciplines including organizational behavior, 

information sciences and educational psychology stress that synergy is a prerequisite for creative outcome (McGrath, 

Arrow&Berdahl, 2000; Young, 2000). However, little to no research has been conducted to study creativity in 

advertising from this teamwork/collaboration perspective (Johar, Holbrook &Stern, 2001). This study focuses on the 

creative process by looking at how a creative team collaborates during the development of creative advertising in a 

real advertising agency setting using a qualitative comparative case study approach. More precisely, the study draws 

from teamwork collaboration literature with particular focus on Schrage dimensions of collaboration and investigates 

how creative team members collaborate during the process of creative advertising design.  

 

1.1 Research Questions  

This research will primarily address the following main question: 

1. How prevalent are the different dimensions of collaborative dynamics in the process of developing more or less 

creative advertising?  
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2. How the different dimensions of collaboration can be connected to develop a preliminary model of collaborative 

creative process in advertising agencies?  

 

 

1.2 Research Objectives 

The primary objective of this research is:   

1. To better understand the creative process in advertisements by looking at the collaborative dynamics of creative 

team members while designing a more or less creative advertisement.  

 

To address the main objective of this study, the study seeks to address the following sub-objectives:  

 

1.1 To understand the prevalence of different dimensions of collaboration in the development of a more or less creative 

advertisement. 

1.2 To develop a preliminary model of collaborative creative process in advertising agencies.  

 

2. Literature Review 

Despite the widespread recognition of advertising creativity as a significant indicator of agency performance, the area 

of advertising creativity has not been adequately addressed and more surprisingly, research on the process of creative 

advertising development is then further limited and abstract. Even in the field of advertising, very little research has 

been carried out on the process of creative advertising design. Besides other factors, the complex nature of the creative 

process has been stated to be the most important factor for the lack of research. There is considerable disagreement 

about the distinctive nature of the creative process (Johar, Holbrook &Stern, 2001; Kilgour, 2006). Some researchers 

believe that the creative process is different than a routine and day to day thinking and it is mostly unstructured and 

thus cannot be measured. They believe creative process is analogous to a flash of light when the idea comes to mind 

(Guilford, 1950). They consider great freedom of thought and a lack of structural regulations as necessary for creative 

development. In contrast, reductionist researchers propose that the creative process is more meticulous and carefully 

thought out (Johar, Holbrook &Stern, 2001). Here creative idea generation occurs because of the mental constraints 

and thinking boundaries. They believe more in formulaic and structural views of the creative process. A third 

perspective is more integrative and suggests that creative process is a balance between freedom and constraints and 

that the process becomes unbalanced if there is complete freedom or complete constraints (Johar, Holbrook &Stern, 

2001; Hofstdter, 1985; Finke, Ward&Smith, 1992). The difficulty with this perspective is, then, specifying where the 

balance point between freedom and constraint lies. 

Because of such global differences about the nature of the creative process, researchers have turned to identifying and 

understanding its parts rather with the whole (Wallas, 1926; Taylor, 1959 cited in Johar, Holbrook&Stern, 2001). 

Much earlier, Wallas (1926) provided a four stage model of the creative process namely preparation, incubation, 

epiphany and exposure, which is widely acknowledged by advertising researchers. According to Young (1976), 

creative ideas emerge as a result of five steps coveringingestion, digestion, incubation, epiphany and exposure. More 

recently, Kover (1995 cited in Johar et al, 2001) studied the implicit theories of communication used by copywriters 

in the creation of advertising and formulated a post-hoc developmental sequence based on the copywriter’s internal 

dialogue with an implied reader. Then Johar Holbrook and Stern (2001) studied the process of creating an advertising 

by attempting to find a relationship between the creative process and creative advertising design. However, no further 

research on understanding the creative process has appeared within the real-world environment of an advertising 

agency. Rio Perez (2006) has given a conclusive view of the advertising creativity literature and states that during the 

entire period of 1972 to 2006, creative process has been neglected and if studied, only the individualistic perspective 

of the creative process has been studied. The same concerns over the individualistic perspective of creativity study 

have also been stated by other recent researchers like Fourquest-Courbet, Courbet and Vanhuele (2008), Rio Perez 

(2006), Vander Bergh and Stuhlfaut (2006) and many others. This study begins with such an exploration of the process 

of creative advertising design by looking at the creative process from a teamwork interactions perspective. As stated 

by Chung (2009), little attention has been given to the creative synergy generated by teams during the creative process.  

 

2.1 Collaborative Teamwork and Creativity  

Creative outcomes are not the sole contribution of an individual; rather they are the outcome of a combined effort of 

the creative team. Chung (2009)states that the growing interest to explore creativity in inter-personal settings has led 

to a recent shift to study creativity from teams’ perspective. As a result, the topic of teamwork and creativity has 

attracted research from several disciplines. Advertising researchers are of the view that there is a dire need to 
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understand the creative process in advertising from multiple perspectives including team work collaborative 

perspective (Oliver &Ashley, 2012; Vandern Bergh &Stuhlfaut, 2006; Hirschman, 1989). While stressing the need 

for advertising creativity research, Hirschman (1989) states that creative ideas do not emerge in isolation, rather it’s 

the outcome of social relationships that affect the process of creative advertising messages. The importance of 

collaboration was readily acknowledged in interviews with key creative personnel for the development of major and 

world level famous advertising campaigns for Levis Strauss (Champa, 1995b), Budweiser (Champa, 1996c) and 

MasterCard (Champa, 2000a). 

 

Intellectual and artistic collaboration has been defined as “the interdependence of thinkers in the co-construction of 

knowledge” (John-Steiner, 2000, p.3). Reasons to collaborate include an increase in intellectual resource, improved 

results and emotional satisfaction (Kraut, Egido, & Galegher, 1990). Smith and Arnston (1991) view creative 

collaboration as “a reciprocal, open dialogue which aims at a discovery of self and the transcendent nature of truth” 

(p.62) and a method for two people to achieve a state of experience beyond the material world. As an example, Smith 

and Arnston argue that the relationship between the artists Vincent Van Gogh and Paul Gaugin enabled each of them 

to achieve higher levels of creativity in their art than they would have been able to do alone. This in fact strengthens 

the proposition that high creative outcome (and hence a creative advertisement) is the result of team members’ 

collaboration.  

 

2.2 Collaborative Dimensions and Team Creative Outcome 

As for the dimensions of collaboration against which team members’ interactions could be evaluated, Smith and 

Arnston (1991) stated that the criteria for collaboration include genuineness, empathic understanding, positive regard 

for the other, presentness, and aspirit of mutual equality. Barron (2000) studied problem-solving groups and found 

that collaboration depends on the degree of mutuality, the amount of joint focus, and the degree to which the group 

members hold a collaborative orientation, rather than an individual one. Schrage (1995) presented the broadest set 

of criteria in regards to collaboration. Competence in domain, as evidenced in individuals is fundamental to the success 

of the collaborative team, shared and mutually understood goals, respect, tolerance and trust, space (physical 

dimension in collaborative relationships as the shared area whether it is a room, chalkboard or drawing table), 

representations of shared ideas, continuous but not continual communication, formal and informal work environments 

and clear areas of responsibility without strict boundaries.    

The Schrage (1995) dimensions for creative collaboration is most extensive and covers almost all the dimensions of 

collaboration as stated by Smith and Artson (1991) and Barron (2000). For instance, “the positive regards for others, 

and spirit of mutual equality” dimensions of Smith and Artson (1991) are reflected by the “respect for 

toleranceandtrust” dimension of Schrage, the presentness dimension is reflected by “representation of shared ideas, 

and continuous communication” dimensions of Schrage (1995). Similarly, the dimensions “the degree of mutuality, 

and the group orientation towards collaboration rather individual one” of Barron (2000) are reflected by the “shared 

and mutually understood goals” dimension of Schrage, the amount of joint focus dimension is reflected by 

“representation of shared ideas, shared and mutually understood goals, and continues communication” dimensions 

of Schrage (1995). In addition, Schrage (1995) also highlights the importance of other dimensions for creative and 

more functional collaboration including Competence in domain, clear areas of responsibilities but without strict 

boundaries, and the domain specific knowledge and competency of the team members. Hence, this study considers the 

Schrage model of collaboration as more comprehensive and encompassing for understanding the collaborative 

dynamics of creative team in advertising agencies. 

 

Competence in Domain  

One of the foremost dimensions that Schrage states necessary for effective collaboration is domain-specific knowledge 

of creative team members. A collaboration of incompetents, no matter how diligent, cannot be successful (Schrage, 

1995). A certain minimum threshold of competence is required for each member of the collaborative team.  The 

knowledge of a domain refers to the knowledge base acquired to generate new ideas (Sosa, 2007). Effective acquisition 

of a solid and diverse knowledge foundation has been stated to increase the chances of generating creative outcomes 

(Sosa, 2007). Decades of research evidences that to a very large extent, success in the fields of music, sports, games 

and other complex domains reflects the knowledge and skills acquired through experience. This domain knowledge 

helps the creator to relate various concepts from his knowledge pool and transform it into a novel idea (Sosa, 2007). 

Past research is undoubtedly clear that one of the largest sources of individual differences in peoples’ performance on 

complex tasks is due to the factor of what and how much people know, that is, the declarative, procedural and strategic 

knowledge acquired through years of training and practice in their domain (Hambrick &Meing, 2011). Renzulli and 
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Reis (1991) and Torrance (1962) emphasizes that past experience in creative involvement is a key indicator of 

creativity. Similarly, Ericson and Charness (1994) state that the effects of deliberate practice-engagement in activities 

specifically designed to improve performance in a domain are more far reaching than is commonly believed. Further, 

the domain knowledge including the basic knowledge and skills that individuals acquire (before and on the job) 

strongly correlate with the amount of working memory (Hambrick and Eagle 2002). Thus we believe that domain 

knowledge and competence (relevant formal education, trainings, and experience) would have positive effect on the 

creative performance of a collaborative group. More specifically, greater domain knowledge will reflect more creative 

outcome and vice versa.  

 

Proposition: The domain competence of creative team members will have a greater positive influence on the creative 

performance of advertising creative team.  

 

Shared and Understood Goal  

The literature consistently highlights that one of the essential elements of successful collaboration is its focus toward 

a common goal and a clear purpose (Fisher, Hunter, & Macrosson, 1997; Johnson & Johnson, 2000; Harris & Harris, 

1996).This shared understanding of goal in fact creates a synergy, otherwise every member in the collaboration may 

not be able to contribute commonly and the resulting outcome may not truly reflect the aim of the collaboration, rather 

a combination of irrelevant pieces. The greater is this understanding of the project goal; the most relevant will be the 

contribution of each collaborator towards the whole.  If a goal is ambiguous or ill-defined, the group will lack 

motivation andcommitment. As Schrage (1995) states that the collaborators should be absolutely clear about what 

needs to be accomplished. They may tend to indulge in questions and answers about the task of how far along they 

(each member) understand the main goal of the task. Katzenbach and Smith (1993) have described five types of teams 

and how low performing teams differ than the high performing teams. The “working team, pseudo team and potential 

teams are low performers and their common reason is lacking common focus on the project goal. The “working group” 

consists of individuals who come together primarily to share information, best practices, and perspectives without a 

real set of group objectives. A“pseudo-team” is where a team may have a significant performance need but is not 

really trying to achieve it; and where there is no common purpose and as such the sum of its whole is less than the 

individual parts. A“potential team” is a team that is focused on an incremental performance needbut there is a bias 

for reaching high performance. As a result, there is no accountability and mutual support for one another to achieve 

the group goal. A“real team” is a group of individuals who are equally committed to a common purpose for which 

they hold each other accountable (Regan, 1999). Yet another higher performing team is “high performance team” 

where the group members are not only committed to a common goal but also support one another for the combined 

success of the project.  

Thus, we believe that in creative collaboration, the collaborators will be much clearer about what they are required to 

produce with greater amount of support for one another, and they will feel reciprocal accountability to one another 

since they will consider the failure of any one member as the failure of the entire collaboration. Based on this, the 

following proposition is developed.  

Proposition: The sharing and understanding of advertising goal will have a greater positive influence on the creative 

performance of advertising creative team.     

 

Creation of Shared Space 

All collaborations rely on shared space. By shared space, Schrage (1995) means the collaboration tools used for visual 

display of ideas and thoughts including blackboards, project rooms, drawing tables or papers being passed between 

the collaborators at a coffee bar or lunch table. Whether physical or electronic, shared space is essential to successful 

collaboration as it provides a medium for communication or exchange of ideas. These shared spaces (physical or 

electronic shared space) stimulate thinking aloud and creating information together (Bredemeyer, 2000). The shared 

place should be equally accessible to all team members, dynamic and easily manipulable and capable of recording and 

preserving collaboration thought (Bredemeyer, 2000). Bredemeyer further clarifies that the best shared spaces 

stimulate the senses and the mind even when collaborators are separated by distance or time. Thus, we believe that 

the more shared space options (physical or electronic or both) are available to a collaborative team (creative team) for 

sharing of ideas, the greater will be the creativity of the outcome.  

Proposition: A rich shared space in advertising agency will have a greater positive influence on the creative 

performance of advertising creative team. 

 

Representation of Shared Ideas 
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Representation of shared ideas means in how many ways collaborators represent their ideas (Schrage, 1995). 

Collaborators usually fuse multiple perspectives of a task and hence they must use multiple representations for each 

of the perspectives. Schrage use the example of molecular biologists complementing their experimental data and 

discussions using computer models of organic structures. Similarly, theater directors rely on critical representations 

of text, actors’ impressions, set designers, and possible audience response in order to fine-tune performances. Hence, 

greater representation of shared ideas is a significant element of effective and high performance collaboration.  

In advertising agencies, creative team members typically express their rough creative concepts on a piece of paper or 

some other medium (shared spaces in this thesis) by using multiples perspectives. Other representations include 

photographs, typed copy or illustrations that all serve to express the ideas. They may even use multiple perspectives 

for a sub-task such as headline, story writing (the inherent drama in ad), and visualization. Since more representation 

of shared ideas about the task (i.e., the ad’s drama, headline or tagline of the ad) helps in finding the most suitable 

idea that reflects the goal of the advertisement, the resulting outcome will be more representative of the collaborators. 

Hence, we believe that if the art director, copy writer and creative director use numerous perspectives to present their 

ideas, their collaboration will be more effective and unique. 

Proposition: The greater and multiple representations of shared ideas between creative team members will have a 

greater positive influence on the creative performance of advertising creative team. 

 

Continuous but Not Continual Communication  

Another dimension for successful collaboration is continuous communication (Schrage, 1995). Continuous 

communication keeps the collaboration alive and its group members active for the given task. Collaborators create a 

rhythm and a flow of communication appropriate to their relationship in which they continuously meet with one 

another and discuss the issue without a great time gap.  This does not detach the collaborators from where they were 

discussing the last time they met compared to continual discussion in which there is a greater amount of interruptions 

and time gaps. Since there are no greater time delays in the task related communication, continuous communication 

is more task focused. Compared to communication with many interventions and time gaps, continuous communication 

takes the project to its end such that every member of the collaboration contributes effectively due to the avoidance 

of frequent interruptions. Based on this, it is proposed that creative teams with continuous communication will be 

more productive than ones where communication occurs frequently but with much more interruptions (continual 

communication).     

Proposition: The greater continuous (not continual) communication between creative team members will have a 

greater positive influence on the creative performance of advertising team..  

 

Operation in both Formal and Informal Environments  

Creative collaboration and hence creative outcome occurs in multifaceted formal and informal environment. Schrage 

(1995) exemplifies that most of the creative outcomes in the field of art and science-from Niels Bohr to Vincent van 

Gogh, took place in informal environments like cafés and wilderness trips. Champa, as reported in a series of articles 

about creative inspiration, noted that creative advertising teams work in spaces that range from formal offices (1999b) 

to taverns (1991a) and airports (1995b). However, the formal setting has got its own importance where the need for a 

creative idea emerges (Schrage, 1995). In fact, working in both formal and informal environments, especially the 

latter, provides an opportunity for the collaborators to discuss freely, brainstorm and create many alternative ideas, 

which is one of the principles of creative idea generation. That is, during the creative idea generation process, creative 

people try to generate as many ideas as possible through association of various concepts that reflect the advertisement’s 

central theme. The greater number of alternatives generated increases the likelihood that the resulting outcome will 

be more unique and creative. Thus, creative teams working in formal settings as well as in informal settings (e.g., 

break times in office such as lunch or tea breaks, arranging dinner at a restaurant etc) should lead to more creative 

outcomes compared to a creative team working on the advertising project only inside the advertising agency during 

official time.  

Proposition: The greater involvement of creative team members in both formal as well as informal environment will 

have a greater positive influence on the creative performance of advertising creative team. 

 

Clear Lines of Responsibility but No Restrictive Boundaries  

The art director and copy writer in an advertising agency are responsible for the visualization of a creative idea and 

the verbal and written shape of the advertising idea respectively. Similarly, creative director supervises the entire 

creative project; however, it is not binding that creative ideas will always come from the art director, copywriter or 

creative director only. Though their responsibilities are divided functionally, anyone can make contributions in one 

another’s areas during the creative process (Hirshman, 1989; Johar et al., 2001). From the perspective of Schrage 
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(1995), what makes collaboration more creative and successful depends on how much one member consults, assists, 

and solicits ideas from the other member of the collaboration, irrespective of their functional positions. In other formal 

settings in some other organizations, such treatments or interactions may be considered more interference but in 

creative collaboration, there is little turf warfare because the collaborations are supposed to create one single collective 

solution to a given problem (Schrage, 1995). Thus, it implies that the greater is the reciprocal consultation and 

assistance process found in a collaborative group, the more the outcome will be creative. From an advertising 

perspective, we believe that the more a creative team is flexible in consulting and assisting one another in their 

functional areas (i.e., the copy writer assists the art director in the visual aspect of the idea, or the art director assists 

the copywriter in copywriting), the more creative advertising idea they will produce.   

Proposition: The greater cross functional support among creative team members will have a greater positive influence 

on the creative performance of advertising creative team. 

 

Decisions are not made by Consensus  

For an effective collaboration, the decisions may not only be made with simple consensus, rather there should be 

positive critique and argument-based reasoning for one another’s ideas. This argumentative discussion is usually 

depersonalized since each member of the collaboration thinks from the perspective of the creativity of the end product, 

the success of which is the success of the entire collaborative group. The amount of argument-based reasoning depends 

on the number of genuine disagreements, how many perspectives and backgrounds each member uses, and the depth 

of discussion by the respective member in defending his point and idea (Schrage, 1995). It is important to note that 

collaborators, after argumentative discussion, agree on the direction they are taking, otherwise their collaboration 

would ultimately dissolve if the members consistently diverge (Schrage, 1995). Thus, it is not merely the consensus 

in its absolute term that makes an outcome less creative. What makes a consensus more effective is the way it is 

developed. If the consensus between the collaborators on an idea is arrived after logical discussion and sufficient 

background support aiming at the effectiveness of the final outcome, the consensus will be termed as more effective 

and the resulting agreement will contribute to more effective and higher quality outcome. Hence, the consensus thus 

arrived collectively based on objective ground will be a productive consensus resulting in a more creative and logical 

outcome than consensus reached for the sake of one another in any collaboration.        

Proposition: The greater argument and objectives based decision making in a creative team will have a greater 

positive influence on the creative performance of advertising creative team.  

 

3. Methodology  

The primary objective of this study is to understand the process of creative advertising design by looking at the 

collaborative dynamics of creative teams to find out which type of collaborations produce more creative ads versus 

less creative ads. Based on this objective, this study takes a qualitative approach with a focus on non-participant 

observation as the most appropriate data collection approach. In order to provide a benchmark for understanding most 

creative versus least creative collaborative dynamics, and to address the research questions of this study, data was 

collected from four advertising agencies with two agencies having won the advertising creativity awards and two 

agencies with no creativity awards. An advertising brief written by the researcher and checked by three creatives in 

two well known independent advertising agencies was given to each creative team in these agencies to develop a print 

advertisement. The brief asked for designing an advertisement for a newly launching mineral water brand that contains 

the extract of Nigella, (Chemically named as Black seeds of Sativa) which strengthens the immune system of body as 

well as useful in body healing. The brief included all pertinent information such as unique selling proposition (USP) 

of the brand, Target market and its specification, proposed personality of the brand, possible competitors etc. Data 

pertaining to the level of teamwork interactions was collected through semi-structured interviews from creative team 

members in four advertising agencies followed by observations of the actual interactions of these creatives during the 

entire ad development process. A total of twelve semi-structured interviews from creative director, art director and 

copywriter were conducted in four advertising agencies respectively. This was followed by actual observation of 

advertising development process in general and the development of the experimental advertisement in particular, 

which took eight to twelve days in each respective agency. Once the experimental advertisements were developed, 

these were evaluated by each individual creative team member (art director, copywriter, and creative director) in an 

independent ad-agency using the novelty, meaningfulness, and relevancy measures of ad-creativity (Ang, Leong & 

Lee, 2007) and its copy-visuals congruency (Yoon & Park, 2011). Out of four such advertisements, one advertisement 

was assessed most creative whereas three ads were assessed more conventional and least creative. The findings of the 

study in terms of creative team members’ interactions in each ad agency previously covered through interviews and 

observations during the development phase of their respective ads were then compared with the level of creativity 
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assessed for their respective experimental ads. This led to the development of a preliminary model of collaborative 

creative process in advertising agencies.   

 

4. Findings of the Study 

Based on the researcher interviews from creative team members followed by observations of the interactions of 

creative process in ad-design in four ad-agencies, the study finds varying level of team collaboration and interactivity 

in least creative and most creative ad-agencies. In the ad-agency whose advertisement was rated most creative, team 

members intensively interacted especially in the goal sharing and brainstorming stage. They used different 

perspectives to promote their respective ideas such as quoting local examples of herbal drinks; however, they also 

supported other members whenever a novel and catchy idea was presented. They were observed as having one unit 

without any impressions of supremacy and team domination. Further, in the rest of the ad-development process, team 

members remained in close contact through office telephone and email. The ad-copies designed by copywriter were 

sent to creative director and art director for the next day discussion on it. Similarly, ad-design was also discussed in 

team. Though, in these respective sessions, the respective creative member, being the expert of his domain, remained 

more active, however, in any such meetings, decisions were based on logical and objective discussion. Contrary, in 

the least creative agencies whose ads were rated less creative or much conventional, decisions were mainly 

personalized due to greater domain expertise of one of the team member. It would be right to say that even in the goal 

sharing and brain storming sessions in these agencies, communication remained unidirectional such that instructions 

were mainly coming from the senior creative member. The ultimate outcome and hence all such team decisions 

reflected one senior member thought. Even in the rest of the creative process such as copy of the ad or the ad design 

work, it was either an individual task of the respective team member followed by final approval by the senior creative 

member or the outcome reflected the dictation of the senior creative member. To sum up, the most creative agency 

remained much interactive in terms of goal sharing, cross functional support, multiple forms of representations and 

argument based decision making compared to least creative agencies where such dimensions were either not prevailing 

or in a much lesser intensity. Based on the findings of the study, a model of collaborative creative process is proposed.   

 

4.1 Modeling Collaborative Creative Process  

Based on the interviews of creative team members including copy writers, art directors and creative directors in four 

advertising agencies followed by their interactions during the ad development process covering idea generation till 

the final ad, a preliminary model of collaborative creative process is proposed in figure 1. Before describing the 

collaborative creative process model, it is important to assume that there is an underlying motivation purpose for 

creative team members that drive the collaborative creative process. The model describes collaborative creative 

process as a cyclic movement going through one of the primary component of collaboration, the creative team 

members’ competence in their respective domains which plays a crucial role in establishing a creativity conducive 

environment which is characterized by continuous cross functional support among creative team members, 

representation of ideas from multiple perspective, shared and understood goal and argument based objective decision 

making.  
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The model depicts that during the different stages of creative process such as brain storming sessions for idea 

generation, copy writing and art design, creative team members involve in cross functional dialogue using multiple 

forms of representation such as verbal discussion, demonstration such as the use of white boards and paper sketches 

etc for sharing of their views. This multiple representation by creatives not only foster creative process by enhancing 

team members’ understanding and sharing of the team goal to be accomplished, but also serves as a guiding light for 

objectivity in decision making by collaborating members. The model also suggests that besides the indirect influence 

of creatives’ multiple representations of ideas on objectivity in team decision making, it also directly results in teams’ 

argument based decisions. This sort of collaborative environment covers both divergent and convergent thinking 

which is considered central to creative outcome. 

Another very important aspect of the model is the greater potential of the cross functional collaboration to further the 

domain competencies and skills of the creative team members in the form of new knowledge learnt as a result of 

collaboration and this further accelerates the process of collaboration and creativity. This view is substantially 

supported in teamwork and collaboration literature (Schon, 1983; Finlay, 2009). Further, the observation data reveals 

that the stage of goal sharing and idea generation (creative concept development) covered comparatively much greater 

collaboration than in copywriting and ad-visuals design. Hence, the model indicates the intensity level of this greater 

interaction by three different arrows having a thicker arrow for creative concept development than other stages of the 

creative process. In addition, the two-sided arrows between copywriting and ad-visuals design indicate that this 

sequence may reverse in different times such that a creative concept may be captured first by advertising copy followed 

by ad-visuals and vice versa.   

 

5. Conclusion and Discussion  

The study findings reveal that creative team members in most creative advertising agency were possessing greater and 

balanced expertise in their respective domains which was found to play a determining role in establishing a conducive 

environment for cross-functional collaboration practices. It was found that during the preliminary sessions over the 

ad-brief understanding and idea generation, creative team members in the most creative agency involved in a much 

involving and logical discussions over the advertising brief without any care or fear for their respective domains. They 

discussed different approaches, narrated their past experiences as well as possible social issues while suggesting a 

unique idea to present the advertising message. Creatives used different ways to pass their message and make it more 

convincing and acceptable for other team members such as verbal talk and demonstration. While discussing, they were 

trying to connect to and say “yes” or “no” to and disconnect with one another ideas. Contrary, in the least creative 

agencies, the study found that team members having imbalanced domain expertise with one member dominating the 

others due to high advertising experience, and hence influencing the interactions resulted in one sided interactions 
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where the information were flowing mainly from the senior towards the junior creative team member. Decisions were 

mainly based on the inputs of senior creative member such that the other members were at the receiving end of the 

interaction. Overall, the interactive process in most creative agency was very much involving and objective with 

multiple forms of representations used by creatives compared to least creative agencies dominated by one or two 

creatives due to imbalanced configuration of team members domain knowledge, making the collaborative more 

subjective and less interactive. Based on the findings of the study, the study proposes a model of collaborative creative 

process in advertising design as shown in Figure1.  

 

Literature on teamwork evidences that team members with their respective domain knowledge form a knowledge 

relationship system and this affects the level and pattern of team members’ interactivity (Schon, 1983; Quinn, 2000; 

Wasko & Faraj, 2005). Hence, team members possessing high or low or imbalanced domain knowledge is more likely 

to have different effects on team members’ interactivity and so on cross functional collaboration and team creativity. 

This study found that creative advertising teams in two of the least creative agencies were having imbalanced domain 

knowledge with one team member having high domain expertise and the other two members having less than one year 

domain expertise level. Contrary to this, team members with high and almost similar level of domain expertise were 

found highly interactive without any dominating influence of any one team member. The findings of this study fully 

substantiate the views of Wasko and Faraj (2005) who found that people share and contribute their knowledge when 

they perceive that they have experience to share, and when it will enhance their professional reputation. Hence, it is 

concluded that when team members with high domain-related competencies collaborate and involve in a debate using 

multiple perspectives for a given task, it creates better understanding of team goal which serves as a benchmark for 

objective rather subjective based decision making and hence such team members’ interactions generate more creative 

ideas.              

 

With its remarkable findings on creative process, this study also has some limitations. Being the qualitative nature of 

the study, the superiority of the proposed model cannot be established without its empirical validation. Future research 

should therefore empirically test the model with a large sample size of creative teams in sufficient number of 

advertising agencies. Further, the organizational practices in Asian cultures significantly vary from those in other 

developed cultures such as Europe, America, and Germany etc. Hence, the study could be replicated in developed part 

of the world. Moreover, this study looked at the collaborative dynamics of creative teams while designing print 

advertisements. The nature of creative elements may vary in print and television advertisements such as the actual 

demonstration of creative message, advertising tone and jingles etc. which are not required for print advertisements. 

Hence, future studies should look into the team collaborative practices while designing a television advertisement.  

 

6. Limitations and Future Research Directions 

Though with the obtained evidence, the proposed model is plausible, however, as with all qualitative research studies, 

the superiority of the proposed model cannot be established without its empirical validation. Future research should 

therefore empirically test the model with a large sample size of creative teams in sufficient number of advertising 

agencies. To do so, it is suggested to preferably follow the methodological approach of Harvey and Kou (2013) due 

to its simplicity but more rigor in capturing team members’ interactions. Second, the present study was conducted in 

four advertising agencies in Pakistan, a country of true reflection of Asian culture. The advertising industry of Pakistan 

and so its professional practices are still in infancy stage with comparatively low level of professionalism. 

Organizational practices in Asian cultures significantly vary from those in other developed cultures such as Europe, 

America, and Germany etc. Hence, it raises the question of transferability of such results to other such cultures. Future 

researchers should study the replicability of the collaborative creative process model proposed in this study in more 

developed cultures. Third, this study looked at the collaborative dynamics of creative teams while designing print 

advertisements. While the components of creativity may not vary, the nature of creative elements may substantially 

vary in print and television advertisements such as the actual demonstration of creative message, advertising tone and 

jingles etc in television advertisements which are not required for print advertisements. Hence, a creative team may 

require a richer collaboration to design a television advertisement. Thus, to understand the creative advertising process 

in a more integrated and holistic way, future researchers should study the creative teams’ interactions while designing 

television advertisement. Fourth, as discussed above in detail, the proposition of greater domain expertise and cross 

functional collaboration was not supported in one of the least creative award-winning agency. Previous research on 

teamwork in organizations and creativity states that perception about the work environment affects teamwork (Goold, 

Craig & Coldwell, 2008). Future studies should therefore also consider the effects of team members’ perception about 
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work environment on team members’ motivation to engage in cross functional collaboration and its ultimate results 

on creativity.      
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Abstract 

 
In a previous paper, I presented, analyzed and criticized the European Union REFIT (Regulatory Fitness and 

Performance) programme that aims to reduce administrative costs and to create an environment that is friendly for the 

Small and Medium Enterprises (SMEs). There, I expounded the REFIT philosophy, tools, specialized organs, and 

actions, and more particularly, I presented an overview of the REFIT actions by the European Commission, the EU 

Legislator, and the Member States, a typology of nine REFIT actions, and the new Regulatory Scrutiny Board that is 

by now used for Impact Assessments. 

In the aftermath of this previous research, this paper proceeds with two case studies of the European Commission’s 

withdrawals of pending legislation as part of its REFIT agenda: the Circular Economy Package and the Maternity 

Leave Directive. These case studies are followed by some more general conclusions on the European Commission’s 

power of withdrawal of legislative initiatives and on the European economic, social and environmental sustainability 

model. 

 

 

A. Introduction 

 

The tendency to reevaluate environmental and social regulations is not new in the European Union: the Barroso 

Commission did so as well in its effort to scrutinize existing and pending legislation for the sake of administrative 

cost reduction. Under the heading “regulatory fitness”, the European Commission and several national governments 

– such as the British one – aimed at better identification and removal of excessive burdensome regulation1. 

From the outset, there have been two distinct camps in the EU on this issue. The first, mainly driven by the United 

Kingdom, thinks that any new rules should not place unreasonable cost on business and the EU should not pass new 

legislation unless it succeeds in a competitiveness test and an SME test. The second, mainly driven by France, thinks 

that simplification of the regulatory environment is laudable, as long as the objective of the protection of a high 

standard of living in Europe is preserved in its consumer, social and environmental sustainability model. 

In his Political Guidelines for the next European Commission, Jean-Claude Juncker appeared on 15 July 2014 in front 

of the European Parliament sitting in plenary session to seek a vote of confidence as the new President of the European 

Commission. In his address to the European Parliament, Juncker vowed to seek “a European Union that is bigger and 

more ambitious on big things, and smaller and more modest on small things”, and emphatically stated that “SMEs are 

the backbone of our economies, creating 85% of new jobs in Europe – we can’t bury them in paperwork. We must 

unshackle them from burdensome regulation”2. 

President Juncker nominated the Dutch Frans Timmermans as his First Vice-President in a new role overseeing the 

“Better Regulation” agenda, which aims to cut down unnecessary laws and regulations. Shortly after the Juncker 

Commission took over on 1 November 2014, Timmermans announced that he would screen about 130 pieces of 

pending legislative proposals left over from the Barroso Commission in the name of the “principle of discontinuity”3, 

                                                 
1 See European Council 24/25 October 2013, Conclusions, chapter “Regulatory fitness”, pts. 29-32, p. 11-12, 

available on the internet at: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf. 
2 Jean-Claude Juncker, “A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change”, 

Opening Statement in the European Parliament Plenary Session, Strasbourg, 15 July 2014, p. 3, 5, available on the 

internet at: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf. 
3 On the “principle of discontinuity” as a justification of the Commission’s power to withdraw pending legislation, 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
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as set out by President Juncker in his Mission Letter to him4. The Commission’s first annual Work Programme for 

2015 would deliver on the political priorities set out by President Juncker in front of the European Parliament in July 

2014, and Vice-President Timmermans would be the leading figure of the renewed commitment of the Commission 

to the principles of Better Regulation (renamed “Smart Regulation”). 

The European Commission’s drive to cut red tape so as to simplify the regulatory environment and help businesses 

with a supply-side policy has drawn several negative reactions these last years. It would be helpful to study two such 

cases where the Juncker Commission came with a proposal to withdraw pending legislation as part of its “REFIT – 

Fit for Purpose” agenda: the Circular Economy Package and the Maternity Leave Directive. The two case studies will 

then be accompanied by some general conclusions on the exercise of the Commission’s power to withdraw legislative 

initiatives already taken. 

 

B. Circular Economy Package 

 

The first case of REFIT action that is studied here is the withdrawal of the pending Circular Economy Package. This 

action led to the withdrawal of the Commission’s legislative proposal on waste, but the Commission committed at the 

same time to use its new horizontal working methods to present a new package by the end of 2015 which would cover 

the full economic cycle, not just waste reduction targets. Subsequently, the Commission indeed adopted a new set of 

measures in January 2018. 

 

1. The context 

In July 2014, the Barroso Commission tabled for legislation an environmentally ambitious Circular Economy Package. 

The package was composed of six legislative initiatives and notably included legally binding targets of 70% recycling 

for municipal waste by 2030, 80% recycling for packaging, such as glass, paper, metal and plastic by 2030, and a ban 

on landfilling of all recyclable and biodegradable waste by 20255. The concept of “circular economy” was considered 

as crucial to reconcile growth and sustainability, since humanity currently consumes more than one and a half’s worth 

of our planets’ natural resources, and this is set to rise to two planet’s worth by 2050 if we fail to change our model 

of production and consumption from a linear to a circular one, i.e. to one that produces virtually no waste, to the extent 

that raw materials are continuously used, reused and recycled in a closed loop. 

Yet, just a few days after the Juncker Commission was sworn in office, rumours of a “hit list” of environmental 

legislation, i.e. of a list of existing and pending pieces of legislation concerning the environment that the Commission 

was willing to review or withdraw altogether, made their appearance. The Circular Economy Package was included 

in that list. At the time, the Commissioner for the Environment Karmenu Vella made an effort to react to the envisaged 

withdrawal of the Circular Economy package by sending a letter to Vice-President Frans Timmermans dated 13 

November 2014. For Vella, the Circular Economy package was aimed at “improving Europe’s competitiveness, both 

through reducing our dependence on imported resources through recycling, through the generation of jobs, not 

delocalisable to third countries, and through innovation and the development of new and exportable technologies”6. 

Vella praised the legislative initiatives for their capacity to create 600.000 jobs in the EU, with a further 2 million jobs 

estimated to be created through the impact of the legislation in the broader economy, and for bringing net savings to 

businesses in the EU of up to €600 billion, or 8% of their annual turnover. As for the prospects of adoption of the 

package by the EU legislator, to Vella it was clear that “the main [political] groups [were] fully behind the circular 

economy package including the waste review targets”. The letter concluded by saying that “nothing at this stage of 

the procedure suggests that there are fundamental problems […] that would merit the risk of withdrawing proposals 

                                                 
see infra section D “Conclusions on the power of withdrawal of legislative initiatives by the European 

Commission”. 
4 Jean-Claude Juncker, Mission letter to Frans Timmermans, First Vice-President, in charge of Better Regulation, 

Interinstitutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Brussels, 1 November 2014, 

available on the internet at: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/timmermans_en.pdf. 
5 See European Commission, Communication “Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe”, 

COM(2014) 398 final, Brussels, 2.7.2014. 
6 Karmenu Vella letter to Frans Timmermans, Brussels, 13 November 2014, available on the internet at: 

http://www.euractiv.com/files/4-timmermans-ares3784827.pdf. The letter was obtained by the NGO European 

Environmental Bureau (EEB) via the right of access to EU internal documents. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/timmermans_en.pdf
http://www.euractiv.com/files/4-timmermans-ares3784827.pdf
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before the co-legislators have had a proper chance to consider them”7. In other words, it would be wiser for the 

Commission to wait for the amended proposals after the first reading by the European Parliament and the Council, 

and then make decisions on how to proceed. That would give to the public opinion the unequivocal signal that the 

Commission is serious about its intention to contribute to green growth. 

In this context of internal struggle between the Commission’s services, the online newsletter on EU affairs EurActiv 

revealed a BusinessEurope (European Confederation of Businesses) communication to Commission First Vice-

President Frans Timmermans dated 20 November 2014, by which the European Confederation of Businesses 

recommended the withdrawal of five pending legislative proposals – among which the Circular Economy Package – 

because of the “damage they might bring to the competitiveness of European companies”8. BusinessEurope explicitly 

asked Timmermans to withdraw the Circular Economy package and re-table it “as an economic piece of legislation 

rather than from a purely environmental perspective”. 

 

2. The Commission Work Programme 2015 and the reactions to the announcement of a REFIT withdrawal 

In December 2014, the Juncker Commission presented its work programme for 20159. In it, the European Commission 

announced the withdrawal of the Circular Economy Package and its future replacement “by new, more ambitious 

proposal by end 2015 to promote circular economy”10. The very interesting reactions to this move came from civil 

society organizations, from the Environment Ministers of the EU, and from the European Parliament. 

In a detailed letter of reply addressed to European Commission President Juncker and First Vice-President Frans 

Timmermans, twenty civil society organizations strongly reacted against the “worrying deregulatory tendency under 

the headline of ‘cutting red tape’”, and argued in favor of “strong social, labour, consumer and environmental 

protection measures”11. Specifically as regards the Circular Economy package, the twenty NGOs wrote that it should 

be put forward to the legislative process, since numerous studies have highlighted the significant economic, social and 

environmental benefits of moving towards a resource efficient, circular economy. Refuting BusinessEurope’s myopic 

self-interested view, the NGOs pointed out that the legislative package fulfilled the priorities of the current 

Commission and already strikes the right balance between the economic and the environmental concerns. 

Somewhat more surprising was the reaction of another business organization, the World Business Council on 

Sustainable Development (WBCSD), who, in a letter to Commissioner Vella dated 21 November 2014, took a 

favorable position vis-à-vis the Circular Economy Package12. For them, “the business case is not in doubt”, because 

of the creation of jobs and the net savings that would be brought about, and driving resource efficiency in the EU 

certainly requires clear policy decisions such as the Circular Economy Package. 

On 1 December 2014, the Environment Ministers of 11 Member States (Belgium, Germany, Greece, Spain, France, 

Italy, Cyprus, Luxembourg, Portugal, Slovenia and Sweden), few days before the presentation of the Commission 

Work Programme 2015, had written a letter to President Jean-Claude Juncker calling on him to maintain the Circular 

Economy Package. For them, the Commission should “very closely examine” the possible benefits of the planned 

legislative initiative before taking any decision as to its withdrawal. The move was quite impressive, because normally 

it is the Commission with the European Parliament who ask for an extension of the acquis communautaire, whereas 

the Council of the EU opposes or delays such initiatives. 

The reactions in the European Parliament were also very critical. It is, of course, entirely normal for Green MEPs to 

protest against the announcement of a REFIT action of withdrawal of an environmental legislative initiative. It is much 

less expected, though, for British Conservatives to react negatively and to call on the Commission to reinstate the 

                                                 
7 Ibidem. 
8 James Crisp, “Gender equality and environment laws on business lobby hit list”, EurActiv, 21 November 2014. On 

the BusinessEurope letter, see also infra section C “The Maternity Leave Directive”. 
9 European Commission, “Commission Work Programme 2015: A New Start”, COM(2014) 910 final, Brussels, 

16.12.2014, accompanied by three annexes (Annex I, New initiatives; Annex II, List of withdrawals or 

modifications of pending proposals; and Annex III, REFIT Actions). 
10 Annex II, List of withdrawals or modifications of pending proposals, Item No 38, p. 8. 
11 Twenty civil society organizations letter, “Civil Society view regarding pending EU legislation 2014: response to 

BusinessEurope”, 4 December 2014, available on the internet at: 

http://www.euractiv.com/files/civil_society_response_to_businesseurope-final.pdf. On this letter, see also infra 

section C “Maternity Leave Directive”. 
12 WBCSD letter to Karmenu Vella, Geneva, 21 November 2014, available on the internet at: 

http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=745F5D5E-5056-B741-DB48AFB7FF88E5B9. 

http://www.euractiv.com/files/civil_society_response_to_businesseurope-final.pdf
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=745F5D5E-5056-B741-DB48AFB7FF88E5B9
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package to next year’s work programme13, or for Liberal Democrats to condemn such a move that is supposed to aid 

business14. The attitude of the center-right and the center wing of the political spectrum at the European Parliament 

can nevertheless be explained exactly because of their pro-business stance: in an increasingly globalized knowledge 

economy, the EU’s environmental legislation should not be conceived as a hindrance, but rather as a competitive 

advantage, since it is providing incentives to European innovative industries and a steady framework for potential 

investors in green technologies. 

Several political groups in the European Parliament planned to use the resolution on the Commission Work 

Programme 2015 of January 2015 as a vehicle of discontent after the REFIT withdrawal of the Circular Economy 

package. However, the European Parliament failed to pass with a clear majority a joint resolution unequivocally 

condemning the Commission’s withdrawal of EU legislation promoting environmental sustainability. This happened 

for purely political reasons: the different motions for resolution presented in plenary by the political groups did not 

merge into a unique text after the European People’s Party (EPP) and the European Conservatives and Reformists 

(ECR) pulled out of negotiations for a joint resolution, tabling their own motions instead. None of the individual 

motions for resolution managed to secure an absolute majority in Strasbourg. Nevertheless, five out of seven political 

groups clearly wanted to force the Commission to revoke its withdrawal of the Circular Economy package, and the 

addition of all the MEPs who voted in favor of separate resolutions, all of which supported the package, amounted to 

a very clear majority. Still, procedurally speaking, because of the political divisions in the Parliament, Commission 

First Vice-President Timmermans did not have to cope with a unique text pressing him to revoke the withdrawal. 

 

3. The official confirmation of the REFIT withdrawal and its aftermath 

In 25 February 2015, the College of Commissioners finally adopted the Commission’s 2015 Work Programme at their 

meeting in Brussels, signaling thus the end of the Circular Economy package, despite the objections expressed by the 

EU Environment Council, the European Parliament, and many NGOs. Of much interest to us are the types of 

arguments used by critics of the choice made by the Commission to proceed to a pure and simple withdrawal instead 

of a complementation and improvement of the six legislative proposals already tabled. 

Former Environment Commissioner Janez Potočnik, who oversaw the drafting of the original Circular Economy 

Package and was awarded a leadership prize at the World Economic Forum in Davos for his work on the circular 

economy, said: “I think it would be a more convincing message from the Juncker Commission if they did not propose 

to withdraw the package, but rather amend and strengthen the areas where they think it is not sufficiently broad or is 

lacking ambition”15. Even though the former Commissioner didn’t explicitly say so, by withdrawing altogether the 

legislative proposals instead of awaiting their first reading in the Council of the EU and the European Parliament, all 

the previous, extremely lengthy and meticulous preparatory work (notably the studies commissioned to experts and 

the impact assessments prepared by the European Commission) would essentially be dilapidated. 

The main institutional argument against the withdrawal coming by MEPs was, as is imaginable, that it is not up to the 

Commission to decide if an improvement of a legislative proposal is needed and who will do that, but rather up to the 

EU co-legislators (Council and European Parliament) to do it via amendments. This general argument can be combined 

with the argument of celerity. If the author of a legislative proposal withdraws it in order to start all over again and 

bring a better one later on in time, that will necessarily bring more delay. Therefore, the further delay induced should 

be taken into account and explicitly balanced against the urgency or the great need for a new regulation. 

In its conclusions of 10 February 2015 on the Commission’s Annual Work Programme 2015, the General Affairs 

Council touched on the delicate inter-institutional problem brought about by the Commission’s unilateral withdrawals 

of pending legislative initiatives, such as the Circular Economy Package. The General Affairs Council (in essence, the 

Foreign Affairs Ministers of the EU Member States) endorsed the Commission’s REFIT approach, albeit by pointing 

                                                 
13 See MEP Julie Girling’s statement in Marianne Geater and Liz Newmark, “Twitter frenzy over threat to drop 

circular economy package”, European Environment & Packaging Law, 12 December 2014, available on the internet 

at: http://www.eupackaginglaw.com/waste-management/twitter-frenzy-over-threat-to-drop-circular-economy-

package-105261.htm: “We entirely support Mr Juncker’s objective of making sure the EU concentrates on really 

effective legislation – and drops proposed laws which would be too complicated, too burdensome or would produce 

harmful knock-on consequences. But unfortunately this time he has chosen the wrong target”. 
14 Catherine Bearder, an MEP who was the lead negotiator for the ALDE group on new air quality limits, 

characteristically wrote: “The EU should be cutting red tape, not cutting life expectancy”. See Catherine Bearder, 

“EU-wide action to fight air pollution ‘vital’”, The Parliament Magazine, 6 February 2015, available on the internet 

at: https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/politicshome-eu-wide-action-tackle-air-pollution-vital. 
15 Janez Potočnik statement to the newsletter EurActiv, “Waste laws will be binned, despite protests”, 23 January 

2015. 

http://www.eupackaginglaw.com/waste-management/twitter-frenzy-over-threat-to-drop-circular-economy-package-105261.htm
http://www.eupackaginglaw.com/waste-management/twitter-frenzy-over-threat-to-drop-circular-economy-package-105261.htm
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/politicshome-eu-wide-action-tackle-air-pollution-vital
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to the Environment Council’s previous criticism of the Circular Economy Package withdrawal as follows: “The 

Commission’s approach of thoroughly reviewing the relevance of pending proposals is in line with the general 

objective of better regulation, despite possible divergences of view on specific legislative files”16. And even though 

the Council “respects the Commission’s right of initiative”, it also “looks forward to strengthening the process in view 

of the 2016 Work Programme”17. The Council did not mention by name the Circular Economy Package since that 

would have brought some institutional tension between it and the Commission; still, its conclusions “recall its role 

and the role of its Presidency in setting the agenda and organising legislative work in the Council”, and urge 

the Commission to “engage in timely consultations with the co-legislators [...], in order to ensure that strategic 

priorities are respected”18. All in all, the Council clearly recognises, and even welcomes, the right of the Commission 

to withdraw pending legislative proposals if these are not considered “fit for purpose” any more, and also recognizes 

that the establishment of the Commission’s annual work programme is the responsibility of the EU executive. Still, it 

also calls on the Commission to engage in consultations with the co-legislators in a spirit of institutional cooperation 

and to take into account the Council’s own agenda as regards legislative work. We are witnessing a sketch of a 

separation of powers approach due to the controversy over the expediency of the withdrawal of the Circular Economy 

package by the Commission. 

The environmental NGOs were much less discrete in their criticism of the Commission’s withdrawal, however. The 

European Environmental Bureau (EEB) sent a letter to the Commission on 9 February 2015, by which it strongly 

rebuked the Timmermans approach in the Circular Economy package. Using rather vehement terms, the EEB stated 

in its letter that “the Commission has given the impression of being impervious to the feedback that it said wanted to 

listen to”, since it completely disregarded the institutional fact that there was no majority political support from the 

other EU Institutions for the proposed withdrawal. It also dismissed as implausible the argument by the Commission 

that the initiative needed to be withdrawn in order to table something more ambitious to “complete the circle”. 

According to the EEB, if that were really its intention, the Commission could have tabled a complementary legislative 

proposal addressing the need to regulate the product design phase while negotiations on the package could continue 

normally. Withdrawing the initiative would “send a clear signal to Europe’s citizens that this Commission […] has 

embarked on an ideological crusade where there is no longer room for evidence, arguments and facts”19. 

First Vice-President Frans Timmermans tried to reply to criticism by explaining why a more comprehensive (“full 

circle”) approach is preferable to the original Circular Economy Package. In a hearing in the European Parliament on 

4 February 2015, Timmermans denied any insinuation that the withdrawal of the Circular Economy Package amounted 

to deregulation or to a lowering of European environmental standards. Instead, he argued, the package that will be 

resubmitted from the beginning will be wider in scope, since it will try to ensure that waste is not created in the first 

place by encouraging the use of materials that create less waste and are easy to recycle. Interestingly, and contrary to 

his critics, Timmermans argued that not only starting from scratch would not provoke more delays, but on the contrary, 

a new and really comprehensive package would be adopted faster in the legislative process than a piecemeal approach 

of six different legislative initiatives20. 

After this clash in the beginning of 2015, the road had opened towards the presentation of a new, more comprehensive 

and stronger legislative proposal by the European Commission. In the run-up to this new exercise of the power of 

initiative by the Commission, one major scientific report, one important civil society organization, and one European 

Parliament resolution tried to weigh in the balance in favor of an ambitious new package. 

The latest European Environment State and Outlook, an influential report that the European Environment Agency 

(EEA) publishes every five years, was presented in March 201521. Its main point was that the EU is failing to create a 

circular economy that boosts resource efficiency and protects the environment. Thus, the EEA put pressure on the 

Commission to deliver a strong replacement for the Circular Economy Package comprising waste, incineration, 

landfill and recycling laws. Furthermore, the European Trade Union Confederation (ETUC) put even more pressure 

                                                 
16 Council of the EU, General Affairs, Conclusions on the Commission 2015 work programme, 3368 th Council 

meeting, press release, Brussels, 10 February 2015, pt. 3. 
17 Ibid., pt. 1. 
18 Ibid., pt. 3. 
19 See European Environmental Bureau letter to the Commission on the proposed withdrawal of waste package, 

Brussels, 9 February 2015, available on the internet at: http://www.euractiv.com/files/presidentjuncker-

wastewithdrawal.pdf. 
20 James Crisp, “Let me prove you wrong on Circular Economy, Timmermans tells Greens”, EurActiv, 5 February 

2015. 
21 European Environment Agency synthesis report, The European Environment State and Outlook, Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2015. 

http://www.euractiv.com/files/presidentjuncker-wastewithdrawal.pdf
http://www.euractiv.com/files/presidentjuncker-wastewithdrawal.pdf
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by demanding that the evaluation and review of pending environmental legislation not suspend workers’ protection 

from chemicals that cause cancer. The trade unions accused the Commission of promoting an agenda of deregulation 

under the guise of removing regulatory burdens in accordance with its Regulatory Fitness and Performance (REFIT) 

programme, an accusation that the Commission was quick to dismiss22. 

Finally, the pressure was upped by the European Parliament. The Environment Committee passed by a wide majority 

a resolution calling on the Commission to table a new and very ambitious legislative package containing binding 

waste-reduction targets, revamped eco-design legislation, and measures to break the link between growth and the use 

of natural resources23. The European Parliament used the occasion of the road leading to the submission of another, 

comprehensive package by the European Commission, to urge the EU executive to promote a life-cycle oriented 

approach of product policy and eco-design. With its resolution, the Environment Committee called on the Commission 

to table a new proposal with the following points by the end of 2015: 

 waste prevention measures; 

 binding waste-reduction targets for municipal, commercial and industrial waste to be achieved by 2025; 

 application of the “pay as you throw” principle; 

 targets for recycling and preparation for reuse to be raised to at least 70% of municipal solid waste and 80% 

of packaging waste by 2030; 

 incineration to be strictly limited by 2020 to non-recyclable and non-biodegradable waste; and, 

 a binding, gradual reduction of all landfill waste. 

 

In essence, the European Parliament used the occasion of the redrafting of a proposal by the Commission so as to 

safeguard a hazardous process by restraining as far as possible the EU executive in its discretionary power of tabling 

a legislative initiative after having withdrawn a previous (and very recent) one. The abovementioned parliamentary 

resolution, together with several NGOs’ announcements, clearly show a suspicion vis-à-vis the European Commission 

in its role of piloting the REFIT agenda. The stakes here are high: the Commission has to be somehow monitored in 

its effort to lighten administrative costs and burdens without lessening the high standards of living that European 

citizens enjoy. 

 

C. Maternity Leave Directive 

 

A case of REFIT action of withdrawal of a legislative initiative that seems to have gone somewhat better for the 

Commission is the Maternity Leave Directive (MLD). Even though this action by the First President Frans 

Timmermans attracted heavy criticism in the beginning, its development ultimately seems to reassure the stakeholders 

who initially stood out against it. 

 

1. The context 

In October 2008, the European Commission presented a proposal to reform the 1992 Maternity Leave Directive24 as 

part of the “work-life balance” package so as for millions of European women to enjoy longer and better paid maternity 

leave. The Commission’s proposal contained an increase in the minimum period of maternity leave from 14 to 18 

weeks and a recommendation to pay women 100% of their salary during the leave, giving nonetheless the Member 

States the option to set a ceiling at the level of sick pay. In addition, it also gave women more flexibility over when to 

take the non-compulsory portion of their leave (before or after childbirth), so that they would no longer be obliged to 

take a specific portion of the leave before childbirth, as is still presently the case in some Member States. Finally, the 

MLD proposal contained stronger protection against the dismissal of pregnant workers, the right to return to the same 

or equivalent job, and the right to ask the employer for flexible working patterns after the maternity leave, even though 

the employer would retain the right to refuse that request25. 

                                                 
22 See Henriette Jacobsen, “European Commission’s ‘Better Regulation’ has killed 100,000, say unions”, EurActiv 

24 April 2015. 
23 See European Parliament, “Circular economy: “systemic change” needed to address resource scarcity”, press 

release, 20150615IPR66486, 17 June 2015. 
24 Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in 

the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding 

(tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC). 
25 See European Commission, “Longer and better maternity leave for millions”, press release, IP/08/1450, Brussels, 

3 October 2008. 
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In October 2010, the European Parliament adopted the proposal at first reading by going even beyond the Commission: 

the Parliament extended maternity leave to 20 weeks with full pay for the whole period, and introduced a fully paid 

paternity leave of 2 weeks as well26. From the outset of the Parliament’s vote, the then European Commission Vice-

President and EU Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship Viviane Reding stated that, “The 

Parliament’s vote in first reading today is very ambitious, but certainly will not make it easy to find a balanced 

compromise with the Council in the near future. The Commission stands ready to act as an honest broker to help the 

Council and the European Parliament achieve an agreement on this important Directive”27. Ms. Reding clearly 

described the Commission’s political stance by declaring that she “would like to see a balanced text that keeps women 

in the job market while not putting too much burden on Member States’ finances, notably in a time when budgets are 

being cut across Europe”28. 

In the summer of 2014, after almost four years of stalemate in the legislative process due to the inertia of the Council, 

the Barroso Commission moved to withdraw the MLD proposal as a gesture of “good legislative management” before 

the new Commission was installed on 1 November 2014. The Commission considered that, given that there is no 

institutional way to press the Council to proceed with the discussion of pending legislative proposals, it is “good 

legislative management to withdraw proposals that do not advance in the legislative process, in order to allow for a 

fresh start or for alternative ways to achieve the intended legislative purpose”29. 

That move angered the European Women’s Lobby (EWL), who wrote an open letter to the newly elected President of 

the European Commission Jean-Claude Juncker calling on him to reject the proposal to withdraw the Maternity Leave 

Directive, immediately reinstate the proposal, and give his full commitment to reaching a decision with the Council30. 

The EWL also issued an alarming press release saying that “The threat to remove the Maternity Leave Directive from 

the legislative process is serious and undermines the democratic process of the European Parliament’s adopted 

position. This negates Europe’s rhetoric on its commitment to gender equality and effective work-life balance for 

women and men in Europe”31, and was joined by the Confederation of European Trade Unions (ETUC) in a joint call 

for MEPs’ support for the revision of the Maternity Leave Directive32. 

In this rather tense context, the online newsletter on EU affairs EurActiv revealed a BusinessEurope communication 

to Commission First Vice-President Frans Timmermans dated 20 November 2014, by which the European 

Confederation of Businesses recommended the withdrawal of five pending legislative proposals – among which the 

MLD – because of the “damage they might bring to the competitiveness of European companies”33, raising thus the 

suspicion of a possible collusion between the EU executive and businesses under the guise of “regulatory 

simplification”. In BusinessEurope’s view, the 1992 Maternity Leave Directive already provides adequate protection, 

and “given the economic situation, an extension of maternity leave would significantly increase costs for companies 

and public finances”34. The revelation quickly brought a detailed letter of reply by twenty civil society organizations 

addressed to President Juncker and First Vice-President Frans Timmermans, by which they strongly reacted against 

                                                 
26 See European Parliament, “Extending maternity leave to 20 weeks with full pay”, press release, 

20101020IPR88388, 20 October 2010. 
27 European Commission, “Paid Maternity Leave: European Commission to work on balanced compromise to 

advance mothers’ rights, following European Parliament vote”, memo, MEMO/10/509, Strasbourg, 20 October 

2010. 
28 Ibidem. 
29 European Commission, Communication “Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play 

and Outlook”, COM(2014) 368 final, Brussels, 18.6.2014, p. 10. 
30 European Women’s Lobby, Open Letter to new Commission President Mr. Juncker, Brussels, 4 July 2014. 
31 European Women’s Lobby, “Threats to withdraw the Maternity Leave Directive: Measures to protect women’s 

rights are not red tape”, press release, 4 July 2014, available on the internet at: http://www.womenlobby.org/Threats-

to-withdraw-the-Maternity-Leave-Directive-Measures-to-protect-women-s-6774. 
32 Joint ETUC and EWL call for MEPs’ support for the revision of the Maternity Leave Directive, letter, 10 July 

2014, available on the internet at: https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/etuc-

ewl_letter_on_threats_to_withdraw_the_maternity_leave_directive_.pdf. 
33 James Crisp, “Gender equality and environment laws on business lobby hit list”, EurActiv, 21 November 2014. 
34 BusinessEurope reply to the exclusive EurActiv article in James Crisp, “Don’t axe gender and environment laws, 

NGOs tell Timmermans”, EurActiv, 5 December 2014. 

http://www.womenlobby.org/Threats-to-withdraw-the-Maternity-Leave-Directive-Measures-to-protect-women-s-6774
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the “worrying deregulatory tendency under the headline of ‘cutting red tape’”, and argued in favor of “strong social, 

labour, consumer and environmental protection measures”35, mounting thus even more pressure on the Commission. 

 

2. The Commission Work Programme 2015 and the reactions to the announcement of a future REFIT 

withdrawal 

In December 2014, the Juncker Commission presented its work programme for 201536. In it, the European 

Commission gave the Council only a further six months to proceed with the pending legislation and finally reach an 

agreement with the European Parliament, otherwise the MLD proposal would be withdrawn and replaced by a new 

initiative37. 

This move immediately attracted much justified opposition, since Better Regulation should not comprise the need to 

withdraw a text only because it is blocked by the Member States in the Council; if national governments know that by 

opposing a legislative proposal long enough the Commission will eventually withdraw it, that is exactly what they 

will do, and they will thus have unilaterally gained an effective right to veto not provided for in the EU Institutional 

Law. 

The power of the Commission to withdraw endlessly pending legislative initiatives could have been more politically 

acceptable if only there were some framework conditions for its exercise. These could be the institutional need to base 

every factual assessment underlying a claim of withdrawal on a plausible scenario to be found in the proposed 

legislation’s impact assessment or on a specific EU strategy. In the case of the MLD REFIT action of withdrawal, 

neither of the two conditions applied: the Directive’s impact assessment proved that a rise in female labour 

participation would result in covering the costs for businesses, and the EU 2020 Strategy has among its objectives a 

60% to 70% increase in female labour participation. With these in mind, a 20 week maternity leave and a 2 week 

paternity leave is not only affordable, but a unique opportunity to improve the working conditions of mothers38. 

During the six-month suspension period until the end of May 2015, the European Parliament relentlessly fought to 

prevent the withdrawal of the MLD proposal. On 20 May 2015, the European Parliament adopted a non-binding 

resolution calling on the Commission and Member States to resume the negotiation process39. In the resolution, a 

majority of MEPs deplored the “interinstitutional instability resulting from the Council’s failure to act”, reiterated 

their willingness to end the deadlock, and “called for the Commission to play its role of ‘honest broker’ and to engage 

in a constructive manner with the co-legislators”40. In any case, the Parliament made it clear that, if the legislative 

initiative were to be withdrawn in the end, it should immediately be replaced by a new and alternative one during the 

Luxembourg Presidency of the Council of the EU in the second half of 201541. Thus, in view of a probable withdrawal 

of the MLD proposal, the Parliament strived to position itself in the near future so as to weigh in on the new situation. 

 

3. The aftermath of the REFIT withdrawal 

The Commission effectively withdrew the pending MLD proposal after the end of the six months deadline at the end 

of May. But it didn’t remain idle during the summer. Eager to disprove his critics, First Vice-President Timmermans 

wrote a letter to Jean Asselborn, Foreign Affairs Minister of Luxembourg, which held the Presidency of the Council 

of the EU in the second half of 2015, stating that the EU executive wished to make a clear break from the stalemate 

over the old proposal and to open up the way for new initiatives. In the midst of August, Timmermans proved that the 

                                                 
35 Twenty civil society organizations letter, “Civil Society view regarding pending EU legislation 2014: response to 

BusinessEurope”, 4 December 2014, available on the internet at: 

http://www.euractiv.com/files/civil_society_response_to_businesseurope-final.pdf. 
36 European Commission, “Commission Work Programme 2015: A New Start”, COM(2014) 910 final, Brussels, 

16.12.2014, accompanied by three annexes (Annex I, New initiatives; Annex II, List of withdrawals or 

modifications of pending proposals; and Annex III, REFIT Actions). 
37 Annex II, List of withdrawals or modifications of pending proposals, Item No 58, p. 12. 
38 See The Greens/European Free Alliance, “Save Maternity Leave. Directive on gender equality and women’s 

rights cannot be scrapped”, press release, 4 March 2015, available on the internet at: http://www.greens-efa.eu/save-

maternity-leave-13663.html. 
39 European Parliament Resolution of 20 May 2015 on maternity leave, P8_TA-PROV(2015)0207, available on the 

internet at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-

0207+0+DOC+PDF+V0//EN. 
40 European Parliament Resolution of 20 May 2015 on maternity leave, pars. 2 and 3, respectively.  
41 European Parliament Resolution of 20 May 2015 on maternity leave, par. 4. 
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Commission services were actually working on new ideas to increase the participation of women on the labor market 

after the controversial withdrawal. 

The new initiative took the form of an elaborate and comprehensive roadmap to address the challenges of work-

balance faced by working families42. Timmermans joyfully announced it in the social media43: “We have just 

published a roadmap outlining our first ideas. This is the start of a process of reflection and consultations, to prepare 

a new, comprehensive initiative in 2016. It was time for a fresh start after many years of stalemate on the 2008 proposal 

for a new directive on Maternity Leave, on which the European Parliament and Council failed to find an agreement. 

We need a comprehensive approach: maternity leave of course, as well as rights to request flexible working 

arrangements for both women and men, parental leave, paternity leave and the availability of care for children and 

dependent persons. It is in the interest of every single member state to make progress in this area, with national 

measures and with the support of EU initiatives if appropriate. Because it is the right thing to do, because it is the 

smart thing to do.” In order to secure a level-playing field and prevent negative impact to competitiveness across the 

EU, the Commission didn’t hesitate to go as far as promoting flexible working arrangements while reducing the pay 

gap between men and women, enforcing and further incentivising parental leave, introducing caretakers’ leave for 

elderly and ill dependents, including not only maternity leave but even further, a variety of flexible work arrangements 

complementing the current legal framework on leave. 

After the withdrawal of the MLD proposal, the determination of the Commission to come up with new ideas to increase 

the participation of women in the labor market by modernizing and adapting the current EU legal and policy 

framework to better balance caring and professional responsibilities is no longer put into doubt. In the Roadmap, the 

EU executive mapped a series of: a) legislative measures (including improvements to the MLD so as to avoid a new 

deadlock in the European Parliament-Council negotiations), b) non-legislative measures in the form of a 

comprehensive policy framework, and c) legislative measures combined with the EU policy framework44. All was 

ready for the Commission to bring forward new initiatives as part of its 2016 Work Programme, after a public 

consultation and debate with social partners and stakeholders. Indeed, on 26 April 2017 the Commission presented its 

proposal on work-life balance, which included initiatives of both legislative and non-legislative nature. Nevertheless, 

this new proposal has since been stalled as well in the ordinary legislative procedure. 

 

D. Conclusions on the power of withdrawal of legislative initiatives by the European 

Commission 

 

Even though the European Commission’s power of withdrawal of pending legislation is not specifically mentioned 

somewhere in the Treaty, the right of the Commission to withdraw is a corollary of its right to initiate legislation. 

There are several types of withdrawals, and the REFIT programme provides a framework that allows the Commission, 

under the guise of “cutting red tape”, to strategically use some of its withdrawal powers as a political tool, subject of 

course to criticism by the other EU Institutions and by civil society. Therefore, an assessment of the legal limits to the 

Commission’s power of withdrawal is very useful for our research, since any withdrawal will demand some 

justification and some kind of consultation with the rest of the EU Institutions. These demands objectively restrain the 

discretionary power of the Commission to instrumentalize its REFIT agenda so as to unilaterally deregulate a policy 

field. 

Theoretically speaking, there are at least four good reasons to withdraw some pending legislative proposal: a) a new 

Commission wants to redraft it itself in the name of the “principle of discontinuity”, b) the proposal has become 

obsolete because of external developments that have made it irrelevant, c) there is no reasonable prospect of agreement 

between the two co-legislators in sight, and d) even if there is a decent chance of passing the legislation, that can only 

happen because of legislative amendments that risk “denaturizing” the initial proposal. 

The first reason for withdrawal is very rare, and has been explicitly used for the first time in the EU by the Juncker 

Commission. The Commission makes reference to the “principle of discontinuity”, i.e. to the practice – quite common 

in some democratic systems – of revoking all legislative proposals still pending when a new legislature is elected. The 

second reason normally poses no problem since it is purely technical: the operational character of legislation would 

be compromised if the author of legislative proposals could not withdraw them once they do not serve their technical 

                                                 
42 Commission roadmap, “New start to address the challenges of work-balance faced by working families”, August 

2015, available on the internet at: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf. 
43 Timmermans on Maternity Leave Directive, Facebook post, 5 August 2015. 
44 See Commission roadmap, op. cit. 
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purposes any more. The third reason is not uncontroversial, since it might effectively lead to empower one of the two 

legislative bodies (usually the Council) with a right of veto. Finally, the fourth reason is problematic in the EU 

institutional setting, since it lies on a purely political reasoning that normally, after the initiation of the legislative 

process, the latter does not belong any more to the Commission, but to the co-legislators.  

The Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a decision recently, by which it imposed three conditions 

to be met before the EU executive proceeds with the withdrawal of any pending initiative45. The case was unrelated 

either to the Circular Economy Package or to the Maternity Leave Directive, yet it can open the door for future 

challenges of Commission withdrawal decisions in front of the CJEU. These three conditions are: 

 Did the Commission bring its grounds for withdrawal sufficiently to the attention of the legislative 

institutions? (no right to veto) 

 Were these grounds capable of justifying the withdrawal of the proposal and supported by cogent evidence 

or arguments? (duty to motivate) 

 When the Commission withdraws a proposal because the institutions intend to amend it, did it have first due 

regard, in the spirit of sincere cooperation, to the concerns of the Parliament and the Council? (duty of loyal 

cooperation) 

The sole fact that the CJEU has imposed some outer limits to the exercise of the discretionary power by the 

Commission to withdraw legislative initiatives means ipso jure that the principle of discontinuity is not, in itself, a 

good enough reason to withdraw pending legislative proposals without any kind of justification or loyal cooperation 

with the legislative institutions. It also means that there is no recognition of a right of veto over the legislative process, 

since this decision is subject to some conditions and can be challenged in court. 

More analytically, the reasoning (major premise) of the CJEU is as following:  

 

 The Commission’s power under the ordinary legislative procedure does not come down to submitting a 

proposal and, subsequently, promoting contact and seeking to reconcile the positions of the Parliament and 

the Council. Just as it is, as a rule, for the Commission to decide whether or not to submit a legislative 

proposal and, as the case may be, to determine its subject-matter, objective and content, the Commission has 

the power, as long as the Council has not acted, to alter its proposal or even, if need be, withdraw it46; 

 The power of withdrawal [of] the Commission […] cannot, however, confer upon that institution a right of 

veto in the conduct of the legislative process, a right which would be contrary to the principles of conferral 

of powers and institutional balance47; 

 Consequently, if the Commission, after submitting a proposal under the ordinary legislative procedure, 

decides to withdraw that proposal, it must state to the Parliament and the Council the grounds for the 

withdrawal, which, in the event of challenge, have to be supported by cogent evidence or arguments48; 

 The question whether the statement of reasons for a decision meets the requirements […] must be assessed 

with regard not only to its wording but also to its context […]. In particular, the reasons given for a measure 

adversely affecting persons are sufficient if that measure was adopted in a context which was known to 

them49; 

 It must be accepted that, where an amendment planned by the Parliament and the Council distorts the proposal 

for a legislative act in a manner which prevents achievement of the objectives pursued by the proposal and 

which, therefore, deprives it of its raison d’être, the Commission is entitled to withdraw it. It may, however, 

do so only after having due regard, in the spirit of sincere cooperation which […] must govern relations 

                                                 
45 European Court of Justice (Grand Chamber), Council of the EU v. European Commission, Case C-409/13, 14 

April 2015, available on the internet at: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0409&from=EN. 
46 European Court of Justice (Grand Chamber), Council of the EU v. European Commission, par. 74. 
47 Ibid., par. 75. 
48 Ibid., par. 76. 
49 Ibid., par. 79. 
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between EU institutions in the context of the ordinary legislative procedure […], to the concerns of the 

Parliament and the Council underlying their intention to amend that proposal50; 

If we consider the Circular Economy package in the light of the above three conditions that the Court set out, and 

which have limited the Commission’s power to withdraw legislation, they were all formally respected in the case of 

the Work Programme withdrawals: 

 Both Parliament and Council were informed of the grounds for withdrawal; 

 The grounds for withdrawal were clearly explained and justified (the reasons for the most notable 

withdrawals were set out in Plenary, and the rationale for each withdrawal was included also in the Annex to 

the Work Programme 2015); 

 The opinion of the two institutions was taken into account (the General Affairs Council adopted conclusions 

welcoming the Commission’s Work Programme, and the Parliament did not adopt a position). 

Thus, the institutional limits of the Commission’s power of withdrawal of legislative initiatives is by now well traced, 

albeit in rather vague and open-ended terms so as to provide the necessary flexibility to the institutions to build a 

sincere and loyal cooperation between them. Once the Commission, that detains the key right of initiative, takes duly 

into account the point of view of the two co-legislators and provides sufficient and cogent reasons for a REFIT action 

of withdrawal, it has the possibility to proceed within reasonable limits. It has to exercise a duty of care, though, so as 

to dispel any suspicion that it is narrowly and short-sightedly seeing social and environmental standards purely as 

obstacles to growth for businesses, and not as assets for the European Economy, the European Social Model and the 

European Model of Sustainable Growth. The current backlash against the EU stems from the perception that the Union 

is far removed from the daily lives and problems of its citizens and that it is captured by the vested interests of Big 

Business, which force unpopular austerity policies upon ordinary people. This permanent suspicion can only be 

dispelled in the long run if the European Union, and first of all the European Commission, does not instrumentalize 

the REFIT instruments so as to deregulate and weaken the economic, social and environmental safety net that citizens 

are attached to and that can really be the basis of Europe’s international competitiveness in a globalized economy of 

knowledge. 
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Abstract 

 

The phenomenon of domination of several powerful trading countries in the international market, which import semi-

finished food products from the economically and commercially weaker countries, slightly process or standardize 

them and channel them for their final consumption arrogating their qualitative superiority, is an undeniable fact with 

major negative economic, and not alone, consequences for the  countries of origin. In this category of the weakest 

countries naturally belongs Greece. Based on these brief remarks, the purpose of this work is the search for and 

formulation of effective ideas, organizational processes and functional procedures in the form of a "model" for the 

production of innovative products, capable not only to rapidly penetrate the international market, but also to steadily 

control a substantial part of it. Besides, the policy of innovative production management is scientifically recognized 

as a modern form of "national defense" in the face of contemporary globalization and Greece mustn’t ignore it.  

 

Keywords: Innovation Products, Innovation Model, Innovation Process, International Markets, Organizational and 

Functional Procedures, Entreprises, Greece 

 

 

1. Introduction   

 

           Greece is a country with an extremely significant position, since it possesses the advantage of being a vital 

geopolitical and commercial junction (Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Ipsilandis et al., 2005).Nevertheless, its small 

size and mainly the severe economic recession it has been undergoing over the last few years, constitute restraints for 

the creation and development of new ideas and their transformation into innovative products (Filippetti and Archibugi, 

2011; Zacharaki, 2013).  

 

           Although it is the country that laid the foundations of innumerable civilizations all over the globe, the country 

that, on account of its temperate climate, produces profuse  primary wealth, such as for instance agriculture, livestock 

farming and fishing, the secondary productive utilization of all the above is nevertheless sluggish, or even non-existent. 

The causes are numerous. To begin with, its position hinders strategically several of its rivals, having as a result 

important financial resources being directed towards its defense and safety. Another greatly important reason for its 

inability of productive exploitation is bureaucracy. The extremely regulated framework applied in Greece forces a lot 

of businessmen to suspend their productive ideas (Arkolakis et al., 2014; Kallionidi, 2015). Finally, the Greek 

mentality and way of life constitutes another deterring factor. Complacent as Greeks are and engrossed in ready or 

even borrowed wealth, they don’t create something new, with the result of several primary goods remaining unutilized 

(Ipsilandis et al., 2005).   
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           A consequence of all the above, is that Greece doesn’t create, doesn’t produce and finally doesn’t earn anything. 

Therefore, the markets of other countries dominate internationally, countries which, several times, take advantage of 

this country’s primary wealth by importing raw material and primary products of it, which they process, standardize 

or simply differentiate only minimally, while at some point the paradox of them selling these products as readymade 

ones to Greece itself is observed (Ipsilandis et al., 2005). The connection of these products to new ideas and innovative 

looks, paves for these states the way towards a steady economic growth contrary to provocatively indifferent Greece. 

 

          Even if Greece manages to become again a core commercial spot of international range in the future, the 

innovation it will trigger should not be only dependent on investments on research and development, as is the case up 

to the present, but it should be based on the establishment of a partnership among the fields of research, businesses 

and entrepreneurship, where ideas and creativity can be freely exchanged (Gopalakrishnan et al.,1997; Chitiris and 

Anninos, 2015:205-206). 

 

          Indeed, if we accept the international scientific and empirical references according to which in the contemporary 

society innovation constitutes one of the most important factors, conducive to the development of the standards of life 

and the pace of economy in general, taking at the same time into account the inconstancy of the contemporary 

complicated and particularly fortified entrepreneurial setting within which several destabilizing forces act -such as 

globalized competition, the ongoing policies of reduction of the national protection constraints on commerce, the 

uncontrolled business activity in combination with the expansion of production and investment range, etc- (Wiggins 

and Ruefli, 2005; Sdrolias et al., 2006; Eisenhardt et al., 2010; Schreyögg and Sydow, 2010), we can easily realize 

that through the creation of novel products, businesses and therefore the country itself, can cope with competition and 

at the same time with the help of innovative ideas, they will be able , apart from their development , to contribute to 

their complete correspondence to the constantly changing market conditions, building a firm relationship of respect, 

affinity and finally customer devotion (Hauschildt, 2005; Ipsilandis et al., 2005; Athanasopoulou et al., 2014). 

 

          On the basis of the afore mentioned references, the aim of the present paper is to develop a suitable “model” for 

the design and creation of innovative products with the involvement of people with high standards of qualitative and 

quantitative features and abilities, entrusted with key roles and responsibilities in this production process, based on 

redesigned organizational and functional structures, so that Greek businesses will manage both to be established in 

the foreign markets and have  a consistent control of a significant part of them.  

 

2. Design of an Innovative Products Model   

 

          The increase of competitive pressure on domestic and international markets forces businesses to be excellent 

not only as far as the fulfillment of the needs of their current customers is concerned but also with reference to the 

demands of tomorrow (Corso et al., 2009). In order to achieve this, they need to differentiate themselves productively, 

to be entrepreneurially recognized and finally to stand out and indeed several researches have up to the present proved 

that innovation can achieve all the above and mainly that it can achieve them the best way possible, receiving at the 

same time the stimulus from the generic statement that businesses either innovate or they unavoidably die out (Thom 

and Etienne, 2000; Hauschildt, 2005). 

 .       Of course, innovation is not a simple activity and additionally quite some time is needed in order for it to be 

proved and finally to succeed. Only a few of the ideas are transfigured into innovative results since failure dangers are 

both present and multifaceted (Specht, 2002; Unger and Eppinger, 2009). Therefore, the development of an innovation 

model with specific features and structures is required (Figure 1).   

 

          First of all, businesses undergo internal and external effects and environment changes, which demand new 

strategies of approaching innovation and need the participation of executives, employees, stakeholders and society 

itself. This environment consists of forces that affect the goals, structural design, planning, as well as each business’ 

strategy and tactics. Its profound comprehension, in the particular case the comprehension on the part of several greek 

businesses as well, often faces their inability to simultaneously take into account all the parameters that may affect 

future outcomes, in combination with their resting on their previous problematic experiences (Day, 1994; Brownlie, 

1998; Sdrolias and Papadiodorou, 2002).  

 

          Their interest is usually restricted to the most obvious elements of the export methods followed by their 

competing businesses, while they also neglect to enter their competitor’s wider microenvironment so that they draw 
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essential comparative information. At the same time they underestimate the importance of knowledge and effects 

coming from their macro-environment and as a result they often choose fruitless business strategies and directions 

(Brownlie, 1998; Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Sailer, 2012).  
 

          Thus, in the process of innovative production search and final decision-making for its accomplishment, an 

essential role is played by the range of phases (stages) of innovation, as well as the  quality and speed of its 

transformation into an innovative product (Thom and Etienne, 2000; Hauschildt, 2005; Allen and Henn, 2007). 

  

              In the particular model  eight (8), complete for the process of efficient innovation, phases (stages) are recorded 

and in specific the following: Ideas Generation Phase, Exploration Phase, Commitment Phase, Organisation & 

Planning Phase, Monitoring Phase, Implementation Phase, Control Phase, and Evaluation Phase (Reber and 

Strehl,1983; Ipsilandis et al., 2005). The quality of the innovation process depends on the quantitative and qualitative 

available elements of the people playing vital roles in it, namely, the Generator, the Adopter, and the Coordinator 

(Reber and Strehl, 1983; Ipsilandis et al., 2005; Gurtner and Dorner, 2009). Finally, the speed of its transformation 

into a final innovative product depends on the readiness of the business’ organizational and functional form to structure 

and develop the necessary production activities into specific projects that will make a determining contribution to the 

clear specification of domains and responsibilities, but also to the attainment of a clear and of much greater size 

performance (Van der Panne et al., 2003; Allen and Henn, 2007; Kumar, 2012). 

 

2.1 The Term Innovation  

 

          By the term “innovation”, in the contemporary business environment, we mean the applied, and at the same 

time conscious and perceptible use of knowledge with the aim of 
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 Figure 1: Innovative Process Model 

Source: Mudrak et al. (2005) & Own Depiction 

         
Ideas 

       

     
Explor

ation 

   

Commit

ment 

    

Monit

oring 

        

  
Organi

sation 

  

Imple

menta

      
Contr

ol 

    

Evalu

ation 

 

F
IR

M
 P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

 

 

D
E

C
IS

IO
N

 T
O

 

IN
N

O
V

A
T

E
 

Adopter 

Generator Coordinator 



 

 

45 

 

creating and offering new or frequently simply differentiated products which however look new to the customer 

and which are characterized by direct transformation into functional and commercial application (Hauschildt, 

2005; Ipsilandis et al., 2005; Chitiris and Anninos, 2015). In the second case, that of the modified products, the 

specific improvements have usually to do with the performance in terms of their functional features, their 

technological potential, the simplest way for their use and maintenance possible, etc (Chitiris and Anninos, 2015). 

 

         Because innovation is actually indissolubly combined with the “novel circulation ” of ideas and final 

products to basically new markets, the interpretative approach to the term “novel circulation” is deemed 

appropriate, which in international literature is described as the successful production and exploitation of these 

new ideas by a restructured organizational business environment and their assimilation into the domestic and 

international socioeconomic  fabric (Sundbo, 1998; Chitiris and Anninos, 2015:197-198) (Figure 2). 

 

 
 

Figure 2: Conceptual approach to innovation  

Source: Schumpeter, 2008 & Own Depiction   

 

2.2. The Phases of the Innovation Process  

  

 Ideas Generation Phase: The first step towards innovation is the new promising idea that will emerge 

through the choice of multiple and of high quality produced ideas. This creative activity includes logical and 

intuitive elements and criteria, while it usually comes from the intensive and systematic study of a problem-issue 

and the complete acquaintance with the corresponding research fields. It should however be stressed that it cannot 

often be created by a single person, but whole specialized groups and functional units are activated for the 

production of a new idea (Thom and Etienne, 2000:269-270).  

 

Of course, it is economically pointless to indiscriminately produce ideas that do not fall within the existent 

basic possibilities and abilities of a business or that correspond to nonrealistic achievements (Thom and Etienne, 

2000:274-275). Moreover, the production of new ideas cannot easily be compressed within a specific time frame, 

since there is always an imminent danger that the enterprise may display an unpleasant relation between time 

spent, cost and quality of the produced outcome (Vahs and Burmester, 2005). 

 

In the stage of ideas generation phase, elements that play an active role in each society are of high 

importance, one of which is tradition. According to the views of several experts indeed, national culture and 

particularly tradition, constitute a primary source of power on innovative entrepreneurship (Herbig et al., 1994; 

Moenaert et al., 1994). Thus, the re-definition of the relationship between contemporary people and their roots 

and past, from where they draw a variety of elements and skills the previous generations used to apply, often with 

admirable innovation and patenting, is a common phenomenon. As known, Greece possesses lavish resources of 

folk heritage and valuable ancestral legacy of spiritual and practical achievements (Ipsilandis et al., 2005). 
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The contemporary greek person who has now started, partially due to the economic recession, returning 

to his/her ancestral roots, is inevitably directed towards the creation of new prospects, mainly on the basis of 

his/her cultural legacy. If we attempt to come up to a conclusion concerning the value of Greek tradition and the 

way of its utilization, we could say that it plays a crucial  active role in sustaining a business within the 

contemporary and intensely competitive domestic and international market environment. In parallel, it will 

attribute a rejuvenating impetus to various sectors of economy and society, resulting in the country gradually 

overcoming the current economic crisis and building up the necessary confidence concerning the future of its 

entrepreneurial activity. 

 

 Exploration Phase: It can be described as the phase where the process and the basic technical aspects 

of the initial idea have been drafted (Burns and Stalker, 1994: 96-97). Additionally, it refers to the collection of 

all the data that will be needed for planning and producing the novel product. Namely, within this phase the 

demands of  the business’ internal and external environments and the ways it will itself react to the existence of 

anything new, are investigated and interpreted, while at the same time the possible negative effects are 

substantiated (Culloch et al., 2015).  

 

In this phase it is crucial that there be a point of identification between the idea and entrepreneurship, 

which will signify the form, the range and the degree of approval of innovation. This way, the organizational and 

functional connection between the external and internal business environments takes place (Herbig, 1994; Chitiris 

and Anninos, 2015). If it is estimated or found out that there is noticeable deviation between the business and its 

environments, then there is no grounds for the introduction of novel tendencies and ideas on the business’ part, 

while on the opposite case, namely that of the identification of these expectations, the prompt adoption of the 

innovation procedure of product development should be decided on (Reber und Strehl, 1983; Ipsilandis et al., 

2005). 

 

Finally, it is important in this phase that the idea (and consequently the new product, when at some point 

later produced) manage to be promoted as a special consumer need of high added value, so that it is finally spread 

to other nations, something that will be feasible through the utilization of the millions of tourists and greek 

nationals. 

             

 Commitment Phase: The phase of commitment is one of the most important steps of the whole process 

of novel production, and therefore its total support by the business’ senior management is required. It is directly 

related to the concept and activity of entrepreneurship, since its core elements involve risk taking, pro-activity 

(stimulus), organizational commitment and innovative disposition and action (Slevin and Covin, 1990).  

 

Three main elements are required in this phase. Guarantee, adoption and support. It is also an imperative 

need that the processes of cost and time needed for the production of the novel product be initially predetermined. 

At the same time though, the specification of the capitals that will be withheld and disposed to this product’s 

development is required (Thom, 1983:7-8; Ipsilandis et al., 2005). For this reason, various plans are drafted and 

the competent authority decides on the application of one of these, according to a list of criteria (e.g. Project value 

analysis, project life span, etc).  

             

However, besides the funding of this process by the enterprise itself (guarantee) and its responsibility to 

contribute to the idea’s smooth functionality (adoption), its “approval” by the various sponsors is also required, 

and often by the state too (Thom and Etienne, 2000; Ipsilandis et al., 2005). Only “half-heartedness” is 

immediately recognized by those interested, whom it discourages, while limiting significantly their creativity and 

activity as a whole (Popp, 1995; Thom and Etienne, 2000). Yet, the ominous economic conditions that rage in 

Greece, do not easily allow the completion of this promotional activity. 

 

In this phase, the contractor ought to realize the main goals it needs to meet (Jefkins, 1997). The most 

basic point is the effort to place and attune the novel product to the market. A market to which it may not be able 

to respond or for which the outcome that the existence of new products will have cannot be predicted, something 

possibly owed to constant illegal trade and shadow economy, to the increase of unemployment rates and mainly 

to the consecutive political changes that take place in Greece (Ipsilandis et al., 2005; Bikos, 2015). 

 

  Organization and Planning Phase: It refers to the ability of the business to respond to the needs of the 

novel ideas’ practical application. The business that will shoulder the responsibility for their implementation needs 

to be able to adapt functionally and hierarchically to these needs’ requirements, namely to largely determine its 

mission on the basis of a logical scheme (structure), which can offer the appropriate organizational and functional 

stimuli and safeguard the necessary prerequisites for the fulfillment of its role (Di Renzo, 1998; Thom and Etienne, 
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2000; Ipsilandis et al., 2005; Kakouris et al., 2006). Besides, organizational structure is considered to be one of 

the basic elements for the reinforcement of innovation (Herbig, 1994; Tang, 1999; Tang, 2006). 

 

     Additionally, it includes the creation of a total of plans while helping in guiding the team through the next 

phases of the project till its completion and termination. Thus, through this stage, the sound securing of the main 

elements for the completion of the innovative idea such as time, cost, quality, changes and risks is achieved. It 

also contributes to staff and supplier management, and finally the necessary measures are taken so that product 

delivery takes place on time and within budget (Archibald et al., 2012). 

 

   Monitoring Phase: It refers to the specification of the main goal, that is, the achievement of 

innovation. This phase is usually carried out by specialized working groups because of the complexity of the 

developmental processes that ensue until this stage. For the successful monitoring of the progression of innovation 

production, it is mandatory that this monitoring cover the whole development process, which means that it should 

include requirement planning and clarification, as well as ideas release through the initiation of the production of 

the novel product (Kandt et al., 2016). 

 

Its main activities address mainly to stages of late development of the production process and include 

taking the necessary measures for making up for potential inadequacies and errors, preventing the danger of 

deviating from the initial course as well as the increased possibility of novel ideas being degenerated, and finally 

the regulation of the innovation process’ performance as a whole (Markus and Tanis, 2000; Kandt et al., 2016). 

Of course, for the achievement of the last goal, the attraction of all the participants and the provision of guarantee 

concerning the whole project’s importance and efficiency in socio-economic terms is required (Thom, 1983:7-8; 

Ipsilandis et al., 2005).  

 

  Implementation Phase: In this phase a step by step transition from theory to practice takes place.  It 

is characterized by the original (novel) use of innovation in a specific framework, while in practice it often has to 

do with facts and actions concerning the modification of innovation, the preparation of the organization for its 

use, the experimental process, the approval of innovation by the contracting parties, as well as its ongoing use till 

it becomes a routine (Damanpour and Schneider, 2006:217; Hallerstede et al., 2012). 

           At this point, the enterprise ought to deal with its completely specialized and highly effective staffing, 

where the persons involved will be able to engage the necessary financial capitals, time and the rest production 

factors available, so that innovation comes true (Sandhusen, 1993; Kotler, 1994). To the extent possible, the 

emerging management team should be housed together and operate as a whole according to a determined position 

so as to facilitate cooperation and action, while also being fully aware of the time available and the work load 

demanded for the implementation of its project (Fui-Hoon Nah, 2001; Wee, 2000).  

 

           The various approaches to innovation show that these original implementations have already been partially 

developed during previous phases (stages) of the Innovation Process. This way, the most indirect knowledge 

possible is transferred to the business, thus facilitating the transition from a simple proposal towards their final 

transformation into novel products. Prototypes have definitely different usefulness potential. They may therefore 

well be used for the collection of information concerning a product’s requirements, the improvement of 

communication among innovations or even the evaluation of the results in between. The best combination of 

usefulness possibilities is usually sought (von Hippel and Katz, 2002; Hallerstede et al., 2012). 

 

           It is finally worth noting that in this implementation phase, employees are not mere recipients of orders 

and decisions but they play a precious role in the innovation process, displaying an attitude oriented towards its 

implementation. Moreover, employees with a strong personal commitment to a particular idea may be able to 

convince others about the idea’s value. They can also make significant efforts for development and trading of this 

innovative idea (De Jong and Den Hartog, 2007).  

 

  Control Phase: The control of the whole management of innovation is a crucial activity for it 

organizational success, so it should be guided strategically. It could be seen as an interrelation of the deviating 

requirements, commitments and final responsibilities between innovatively and the target goal and it is used to 

maintain or change standards on organizational activities for the achievement of successful results in the face of 

this innovation (Simons, 1995; Grigoriou, 2013).  

 

          The competitive pressure usually exerted by senior management is a determining factor for innovation and 

adaptation to it .Traditionally, top to bottom control is not sufficient any more, since formal and informal channels 

for the transfer of information   from the bottom of hierarchy to its top are required. Through these channels, 

senior management receives and interprets information concerning progress and the responsibility for 
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implementing the target strategies as well as information about the threats and chances to be found in the 

competitive environment (Brownlie, 1998; Simons, 1995; Bonner et al., 2002; Kirsch, 2004).  

 

          Simultaneously, it is now obliged to include more informal and interactive control processes to investigate 

more thoroughly the need to approach the effects of “opinions control” from bottom to top and what is needed so 

that this situation is maintained and fruitful (e.g. internal motives, supplementary roles, planning for participation 

in decision making, etc) (Simons, 1995; Ramaswami, 1996; Poskela and Martinsuo, 2009).  

  

Therefore, this phase doesn’t only have to do with the detailed control concerning the fidelity of the whole 

innovation process, but also with the systematic and undisrupted effort to lay down performance criteria for the 

previous phases, on clear and measurable terms (Reber und Strehl, 1983; Mockler, 1984; Ipsilandis et al., 2005). 

This way, excellent quality is secured and the confrontation with potential errors and the realization of the 

necessary changes take place. During this phase extended and repeated control procedures concerning time, cost, 

risks, etc. are carried out. 

 

  Evaluation Phase:  It is directly associated with the determination of the necessity to take remedial 

measures or not. In this final phase, the close monitoring of the novel product’s entrepreneurial performance takes 

place and a constant flow of results and information is developed by business executives and expert evaluators. 

In the case that the issue of taking remedial measures is raised, their degree and extend will depend on the gravity 

of the deviations, the correction costs and the range of organizational and functional disruptions that will arise due 

to these changes within the business itself (Ipsilandis et al., 2005). 

 

  In order for all the above to be attained, the establishment of a trustworthy system of evaluating the whole 

innovation project is needed, based on reliability, transparency, objectivity and flexibility, so that the possibility 

of the business’ closer (internal) and wider (external) environment undermining and distorting  the whole process 

of novel product production is eliminated. Of course, this should not be interpreted as a continuous correction of 

secondary deviations that can finally lead to excessive control, organizational imbalance, instability and 

exhausting commitment of the business’ human resources (Kotler, 1994). 

2.3. The Main Persons Responsible for the Production of the Novel Process - Innovation  

 

            In order for the phases above to be correctly managed and completed and in order for the innovation 

process to be achieved, it is required that the main pillars be defined and the key roles be distributed .It is indeed 

necessary and generally desirable for every organization to have a balanced system with specific human skills for 

the fulfillment of these vital roles. Thus, the main persons shouldering these roles are: Inspirer, Contractor and 

Coordinator (Figure 3). 

 

 The Generator: He/she is the “thinking head” for the creation of the idea. An idea without whose 

existence we would never be guided to the novel product. He/she is a person that can come either from the business 

itself, irrespectively of hierarchical ranking and usually from the Management or Research and Development 

Department (R&D), or even from the executives’ market (Hahn, 1997). 

           He/she needs to have profound knowledge concerning the novel product, which he/she views as a total of 

elements, including the ways they are finally related to each other to form a coherent whole (Rost et al., 2007:346; 

Kosiol, 2013). He/she usually works on their own, but several times with a specific group as well. He /she analyzes 

and composes information concerning consumer needs, markets and technologies used, from which the innovative 

ideas are instigated and produced. He/she is open to difference and has acute logical reasoning, intelligence and 

mental development in general51, while also continuously discovering new perspectives in solving various issues. 

          With respect to his/her role, it is additionally required that certain specific conditions be followed. Thus, on 

the one hand, unreserved qualitative and quantitative support should be offered to him/her throughout their whole 

exploratory effort as far as the conception and crystallization of the new ideas is concerned, and on the other, 

                                                 
        51 According to IPC - Net (undated), “Rationality” has to do with knowledge and experience from the past 

and has therefore to do with already known information, whereas “Intelligence” refers to a mind process from 

which the new -unknown till that moment- essential information that leads to transcendence, creation and 

distinguished performance emanates. “Intelligence” has to do with what is called inspiration, insight, and 

intuition. Finally, “Mental Development” has to do with the further expansion of Intelligence, which through an 

ongoing information flow enables the gradation and filtering of information and therefore it relates to the ability 

to realize and select the new (till then unknown), reliable and essential information that leads to an added value 

since this information is actually transformed into a new (innovative) idea. 
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he/she shouldn’t be held liable and therefore not be charged the blame in case that the whole effort fails, which 

could actually act as an obstacle even during the initial stages of setting out the innovative ideas (Kotler, 1994; 

Ipsilandis et al., 2005). 

 

          Some of these persons’ individual features is mental alertness, ingenuity, perception, and wittiness. The 

presence of these qualifications justifies the description he/she is attributed as “Concept Promoter” (Nijhof et al., 

2002; Ipsilandis et al., 2005). 

 

 The Adopter: The role of the Adopter is played by a person that possesses the appropriate experience 

in developing new ideas. He/she has the necessary hierarchical power, the necessary recourses and the abilities - 

skills required to make decisions and impose innovation, providing all the means needed to help in overcoming 

potential obstacles that may come up during the innovation project (Witte, 1973; Gemünden et al., 2007:409).  

          The contractor is usually part of the business’ higher level of human resources hierarchy. He/she have a 

wide span of interests while constituting a very good listener and excellent assistant. He/she offers encouragement 

and guidance, he/she is open to taking risks and places himself/herself to the forefront for the confrontation of any 

issue, while also being the cohesive link between the directors and the working group. He/she is also a person that 

knows the business very well, its business strategies and long term goals and is able to prevent opposition parties 

from controlling or even subjugating innovation plans, thus securing legitimacy and organizational faith in the 

project as a whole (Smilor, 1997; Roberts, 1998; Gurtner and Dorner, 2009:188). 

 

          He/she should finally be able to overcome the hurdles that may arise within the business, offering to its 

members a reasoned series of evaluations of the quality and value of such an effort, both for the business and 

economy in general, pointing out its significant role as the backbone of economic and social well-being (Smilor, 

1997; Roberts, 1998; Ipsilandis et al., 2005). 

 

           Irrespectively of the kind and  size of his/her commitment, he/she ought to be characterized by vitality, 

determination, initiative, versatility, cooperative spirit, negotiating ability and insightfulness, properties that 

correspond completely to his/her characterization as “Power Promoter” (Witte, 1999; Ipsilandis et al., 2005). 

 

 The Coordinator: The final link in the “Troika” of the Promoters is the Coordinator who is assigned 

the task of transforming that idea into practice (Hauschildt and Kirchmann, 2001). He/she must come from the 

business itself, be characterized by profound knowledge of it and take a temporally defined responsibility. His/her 

role is twofold and has to do, on the one hand, with the systematization, detailed classification and continuous 

correction of all the composite and necessary for the production process functions and production factors, and on 

the other with the modulation-balancing of all the incongruous features of the human resources inside (e.g. 

hierarchy, individuals, groups, etc) and outside (e.g. Generator, Adopter, etc), the business (Hauschildt, 2004; 

Ipsilandis et al., 2005). 
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           He/she draws their influence from organizational know-how and intra-corporate networks (Gemünden et 

al., 2007:409). He/she monitors the progression of the work and balances business goals and needs. He/she has 

the required concentration on taking appropriate decisions and information and asking the right questions. He/she 

ensures leading and administrative requirements by connecting the business’ hierarchical and functional levels 

the best way possible, while offering to the team appropriate leadership and the essential motivation. He/she 

sympathizes with his/her team’s needs to certain extend and possesses a high level of technical responsibilities 

for the correct management of the idea and its transubstantiation into productive novelty. One of his/her main 

organizational activities is the ongoing provision of information to the bodies concerned about the relevant 

developments that take place inside the business (Roberts, 1998; Gurtner and Dorner, 2009:188-189). Because 

the involvement of the afore-mentioned contracting parties can easily cause a series of operational adversities 

(e.g. Disputes, role confusion, imposition intention, etc ), the Coordinator ’s responsibility should focus on 

mitigating all these harmful for the business situations (Ipsilandis et al., 2005). 

 

     It is made therefore clear that the Coordinator should be characterized by cognitive adequacy, 

administrative ingenuity, endurance and noteworthy resilience, rapid adaptability, responsiveness and affability 

since he/she often handles “face to face” interaction, and diplomacy, namely by unique quantitative and qualitative 

features, so that he/she can meet the stringent demands of his role as a “Project Promoter” (Graumann, 1994; 

Ipsilandis et al., 2005). 

 

3. Organizational Planning and Functional Criteria for the Development of Innovative 

Products  
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3.1 Creation of an Innovative Social and Business Environment   

 

           An “inquisitive” and “concerned” society as well as a series of its businesses that are continuously exposed 

to domestic and international competition, in order to take advantage of the market opportunities, they should 

undoubtedly deal with the crucial issue of the way and the measures through which a continuous “climate” creating 

“new” ideas can emerge and through them they can produce and promote innovation (Thom and Etienne, 2000).  

It was finally proved in terms of research that the desired “climate” of innovation is supported on the one hand by 

the cultural and organizational framework of society itself and on the other by the world of business that must 

urgently realize its contemporary value and its necessity. Thus, “the climate” of innovation is closely related to 

the relevant terms "corporate social culture" and "entrepreneurial maturity" (Thom and Etienne, 2000). 

 

           Corporate social culture can be described as "the total of traditional, changing, and temporally determined 

values, attitudes, rules, standards and responsibilities, that can be experienced and deduced through symbols that 

define and characterize the attitude of society itself, but also the employees on all the levels of a business 

(Sahinidis and Kanellopoulos, 2010).  

 

           As far as the first part of corporate social culture is concerned, namely that of the members of a society, it 

should be noted that society ought to innovate even in these terms. This way, it develops trust among its members, 

the sense of security towards its state and production bodies, while leading these members to their determining 

devotion to the specific goals set by it and it thus creates the basis for inspiration, while at the same time it provides 

for the total success and well-being (Ipsilandis et al., 2005). As far as the second part of a corporate social culture 

is concerned, that of  a business’ employees, these persons should be identified with and incorporated in it, while 

the business itself should also have a driving force that will coordinate effectively their various actions. 

 

           Every business has an individual culture, even if it doesn’t appear clearly on some of its parts. Important 

determining factors for the specific culture are the businessman’s and the employees’ personality and perception 

profiles, the kind of internal and external communication,  the strategic guiding directions for entrepreneurial 

activity, as well as the level and the degree of decision making in its organizational hierarchy (Thom and Etienne, 

2000; Kavoura and Sahinidis , 2015). 

 

           Entrepreneurial maturity on the other hand, could be described “as the size of willingness, readiness, and 

capacity of innovation on the businessman’s and the employees’ parts”. The successful management of innovation 

works presupposes the existence of all the three parameters within the business, and indeed they should not be 

regarded as independent of each other, but as processes mutually affective and promotional (Thom and Etienne, 

2000; Ipsilandis et al., 2005). 

 

          The willingness to innovate is considered to be manageable by the business’ management alone. The efforts 

for its increase  can be achieved for example through the  planning of a system of motives, by the influence on the 

values, attitudes, regulations and standards that are used in approaching organizational development, by the 

transfer of knowledge or training on thinking, by creativity and the abilities for its realization (Thom and Etienne, 

2000). 

 

.     Readiness for innovation has primarily to do with the management’s and employees’   dilemma of choosing 

between a crosswise organizational recovery (turnaround) and a complete organizational transformation. 

Turnaround focuses on results, while transformation on mentality. Turnaround emphasizes short term activities 

that affect only the current state mainly of the business’ economic data (e.g. balance sheets, use results, etc) and 

essentially they lead it to a temporary entrepreneurial victory or defeat, whereas transformation focuses on long-

lasting attitudes that affect collective processes of thinking, concerning the way of business operation and 

highlights why this victory or defeat occur. Turnarounds are mainly single events, while transformations have to 

do with processes in progress, trying essentially to reform and recreate the culture of the business, leading it to 

innovative productive directions (Das, 2003).  

 

          Finally, the ability to innovate has to do with the application of the innovative process through viewing the 

market as a source of new ideas that direct the business’ actions for R&D, in combination with focus on business 

capitals and investments yet with an adjusted timetable for the best confrontation of the changes in consumer 

needs and preferences. Towards this direction, the creation of strategies that capture and incorporate the various 

networks of intra- and extra- business relations and alliances is important. The role of specific leading individuals 

with entrepreneurial perception, risk-taking skills and devotion to innovation who will coordinate the whole 
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process is significant here (Prastakos et al., 2003:2-3). Yet, this whole process should avoid possible overlaps 

between the stages of innovation development, uniting all the functional parts towards the achievement of the 

common goal (new product) under a regime of determined labor division and compression of the time that 

intervenes till its disposal to the market.  

 

          These strategies can be a system of interconnected institutions for the production, preservation and dispersal 

of knowledge, of the skills and mechanisms for the development of new products, a system that will focus on the 

individual internal characteristics and abilities of the business that relate positively to its ability to innovate, that 

will examine the interconnections among networks of competitive enterprises with common features (clusters) 

and geographical proximity, and in which, economy will be perceived as a total of interconnected active 

mechanisms including businesses, universities, public research bodies, and the intermediate supporting bodies 

that relate for instance with innovation funding, technical education, the provision of  support services, etc. 

 

          It should additionally be noted that as far as the “internal business environment” is concerned, a series of 

mainly intangible and idiosyncratic features are found behind the business’ ability for innovation. The most basic 

of them are related with the adoption of decentralized and flexible organizational structures with “open” 

communication in both its vertical and horizontal organizational levels. The existence of entrepreneurial   climate 

and of a leading group that favors an innovative effort’s risk taking, as well as of corresponding policies and 

organizational structures for the encouragement of taking innovative actions, constitute particularly important 

elements too. (Prastakos et al., 2003; Kavoura and Sahinidis, 2015). 

 

          Of course, in order for a business to be able to innovate, it should be able to take advantage of its intellectual 

capital and manage effectively the knowledge resources in it, but also be in the position to spot sources of 

knowledge it doesn’t itself have and which it can borrow from outside. In this framework, the usages of 

information and communication technologies seem to be able to play an important supportive role, since they 

encourage the interconnection and obtainment of a large volume of the necessary data.  

 

         The aim of all the above is the designation and reinforcement of the whole social and business “climate” 

which will promote the creation, application and final acceptance of the novel product  by the narrower and wider 

market environment. 

 

3.2 Establishment of Supportive Mechanisms for Promoting Productive Innovation  

 

 The key-roles mentioned previously must be part of a wider organizational scheme, which emerges in the 

form of a bipolar system; the firm being at the one pole and the state at the other one. 

  

          On the firm’s side, what is required is the existence of a dynamic domestic company, which can draw 

consumer's interest much easier than a large multinational company, because it possesses in this case a competitive 

advantage of better understanding local culture and traditions. Such a local dynamic company can contribute to 

the promotion of the innovative process, assuming that it has the proper know-how, professionally competent 

personnel, an effective system of drawing and managing information52, sufficient financial and production 

resources and business flexibility. It can locate sources of idea generation, take advantage of potential 

"generators", and support financially the innovative process; while at the same time it applies efficient control and 

evaluation methods and practices (Devinney, 1995; Sdrolias and Papadeodorou, 2002; Ipsilandis et al., 2005). 

  

 It is evident that the business strategy of such a company must be encompassed by a culture, which has 

nothing to do with mass production and its management, but instead it is receptive to new approaches, flexibility 

and continuous innovation. Finally, such a company must be a dynamic and aggressive one so that by introducing 

innovating products, it can initially penetrate specific small market segments, which can be sorts of hubs in the 

expansion and networking of its products in wider markets (Dougherty, 1990; Ipsilandis et al., 2005). 

                                                 
      52  Devinney (1995:72-73), emphasizes that innovation is information. It should also not be inherently local 

but spherical, the production and entrepreneurial action should not be limited to routine predictions and intuitive 

tactics. It would indeed be better if this information comes from the wider national market environment (e.g. 

changing client wishes, new initiatives on the competitors’ part, general challenges from the national market etc), 

and be flexible so that  on the one side the cost for its placement on market and its obtainment  is low and on the 

other it supports the various aspects of innovation, so that they don’t collide with cultural and socio-political 

differences, and local regulatory structures. 
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          With regard to the state, which is the second pole of the bipolar scheme, it must be emphasized that it can 

play a vital role in supporting the efforts of companies to introduce innovation and produce innovative products 

and services, adopting a uniform system of innovation, which motivates, gathers and subsidizes commercial viable 

ideas, which supports and promotes the production of innovative products, and which assesses local, regional and 

national structures of the innovation’s entrepreneurial performance (Hall,1994:18; Ipsilandis et al., 2005). 

Besides, one of the state’s main tools are those of each Development Law and the European Funds, with which 

businesses are systematically endowed with the aim of developing entrepreneurial skills of extroversion and 

innovation (Chletsos, 2011). 

  

          Such initiatives of course have significant positive effects both on the business and on Greek economy, yet 

the problem for Greece is that these financial contributions are usually -for electioneering purposes too- not fairly 

distributed and additionally financial irregularities in their management often occur. Therefore, the following four 

points must be emphasized: 

 

 Establishment of a proper enterprise policy framework: The up to date experience in Greek business 

life shows that the state has not formulated a proper overall policy towards business. Instead it has been taking 

individual measures with no continuity that in no way can form a total coherent policy. Examples of this practice 

can be easily found in measures that have been taken at different times to support merges, to provide incentives 

and support to large businesses, to subsidize businesses which had reached an ill non-reversible financial and 

functional condition with state funds, to provide privileges to mass production oriented companies, and to neglect 

any encouragement and support for investment initiatives (Ipsilandis et al., 2005). 

 Furthermore, Greece is behind the rest of the industrially developed nations in know-how and technology, 

low in R&D spending, and cannot expect any competitive advantages to come from this direction, especially in 

the case of companies in conventional sectors of the economy. Instead the rich tradition and cultural heritage can 

prove to be a great source of innovative ideas, and this could be the strong point against the competitive and 

demanding economic business environment in the International Market. It is therefore evident that the existing 

policies must be revised and incentives must be redirected to dynamic and flexible companies, regardless of their 

size, as long as they demonstrate evidence of innovative trends in their products (Sakkas and Spyropoulou, 1995; 

Souitaris, 2001; Ipsilandis et al., 2005). 

  

 Effective measures of fiscal policy: There is a need to intensify the direct and indirect financial support 

of companies, which apply and are committed to innovation, with special tax incentives, additional financing, 

interest subsidies, import duties discounts, returns of indirect taxes etc. At the same time the state must establish 

those mechanisms to identify, absorb and distribute European funds in the areas of research and development, 

technology and innovation, since experience and statistics reveal an inefficient utilization of this kind of funds by 

the majority of the Greek firms (Ipsilandis et al., 2005). This way, a concrete “bond of trust” between state and 

businesses is built, while at the same time businesses, having the necessary capitals, can move forward the creation 

and completion of their innovative ideas in practice (Parahina et al., 2014). 

 

 Direct involvement in marketing innovative products: The state could also play a key role in the 

promotion and initial placement of innovating products in international markets, by intervening in the marketing 

of the products. This intervention can be expressed either indirectly, for example, in the form of state guaranties 

(i.e. certification of quality of the innovative products), which will enhance the marketability of the products. It 

goes without saying that the role of state in the promotion and distribution of the products is restricted to initially 

facilitate the process, which eventually becomes the sole responsibility of the producer according to laws of the 

free market. The state can also play a key role in preparing and providing the human resources that will support 

the establishment of an innovation culture in a business (research and development, use of technology, 

management). Promotion of innovation concepts in the curricula of university courses, provision of incentives to 

HEIs to develop active links and integrated programs with innovative companies can certainly create great benefits 

in the long term (Ipsilandis et al., 2005). 

 At the same time training must be provided to personnel of public services and organizations involved in 

any way in this process of guiding and supporting small business (information, support, authorization, financing, 

quality, control, etc). Last but not least, great care must be taken when formulating state economic policies to 

provide incentives for decentralization in order to resolve the unbalanced pattern of growth observed today among 

the different regions of the country. The latter is also in line with the concept of promoting innovation through 

tradition and heritage, the roots of which can be traced much easier in rural areas away from large metropolitan 

centres. In addition, such policies can increase local employment and contribute in revitalizing economic and 

social life in the regions (Ipsilandis et al., 2005). 
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 Intellectual property rights: The patent of the exclusive right to produce an innovative product acquires 

a more and more important role due to its contribution both to the business’ and the country’s economic  

expansion. Therefore, the state must ensure that innovators can protect their innovative ideas and efforts by 

awarding patents to companies presenting new innovative products. In these cases innovators must be protected 

by patents, but also by state intervention at international forums and agencies, so that they have the exclusive 

rights to the production and commercialization of their products and in order to deter the possibility of 

expropriation of innovative ideas and products by companies in other countries (Souitaris, 2001; Mark-Herbert, 

2004).  

 

3.3 Development of Alternative Business Structural Systems  

 

 The operations and management of both the public and most of the private sector in Greece are based 

principally on traditional hierarchical bureaucratic structures (Van der Panne et al., 2003:316-317; Ipsilandis et 

al., 2005). Such structures present severe weaknesses in today’s dynamic, fast-changing business environment. 

Serious inadequacies of these rigid mechanistic management structures come from the simple fact that they are 

not compatible with the human adaptability in various environments under different circumstances. Because 

individuals do not find a fertile environment to develop their personal interests and abilities they tend to deny and 

reject such systems which lead to the development of stereotypical behaviour patterns, to a passive workforce, 

centered on the mere fulfillment of job obligations. The emphasis on rules and procedures results in lack of 

initiative, and especially innovative ideas, and it makes it more difficult for the individual to adapt in fast changing 

conditions. It is obvious then that the combination of these factors mentioned above raise serious obstacles in the 

pursuit of any innovative business endeavour (Martins and Terblance, 2003; Ipsilandis et al., 2005). 

 . 

 To overcome the limitations of conventional organization and management structures, some propose new 

forms of organizations such as the “Matrix Organization” which can respond better than conventional forms of 

organization to the more complex requirements of the business environment. The key concept in the matrix 

organization is to look at organizational structures along two axes: the one axis represents the dimension of the 

work or better yet the project or product, while the second axis represents the dimension of the operating function. 

Thus, the high degree of the business’ created "cohesiveness" and the absence of the limitations imposed by the 

rigid nature of the hierarchical organization, offer significant flexibility and independence to the members of an 

organization, which, in association with the non-permanent nature of the product or project, facilitates and 

encourages the faster capture and process of information from the environment, which are finally considered to 

be two of the most basic success factors (Howell and Higgins, 1990; Ipsilandis et al., 2005). Moreover, a basic 

part of the specific management structure -the product or project dimension- mandates, on the one hand, the better 

consolidation of the various functional input and on the other, it favours the optimal allocation of means and 

resources. In conclusion, elements like the ones embedded in a matrix-like organization structure foster the 

development of innovative efforts and processes (Van der Panne et al., 2003; Ipsilandis et al., 2005; Mullins, 

2007). 

 

3.4 Suppression of Conflict Situations and Implementation of Incitement Processes  

 

          Because innovation is a complex procedure, conflicts often arise that have to do with essential differences 

in the perception of those involved, with the fear of  underestimating the knowledge and experience available, or 

even with their rivalry concerning the ownership of the “new” idea. These situations, on the one hand involve a 

great risk for the business itself (organization), and on the other, they encourage the teams’ competitive 

perceptions and tactics, with the result of every innovative effort being discouraged (Thom and Etienne, 2000; 

Ipsilandis et al., 2005). The threats for conflict are certainly intensified as the innovation process moves forward 

and as the complexity and risk profile of an innovative plan increase, which raises even higher demands for the 

management of innovation (Thom and Etienne, 2000).  

 

          For confronting the situation above certain measures are suggested, most of which include incitement 

elements. Besides, the appropriate motivation of the employees reinforces corporate social performance and the 

business acquires this way important competitive advantages against its competitors (Turban and Greening, 1997). 

The particular measures are (Amabile, 1996; Kotter, 1996; Spreitzer, 1996; Thom and Etienne, 2000; Kavanagn 

et al., 2004; Cadwallader et al., 2010):  

 

 Reinforcement of the management’s mood to psychologically empower the employees so that they can 

work towards the business’ best result possible.  



 

 

55 

 

 Moral and psychological preparation of the business’ members for an attitude that has an innovative 

character. Thus, the value and determining importance of these persons for the whole innovation process is 

highlighted. 

 Delegation of bigger responsibility and more remits to the employees, so that they feel   participants 

in potential success and concerned about failure.  

 Sufficient reports about those employed in the innovation sector from the business’ higher hierarchical 

rank, in regular periods of time. 

 Assuming error responsibility concerning the innovation’s production process on all the business’ 

hierarchical and functional levels. 

 Continuous provision of information to the employees about the course of the innovation process and 

its up to that moment given achievements. 

 Recognition and promotion by the superiors of the content of the employees’ creative works and 

suggestions, accompanied by the appropriate moral or even material reward. 

 Avoidance on the management’s part, of a strong standardization of behavior rules that will cause 

anxiety to the employees. 

 Promotion of independent and creative communication within the business itself and its external 

environment too, in combination with the possibility of self-coordinating the communicative relationships. 

5.  Conclusion 

          Since so many things are jeopardized in the contemporary greek businesses, it is particularly obvious that 

the production and promotion of innovative products is not an optional need any more, but rather an obligation of 

vital importance for their survival, especially in today’s multifaceted and intensely competitive market 

environment and at the same time in a country suffering from severe economic recession and thus not being able 

to support them as much as it should. The development of an appropriate “model” for the design and creation of 

innovative products is therefore required, with the involvement of people with high quality quantitative and 

qualitative features and skills, with key roles and responsibilities in this innovation process, a model based on  

redesigned organizational and functional structures and strategic tactics, so that greek businesses will not only 

become established in the foreign markets  but will also be able to steadily control a part of them. The present 

paper tries at the very least, with a particular scientific approach and conception, to introduce and contribute to 

those business goals. 
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Abstract  

 

The expansionary fiscal contraction hypothesis argues that a reduction in state spending alters future expectations 

about taxation and may (under certain conditions) expand private consumption. EFC authors suggest that public 

spending cuts stimulate the economy today and contrary to Keynesian thesis that rising taxes today may have 

contractionary effects on aggregate demand, the short term impact of fiscal consolidation may be expansionary. 

More specifically, Alesina and Perotti (1997) suggest that fiscal consolidations are correlated with growth, 

especially if applied through reduction of state expenditures rather than by raising taxes.  

The purpose of this article is to critically analyze the theoretical background of the expansionary austerity 

hypothesis, and to outline the prerequisites for its termination. It is argued that EFC’s analysis is not policy sound 

and growth oriented since austerity policies do not deliver the expected results but end up in endless economic 

depression. The weaknesses of EFC thesis also include the inability to bring positive results in an environment of 

irrevocable fixed exchange rates. 

The article is organized as follows: section one provides an introduction to the issue while section two highlights 

the main tenets of EFC argument. Section three elaborates the impact of EFC thesis on key macroeconomic figures 

in selected euro area countries. Finally, section four concludes. 
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1. Introduction 

 

“…the recipe is as simple as it is hard to implement in practice; western democracies and other countries faced 

with high levels of debt and deficits need to cut expenditures, increase revenues and remove the structural 

hindrances in their economies, however politically painful. (Wolfgang Schauble, Germany’s federal minister of 

finance, Financial Times, 2011) 

Many states of the euro area adopted euro with a false impression over its fiscal, monetary and structural rules. 

As a result, European economies did not enter the financial crisis in 2008 with an effective fiscal framework. The 

low interest rates in the first years of euro circulation created a pseudo welfare sentiment and the indifference over 

the fiscal deficits soon led to serious concerns over the ability of certain states to pay back their national debts. 

Fragile and long term imbalanced national budgets at the beginning of the financial crisis in 2008 came out of 

control in 2010. The average deficit in the EU almost doubled between 2007 and 2008 in the European Union 

reaching 6.4% of GDP in 2009 and debt ratios significantly deteriorated in euro area. Banking crises enforced the 

negative spillovers of crisis adding additional debts to already unsustainable national debt levels. As a result, many 

countries have followed restrictive fiscal policies so as to control government deficits (Kotios et al, 2012; Sklias 

et al, 2014, Maris et al, 2016).  

The article assesses the influence of fiscal austerity policy in specific issue areas of macroeconomics in four states 

namely Portugal, Cyprus, Greece and Ireland in the period 2010-2016. The applied criteria for the judgement of 

expansionary fiscal austerity programs (EFCs) are (Hazakis, 2015:834), debt sustainability, primary fiscal 

balance, external competitiveness, unemployment rates and poverty indicators. 

It is argued that fiscal austerity policies did not address the public debt dynamics, did not achieve a sustainable 

improvement in exports and deteriorated social conditions for the majority of the population.  

The article unfolds as follows. Section two contains the main theoretical pillars of EFC policy. Section 3 assesses 

the negative spillovers of EFCs. Finally, section four concludes. 

 

2. The main tenets of expansionary austerity 
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The debate over the positive spillovers of fiscal consolidation begins in the 1960s and takes into consideration the 

crowding out results of fiscal policies on private investments based on the analysis of IS/LM model. The IS 

equation concerns the equilibrium between output and interest rates in an economy based on the linkages between 

investment and savings. Accordingly, the lower the interest rate the larger the amount of output. The LM curve 

concerns the linkages between output and interest rates based on money demand and supply (higher interest rates 

lead to smaller holdings of money). Fiscal policy concerns the IS curve and monetary policy the LM curve. Their 

intersection is vital and sets the level of aggregate demand at any given price level. 

The EFC theorists also took into account the Ricardian equivalence hypothesis that is the belief that debt-financed 

fiscal policies are not effective and agents anticipate future taxation increases ending in reduction of consumption 

and investment. In the 1990s and especially from 2000 with the introduction of euro, expansionary fiscal austerity 

theorem gathered momentum suggesting that under specific terms, expansionary fiscal policy may have stabilizing 

results on fiscal balances, stimulating private consumption and investment, boosting economic activity (expansion  

rather than contraction as argued by the standard Keynesian arguments) and improving exports (Giavazzi and 

Pagano, 1990 and 1996; Alesina and Perotti, 1995;1997a;1997b, Alesina and Ardagna, 2010). How this could 

take place? 

First, effective and credible fiscal consolidation does have an impact on the behavior of households and firms, 

through the “expectation channel”. Optimistic expectations are created to economic agents by public expenditure 

cuts, leading to anticipations for future tax reductions and increases in income. Moreover, this perception leads 

agents to the decision to raise consumption expenditures and to undertake investment programs and thus boosting 

economic activity. Contrary to Keynesian explanations (which state that budget deficit reductions lead to a 

temporary slowdown of aggregate demand and of economic activity), neoclassical theory suggests that a budget 

reduction would have no serious and detrimental effects on economic activity. According to the expectational 

view of fiscal policy if the fiscal consolidation programme appears to the public as a serious attempt to reduce the 

public sector borrowing requirements, there may be an induced wealth effect, leading to an increase in private 

consumption (Blanchard, 1990). A budget reduction would have no effect on economic activity since the supply 

side is supposed to be the main determinant of economic growth. On the contrary, Keynesian theory postulates 

that a fiscal contraction leads to aggregate demand reduction either through the decrease in public consumption 

and investment, or as a result of reduction in families consumption brought by the increase of taxes or by the 

decrease of social transfers.  

Second, controlling fiscal deficits and servicing debt stocks enforces trust in public finances’ solvency, reduces 

interest rates of loans and bonds and eliminates uncertainty over policy making. Third, taking into consideration 

that exchange rates are irrevocably set in a monetary union, and thus no currency manipulation can take place the 

only way to restore competitiveness in through internal devaluation of incomes (wages). 

Giavazzi and Pagano (1990, 1996) applied regressions analysis  to estimate specific correlations  between 

expenditure cuts and consumption in specific OECD states and concluded that fiscal consolidations are correlated 

with expansions in private consumption. Alesina and Perotti (1997b) further argued that fiscal consolidations are 

correlated with growth, especially if they are based on reductions of government spending rather than on rising 

taxes. Alesina and Ardagna (2010) also suggested that expansionary fiscal policies may alter expectations of 

economic agents about the future tax burden. If future taxes are expected to be lower they send positive signals to 

the economic actors regarding consumption under the condition that fiscal consolidation is applied permanently. 

EFC policy may stimulate private consumption and investment and if combined with reforms it may also improve 

export dynamics. As Mishkin (2000:2) argued ‘Restraining the fiscal authorities from engaging in excessive 

deficits financing thus aligns fiscal policy with monetary policy and makes it easier for the monetary authorities 

to keep inflation under control.’ The primacy of price stability is reaffirmed, and fiscal policy serves first and 

foremost this target. 

According to Alesina and Perotti (1997b:211) successful fiscal consolidations (type -1 adjustments,) “rely 

primarily on expenditure cuts, in particular cuts in transfers, social security, government wages, and employment 

while tax increases are a small fraction of the total adjustment, and, in particular, taxes on households are not 

raised at all or are even reduced”. Influenced by EFC policy on the expenditure /spending dilemma, Ireland 

decided in 2017 that fiscal measures are distributed between spending increases and tax cuts on a 3 to1 basis, with 

an estimated cost totaling €1.3 billion (½ percent of GDP). As it is stated by the IMF (2017b) the revenue-reducing 

measures comprise a reduction of the three lowest universal social contribution rates and a tax-rebate for first-

time buyers for new construction. However, on the expenditure side, about 80 percent of the €1 billion increase 

falls on current spending, mainly related to health, social housing, state pension and other social protections, 

education, and the introduction of universal childcare subsidies On the other hand, type-2 adjustments, rely mostly 

on broad-based tax increases, and often the largest increases are in taxes on households and social security 

contributions (Alesina and Perotti 1997b: 211). Accordingly, fiscal adjustments based upon cuts in spending are 

much less costly, in terms of output losses, than those based upon tax increases. 

However, even if one accepts this logic that irrespective of the economic cycle and no matter of the structural 

problems and priorities of a state, reducing spending is more preferable than increasing taxes the debate ignores 
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which measures would be more ‘growth friendly’, or less detrimental to growth and does not examine thoroughly 

the elasticity of GDP to fiscal reductions. 

The EFC debate is also linked to the multipliers discussion. As Briotti (2005:23) suggests, “From a policy 

perspective (…) there seems to be broad agreement about the basic factors influencing the size and sign of fiscal 

multipliers. These factors can be summarized in the following way: a crucial condition for a fiscal expansion 

having multiplier effects on aggregate demand, and thus output, is that there be slack in productive capacity. The 

composition of the fiscal expansion is also important, with higher government spending giving a stronger impulse 

to demand than tax cuts, particularly in the case of high-quality spending, such as spending that increases the 

productivity of labor and/or capital. Tax cuts, however, can also be expansionary, should labor supply and/or 

investment increase in response to them. In general, the larger the responsiveness of consumption and investment 

to current income, the larger the multiplier”. However, even Blanchard and Leigh (2013) based on an OLS 

regression on a cross-section of 27 advanced economies demonstrated that “stronger planned fiscal consolidation 

has been associated with lower growth than expected, with the relation being particularly strong, both statistically 

and economically, early in the crisis”. They further suggested that for every additional percentage point of GDP 

of fiscal consolidation, GDP was about 1 percent lower than forecasted. They interpreted the result as implying 

that fiscal multipliers in 2011 were higher than those predicted by forecasters. Thus, multipliers do play a crucial 

role but vary considerably depending on whether the fiscal adjustment is conducted via expenditure reduction or 

tax increases with different levels of expenditure and taxes yielding different multipliers. Multiplier effects are 

also stronger than expected because of the time horizon of a program meaning that they are low if 

consumers/investors incomes are temporarily affected but are high if consumers and investors perceive that 

adjustment is long term and thus uncertainty over incomes is strong. Multiplier effects are also complicated 

because cumulative effect of a complex economic crisis is spread over time and thus how depression affects 

tradables and non tradables sector with different elasticities of demand and different abilities to bypass taxation 

and regulations remains unanswered. Thus, heavy reduction of incomes/state expenditure through internal 

devaluation coupled with high levels of taxation do not create symmetrical negative effects in different aspects of 

GDP but unanticipated and disproportionate to the reduction negative effects on investment, employment and 

consumption. All affected aspects of GDP reinforce negatively each other in a much faster way then predicted. 

Thus, if exports do not compensate for losses in fiscal consolidation and if investment does not offset collapse of 

government expenditure they add to the drag on consumption/demand. 

 

3. Evaluating the effectiveness of EFC policies in Eurozone 

 

Euro zone economies do not have the ability to enforce external competitiveness through manipulation of currency 

since monetary policy is exercised by ECB. Further, interest rates are currently at historically low levels.  

Consequently, restoring fiscal imbalances within such a monetary-macroeconomic framework demands a 

fundamental reorganization of productive model and of export patterns so as to attain sustainable productivity 

gains and sustainable current account surpluses. In the absence of such economic policy, the deficit states which 

have to find capital by borrowing continue to face the threat of a debt crisis. If in the same time, the surplus states 

are not willing to be locomotives of demand and insist on maintaining high surpluses, the deficit countries have 

to bear the full cost of adjustment. The danger of persisting current account imbalances within a monetary union 

without a mechanism to support the states in adjustment sooner or later leads to massive outflows of capital from 

the deficit states and to bank runs. The unity of a monetary union falls apart since states with high current account 

deficits and no potential to hold austerity policy for more than a decade may be forced to abandon the monetary 

union with tremendous cost. The countries in adjustment achieved nominal convergence as far as it concerns 

primary fiscal balances but the success will prove to be unsustainable in the absence of real improvements in 

export competitiveness as well as in the absence of effective measures to reduce national debt burden. 

 

Table 1: Net lending (+) /net borrowing (-) as % of GDP, Eurostat, 27th march 2017 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

European Union (28 countries) -6,6 -6,4 -4,6 -4,3 -3,3 -3,0 -2,4 

Euro area (19 countries) -6,3 -6,2 -4,2 -3,6 -3,0 -2,6 -2,1 

Germany (until 1990 former 

territory of the FRG) -3,2 -4,2 -1,0 0,0 -0,2 0,3 0,7 

Ireland -13,8 -32,1 -12,6 -8,0 -5,7 -3,7 -1,9 

Greece -15,1 -11,2 -10,3 -8,8 -13,2 -3,6 -7,5 

Cyprus -5,4 -4,7 -5,7 -5,8 -4,9 -8,8 -1,1 

Portugal -9,8 -11,2 -7,4 -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 
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In Greece for example, it is evident that external competitiveness adjustment has been improved through the labor 

cost mechanism and thus there is room for further improvement in the non-labor cost variables to become 

competitive within the euro-zone. Greece’s unit labor costs improvement was attained through a compression of 

salaries (close to 30 percent), rather than through productivity gains.  However, it is the intensification of non-

labor cost structural reforms that will permit Greece to become more integrated to international productive and 

commercial networks and to enhance its competitiveness inside the euro area. Moreover, the improvement of 

current account balance is not sustainable since it is based more on contraction of imports. Indeed, the 

unprecedented fall in personal disposable income led to a decline in imports not only for consumer goods but also 

in capital goods (basic metals, machinery, and equipment). However, the geopolitical instability in the east 

Mediterranean region favored the tourist sector and the services balance has benefitted from very remarkable 

receipts. Second, the EFC-inspired programs did not put a brake on debt dynamics of the ailing economies in both 

the private and public sectors. Even more they did not address the well-hidden bomb of private and bank debt. 

Even in the best performing Ireland, the weight of the debt stock or debt servicing costs on total tax revenue 

remains significant. Equally important, private sector indebtedness is high (non-financial private sector non-

consolidated debt stood at 322.3% of GDP at the end of 2015). The non-performing loans (NPLs) of domestic 

banks stood to 14.2 percent in 2016Q3 ratio (IMF, 2017b), among the highest in the eurozone (see Eurostat, 2017).  

In Cyprus, the high level of NPLs creates systemic risks as NPLs (June2016) on local operations of both banks 

and cooperative institutions stood at 58.3%. In April 2016, Cyprus was identified as experiencing excessive 

macroeconomic imbalances in the context of the MIP. Thus, the high stock of public debt still poses risks to 

medium-term debt sustainability, leaving limited room for further fiscal relaxation.   

The Portuguese banking system also continues to face low asset quality, low profitability, and limited capital 

buffers and the outstanding stock of NPLs stood at €49 billion at end-2015 (27 percent of GDP) representing 19 

percent of total loans (IMF, 2017c).Thus, the danger remains that aggregate capitalization would come under 

severe pressure if earnings are not sufficient to counterbalance risks linked with NPLs. Bank recapitalization 

further aggravates public debt (IMF, 2017c) and as a result public debt would stand at 124.9 percent of GDP in 

2021. Thus, Portugal’s debt burden and gross financing needs place a threat to debt sustainability and make fiscal 

position of the country vulnerable to macroeconomic shocks. 

In Greece (IMF, 2017d) public debt follows an upward trend reaching 180 percent of GDP by end 2015 despite 

debt restructuring in 2011-12 and flow relief from creditors. In the same time private sector arrears to the banks 

and the state rose significantly in the last seven years. NPLs are close to 50 percent of total loans, putting in 

jeopardy the whole policy of fiscal adjustment. Apparently, Greece needs a long term solution to ensure debt 

sustainability (i.e. extensions of grace and maturity periods, deferral of interest on European loans, stable interest 

rates on European loans) and to maintain gross financing needs below 10 percent over the medium and long run. 

If this not happens debt is projected to reach 170 percent of GDP by 2020, and to 275 percent of GDP by 2060 

and gross financing needs will reach 33 percent by2040 and 62 percent of GDP by 2060. 

 

 

Table 2: General gross government debt as a percentage of GDP (2009-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat, March 2017 (for 2016 the data are preliminary) 

 

Third, a key negative spillover of the EFC policy has been the rising inequality in income distribution due to 

collapse of incomes and deteriorating labor market terms. Intra euro divergence persists and is rising taking into 

consideration that the GDP per capita rate of Greece was 70.87% of the German GDP in 2009 but only 52.4% in 

2016 and the same negative trend holds true for all the other states under examination namely Cyprus, (66.1% in 

2009 but 48.6% in 2016), Portugal (55.2% in 2009 but 48.23% in 2016) even in Ireland (123% in 2009 but 120% 

in 2016).  

 

Year Greece Cyprus Portugal Ireland 

2009 126.7       53.4   83.6   61.7 

2010 146.2       55.8   96.2   86.3 

2011 172.1       65.2 111.4 109.6 

2012 159.6       79.3 126.2 119.5 

2013 177.4      102.2 129.0 119.5 

2014 179.7     107.1 130.6 105.2 

2015 177.4     107.5 129.0 78.6 

2016* 179.7     107.4 130.5 75.1 
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Table 3: IMF, World development indicators, IMF database, 27th march 2017, (IMF staff estimates for 2015, 

2016) 

Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cyprus 19,959 19,737 19,279 18,608 17,418 16,843 16,695 16,765 

Germany 30,166 31,373 33,098 33,210 33,180 33,575 34,010 34,487 

Greece 21,379 20,227 18,533 17,316 16,732 16,969 17,415 18,074 

Ireland 37,298 37,020 37,880 37,674 37,677 39,337 40,515 41,493 

Italy 26,757 27,127 27,206 26,439 25,864 25,638 25,645 25,815 

Portugal 16,663 16,971 16,686 16,079 15,908 16,150 16,393 16,634 

 

EFC negative spillovers are also apparent in employment and risk of poverty indicators. The common ground for 

all four countries is that austerity measures were not socially balanced and extreme downward real wage 

adjustments took place. It is no coincidence that in 17 of the EU countries the number of people at risk of poverty 

or social exclusion has raised since 2008. Overall, ccountries in adjustment programs experienced ssignificant 

increases in the percentage of people at risk of poverty or social exclusion. 

Table 4: Unemployment rates (number of unemployed as a % of total labor force, (2007-2016), Source: Eurostat, 

2017 (for 2015* and 2016* the data are preliminary) 

 

Recent IMF research using data from the past 30 years found that fiscal consolidation raised both short-term and 

long-term unemployment, with its impact on long-term unemployment being greater for wage-earners.  

The major handicap of present EFC inspired programs is the fact that they are deprived of a well-designed, 

properly financed, front loaded and unconditional poverty reduction policy framework (PRPF). The new poor 

comprising of those who have been pushed into poverty by the anti-development tetralogy of lower incomes - 

higher taxes - higher domestic goods/services prices - high household loan installments is continuously raised. 

Accordingly, there is a need to guarantee stability on the provision of fundamental public goods during recession 

and to provide mechanisms for individual capabilities reorganization. This definitely leads not to horizontal cuts 

in government expenditure but to changes in inter and intra sectoral government expenditure allocation to preserve 

certain levels of fundamental public goods at the time of front loaded fiscal stabilization.   

 

Table 5: People at risk of poverty, Eurostat, 26th march 2017 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

European Union (28 

countries)    - 23,7 24,3 24,7 24,6 24,4 23,7 

Euro area (19 countries) 21,6 22,0 22,9 23,3 23,1 23,5 23,1 

Germany (until 1990 

former territory of the 

FRG) 20,0 19,7 19,9 19,6 20,3 20,6 20,0 

Ireland 25,7 27,3 29,4 30,3 29,9 27,5 26,0 

Greece 27,6 27,7 31,0 34,6 35,7 36,0 35,7 

Cyprus 23,5 24,6 24,6 27,1 27,8 27,4 28,9 

Portugal 24,9 25,3 24,4 25,3 27,5 27,5 26,6 

 

In any case implementation of adjustment efforts faces key problems. First, time lags exist between adjustment 

efforts-reforms and deliverable results distorting a crystal methodological link of reforms to adjustment and 

competitiveness. Further, the existing asymmetry between correction of fiscal imbalances which are based on a 

Year Greece Cyprus Portugal Ireland Euro area 

2007-2011 

Five year 

average 

 

11.3 

 

5.4 

 

10.7 

 

10.3 

 

9.0 

2012 24.5 11.9 15.8 14.7 11.4 

2013 27.5 15.9 16.4 13.1 12.0 

2014 26.5 16.1 14.1 11.3 11.6 

2015* 24.9 15.1 12.6 9.4 10.9 

2016* 24.7 13.4 11.6 8.2 10.3 
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specific set of budgetary tools and ineffectiveness of structural reforms in delivering competitiveness benefits is 

elusive. As far as structural reforms Portugal (IMF, 2017c) implementation of reforms has largely stalled over 

2016,exacerbating the impact on potential growth from low investment levels and a shrinking labor force. 

Finally, uncertainty in the policy results of program, lack of domestic ownership of programs and deflation are 

evident in most of euro area adjustment programs. Consumers postpone purchases, aggregate demand falls, asset 

prices decline, profits fall and reduction in output and employment gather momentum. 

 

4. Conclusions and policy implications 

 

The EFC choices are leading economies to a policy impasse. Fiscal consolidation brings only short term fiscal 

primary surpluses while public debt ratios keep growing. Confidence, which is expected to make the private sector 

restart investment, is not restored. Governments have little policy space on the fiscal side and no possibility to 

follow through European central bank an alternative policy in the monetary field. Quantitative easing prevented 

a liquidity crisis but cannot deliver automatically growth results. Fragile banks that have not been able to absorb 

their bad loans to the private sector face severe liquidity problems. 

The article raises several doubts about the efficacy of EFC programs. Time lag between intermediate troika 

assessment, the delivering of adjustment programs tranches and the dynamics-priorities of national 

macroeconomic frameworks lead often to a non-orderly application of policies. Further, the idea that fiscal 

austerity enforces sustainable components of growth finds little support in the data. Fiscal retrenchment typically 

has contractionary effects on economic activity and leads to higher unemployment rates and high levels of national 

debt. Perotti himself (2012) argued after reexamining the fiscal episodes in Denmark (1982-1986), in Ireland 

(1987-1990), in Finland (1992-1998) and in Sweden (1993-1998), that “the results cast doubt on some versions 

of the expansionary fiscal consolidations hypothesis and on its applicability to many countries in the current 

circumstances”.  Low growth impacts on the debt-to-GDP ratio by weakening GDP (the denominator). 

The article rejects EFC theorem and suggests that an adjustment is effective if it provides a viable and final 

solution to the original problem that raised its necessity. Thus , effectiveness refers to a triple challenge namely 

to identify the core pillars  of macro, micro-economic and structural imbalances in a country, to induce corrective 

action with long term positive results and to balance economic effectiveness with social equity at the domestic 

level. Effectiveness is linked to specific structural/fiscal problems and the ability to solve them taking into account 

the necessity of European social and economic cohesion. Obviously, it involves a completely different 

identification of problems, hierarchy of issue areas priorities and corrective actions to face them (Hazakis, 2015).  

EFC programs  proved ineffective because of four failures: failures of policy mix (simultaneous expenditure 

reduction and tax increases as well as fiscal and investment multipliers errors), failures of knowledge (concerning 

national economic path dependency conditions as well as national economic priorities for development); failures 

of implementation (concerning state ability and resources) and failure of strong political will (due to inexistent 

reform-oriented electorate and strong vested interests with rent-seeking behavior). Moreover, one should mention 

that EFC undermined the impact of the private credit-led speculative boom and did not face properly the impact 

on banks and households. 

In conclusion, fiscal austerity and wage compression have become part of the problem, not of the solution. This 

does not mean that fiscal discipline is not important but that it must be exercised within a policy programme for 

restarting growth, and it should take into account the idiosyncrasies of the state. Moreover, targeted financial 

enforcement of selected export oriented sectors in euro area countries does not mean a spending spree but 

achievement of Balassa/Samuelson effect in the tradables sector. At the euro area level, there is no need for even 

more intensive fiscal tightening or the dismantling of the welfare state, but rather from deeper fiscal and financial 

integration and a new economic regime based cooperative approach to economic rebalancing (Hazakis, 2017). 

Conclusively, it becomes evident that adjustment should equally target from the beginning structural and fiscal 

consolidation, enforcement of local productive networks (and their ability to competitively export), taking into 

consideration the necessity to protect the most vulnerable social groups and maintain programmes with positive 

spillover effects in economy. It looks like that euro area states should apply new normative and cognitive rules 

for adjustment giving an end to a vicious circle of depression. 
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Abstract 

 

This paper mainly reviews and discusses the alternative methods adopted by researches based on tax compliance 

games. It is part of the research project titled “Shadow economy and corruption in Greece: Size, causes and 

impact.” With regard to their methods, attention should be on the individuals synthesizing the groups from which 

experimental data is drawn, and on the assumptions underlying the models exploring the data. With regard to their 

findings, it is time for an exploration of the properties of the “slippery slope framework”. Second, the paper 

presents preliminary evidence and proposals to tackle tax evasion from our experiments and the structured 

interviews with the participation of individuals as well as micro and small business owners. The implementation 

of the next phase of our interviews, scientific games and economic experiments will involve at least 2,000 

individuals and business owners. The innovativeness and originality of our research area and of the wider project 

THALES are associated with the facts that has never before in Greece been performed a research to such an extent, 

and also that this study is situated at the peak of the current public and academic debate. The research methodology 

and the project by considering the weaknesses of a direct approach of measuring the Greek shadow economy, 

aspire to be the first that will calculate the shadow economy in Greece by using and analyzing primary data. The 

ultimate aim is to develop a policy mixture that would significantly enhance tax morale and tax compliance. 

 

Keywords: enterprise behavior; experiment; questionnaire survey; tax games; tax morale; tax compliance; tax 

evasion; Game theory; slippery slope framework; SMEs; Greece 

 

 

Acknowledgment: 

 
 

Τhe research titled The Shadow (Informal Sector) in Greece: Size, Causes and Consequences is implemented 

through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" and is co-financed by the European Union 

(European Social Fund) and Greek national funds. This paper is part of this research. 

 

 

1. Introduction 

The growing body of literature on tax compliance indicates that economic, social and psychological variables 

have to be considered to understand the factors that foster it. The researchers performing tax compliance games 

adopt a behavioural approach to game theory. They test out the implications about tax compliance through (usually 

agent-based) models based on elements of game theory and data from group experiments. The tax compliance 

games reviewed here concerns such models, which are either tested by data from group experiments or by 

simulations.  

Moreover, the discussion about tax compliance games that takes place in this paper is based on studies 

that have been published from 2010 onwards in journals catalogued in internationally recognized lists (for 

example, see journal quality list at http://www.harzing.com/jql.htm). 

The purpose of our research project is to research and measure all the various aspects of shadow economy 

in Greece, including corruption, tax evasion, tax avoidance, social contribution avoidance, undeclared and illegal 

work, self-consumption, tax morale level, tax compliance level, illegal and criminal acts (black or underground 
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economy, money-laundering, human and drug trafficking, briberies). It covers all economic agents in Greece, 

such as citizens and corporations (e.g. public servants and private individuals, companies and all professional 

categories, etc.). The research is also performed at sector levels. It does not aim to the precise percentage regarding 

the measurement of Greek shadow economy but aims to the qualitative analysis of questionnaire results and the 

comprehension of the problem. 

The innovativeness and originality of our research area and of the wider project THALES are associated 

with the facts that has never before in Greece been performed a research to such an extent, and also that this study 

is situated at the peak of the current public and academic debate. 

Various proposals and structural policies to the Greek Government are expected to be addressed at the 

finalization of the research, for the effective confrontation of black / shadow economy and tax evasion in Greece. 

The paper is organized as follows. The next section, which is the main body of the paper, gives an 

overview of game theory’s role and pinpoints the main issues in tax compliance research, before presenting the 

methods and findings of studies based on tax compliance games (as discussed above). The third section presents 

preliminary evidence and proposals from our structured interviews with individuals and micro and small business 

owners fourth. The fourth and final section draws some conclusions mainly on the findings of the studies 

discussed. 

 

 

2. An Exploration of Tax Compliance Games 

This section constitutes the main body of the paper by discussing the methodology and methods of tax compliance 

games. Before doing so, a brief overview of game theory’s role (in terms of highlighting the merits of game theory 

approaches) takes place here. 

Despite the numerous concerns about the predictive ability of game theory, the approach is still 

considered useful for approximating the behaviour of players engaged. For example, Rubinstein (who has 

contributed significantly to the theory’s progression) argues that game theory is not able to generate the accurate 

predictions that would solve public policy problems. He states that “the playing of games is dependent on abilities 

that game theory does not capture well” (Rubinstein, 2007, p. 636) and as such, “the object of game theory is 

primarily the considerations used in decision making in interactive situations” (Rubinstein, 2007: 634). Even so, 

for the formulation of an optimal strategy or policy, a paradigm of the interactions among stakeholders (i.e. the 

game) is required and one of the greatest concerns (beside the assumptions about the players’ rationality) is about 

the accuracy of the payoffs. 

The rest of the section is organized as follows. The next subsection pinpoints the main issues in tax 

compliance research (definition, context, methods, etc.) through past literature surveys. A brief discussion of 

multivariate methods takes place in the second subsection, for the consideration of decisive factors that may not 

be included in game theory models. Finally, the last subsection discusses the methods of tax compliance games 

through a review of studies with an empirical feature (experiments or simulations) that have been published from 

2010 onwards in journals catalogued in internationally recognized lists. 

 

2.1. Issues in Tax Compliance Research Highlighted by Literature Surveys 

The aim of this introductory section is to indicate the importance of non-financial motives and how it has become 

possible to model, as the latest literature survey concludes (Pickhardt & Prinz, 2014), by what means behavioural 

dynamics foster tax compliance or prevent noncompliance. 

A good starting point for the discussion about tax compliance is the work of Andreoni et al. (1998) who 

review all relevant issues of the particular subject. The authors highlight the importance of the subject through the 

interest of governments to reduce the patterns of tax noncompliance. The success of the policies aiming to reduce 

these patterns requires knowledge about the behaviour that characterizes tax noncompliance.  

Andreoni et al. (1998) referred to the complexity of the subject by stating that the problem of tax 

compliance is an issue of public finance, as much as it concerns organizational design, law enforcement, ethics 

and labour supply. With regard to the game theory approaches for exploring the problem of tax compliance, the 

authors stated that although the development of the principal-agent and other game theory models of tax 

compliance were an important theoretical advance at that time, they were poor descriptions of real world tax 

systems. Moreover, the same authors pinpointed the requirement for the exploration of the psychological, moral 

and social influences on compliance behaviour.  

Torgler (2010) provides a more recent overview of the literature on tax compliance (and tax morale). 

This author does not discuss the merits/limitations of game theory models but rather focuses on the undeveloped 

aspects that Andreoni et al. (1998) stressed, by addressing the effect of cultural or social norms and of social 

capital on tax compliance behaviour. Torgler (2010) emphasizes on the role of tax morale (i.e. the motivation to 

pay taxes) by referring to observations of a strong negative correlation between tax morale and the shadow 

economy (assumed to represent tax noncompliance) and to estimates for the effect of institutional quality on tax 

revenue. 
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With regard to the context of tax compliance, Kirchler and Wahl (2010) distinguish between four types 

of tax compliance and noncompliance: voluntary and enforced tax compliance, tax avoidance and tax evasion. 

The authors assert that although voluntary and enforced tax compliance are differentiated by the motives behind 

these forms of tax behaviour, the relationship between tax avoidance and tax evasion is distinguished by legality 

and illegality, i.e. the possibility of tax evasion is deterred on account of audits and fines. The authors verify the 

validity of their proposed clarifications by exploring a sample of self-employed taxpayers. 

Moreover, with regard to the self-employed, for who the literature indicates a greater proneness towards 

tax noncompliance, Kamleitner et al. (2012) highlight the tax situation of small business owners and expand the 

analytical framework of tax compliance, from a psychological perspective. The authors assert that personal 

characteristics and the specific tax situation can be captured by the perceived opportunity for noncompliance, the 

ability to understand the rules and comply, and the decision frames (which are based on their cash flows, etc.). 

In line with the evidence about the non-financial incentives, Alm (2014) reviews the social factors 

described by social norms, morality, etc. and argues that these group motivations are more important than the 

respective individual (i.e. possibility of audit or penalty, tax rates, etc. described as financial incentives). The 

literature also indicates that non-financial incentives are important drivers of tax compliance in the case of firms 

(Bame-Aldred et al., 2013), as it is in the case of individuals (self-employed or not). 

With regard to the driving factors of tax compliance, Kirchler et al. (2012, p. 138) give a broader picture 

and distinguish between economic determinants (frequency of audit, fine, marginal tax rate, income, opportunity 

to evade or avoid taxes) and psychological determinants (complexity of tax laws, attitude, norms and justice). 

Kirchler et al. (2012) suggest that the ‘‘slippery slope framework”, which differentiates between taxpayers who 

intend to voluntarily comply with the law, versus taxpayers who intend to comply as a result of enforcement 

activities, integrates the economic and psychological perspectives on tax compliance. 

Finally, with regard to the methods adopted by relevant studies, Kirchler and Wahl (2010) identify three 

major issues. Firstly, econometric models in the case of aggregation (panel data analysis) face the criticism of 

confounding influences on tax behaviour, at the same time as micro-econometric models have raised concern 

about their ability to reflect all aspects of tax behaviour. Secondly, although field experiments are able to provide 

reliable estimates for compliance determinants the face the challenge of finding comparable treatment and control 

groups. Alternatively, laboratory experiments are more appropriate for validating theoretical assumptions and 

suffer from their intrinsic properties, which limit the generalization of their findings. Thirdly, although secondary 

data would expand the boundaries of tax compliance analysis (as in any research area), its scarce availability 

requires from researchers to conduct their own surveys. 

 

2.2. Multivariate Approaches to Tax Compliance 

The aim of this section, which precedes the discussion of the last subsection about tax compliance games, is to 

deliver an overview of the decisive factors influencing tax compliance. The reason for this lay in the fact that the 

multivariate analysis of studies which do not adopt a game theory model, can explore the significance of a great 

number of independent variables. The paper included in the discussion is the most cited paper (i.e. over 40 citations 

in Google scholar) published from 2010 onwards in journals catalogued in internationally recognized lists. 

Wahl et al. (2010) perform two laboratory experiments for the exploration of the influence that trust in 

authorities and their enforcement power exert on tax compliance. For the first experiment, the authors gather their 

data from 120 students. They perform a multivariate analysis of variance with trust and power as independent 

variables, along with answers on trust and power as dependent variables. Their findings indicate that there is 

manipulation of trust and power. Based on the same data, the authors also perform an analysis of covariance with 

trust and power as independent variables, voluntary and enforced tax compliance as dependent variables, and 

gender, age, and income as covariates. Their findings indicate that both high trust and high power lead to increased 

tax payments, where a combination of high trust and high power evoke the highest voluntary tax compliance and 

a combination of low trust and high power fosters the highest enforced tax compliance. 

In their second experiment, Wahl et al. (2010) based their analysis on data from 127 self-employed 

individuals. The authors perform a multivariate analysis of variance with trust and power as independent variables, 

voluntary tax compliance and enforced tax compliance as dependent variables, and gender, age, and income as 

covariates. They find that participants are more voluntary compliant when authorities are trustworthy than when 

authorities are untrustworthy, that age significantly influences voluntary tax compliance and that enforced tax 

compliance is highest when authorities are untrustworthy but powerful. Finally, the authors perform an analysis 

of covariance with trust and power as independent variables, strategic taxpaying behaviour as a dependent 

variable, and gender, age, and income as covariates. They find that age significantly influences strategic taxpaying 

behaviour and that the latter is highest when authorities are untrustworthy but powerful, and lowest when 

authorities are trustworthy and powerful. 

The issues brought into attention by this section are the assumptions of the “slippery slope framework”, 

which still continues to be the basis of studies adopting multivariate approaches to tax compliance (for example, 

see Kastlunger et al., 2013; Kogler et al., 2013). The reason for not including the work of Wahl et al. (2010) in 
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the next section, is because they based the most important part of their analysis on data gathered from an online 

questionnaire and not from an experiment (i.e. a procedure through which responses where reported). 

 

2.3. Tax Compliance Games 

Alm et al. (2010) gather their data through a laboratory experiment where 131 individuals (students and university 

staff) participated. The authors explore how the decision either to file a tax form or to report income is affected 

by earned income, wealth, audit probability, the presence of uncertainty about tax features, the service of the tax 

agency (in terms of information provided) and the demographic variables of age, sex, own preparation of tax 

returns and the dependence on parental tax returns. The experiment consists of three phases. In the first, 

participants are informed about the audit probability, the penalty rate (150 percent), the tax rate (35 percent) and 

the deduction and the tax credit. In the second phase, participants face uncertainty regarding their allowed 

deduction and tax credit. In the third and final phase, participants may resolve the uncertainty by receiving 

information from the tax authority (i.e. the true levels of the deduction and the tax credit are revealed to them). 

For the tax form filling decision, the authors report the results for a linear probability model and explore the effect 

of the tax form cost, and state that they have also estimated probit and logit models. They also state that they have 

estimated similar models for the probability of buying a form but do not report their findings because they are 

identical to those of filling a report. For the reporting decision, the authors report the results for a Tobit model and 

explore the effect of lag audit. Alm et al. (2014) finally manage to fulfil the aim of their study through the findings 

of their laboratory experiment, which indicate the significance of the information services of a tax agency and the 

tax liability uncertainty, for reporting compliance. 

Bloomquist (2010) models tax reporting compliance by small business owners in an agent-based 

framework based on (what he calls as) evolutionary dynamics. Based on data from the IRS’ National Research 

Program study of individual taxpayers for FY 2001, the author primarily explores the compliance rate of 559,555 

individuals whose income is derived solely from a Schedule C sole proprietorship (1,101 cases). (Note: For a 

definition of sole proprietorship see http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Sole-

Proprietorships). The author reports the compliance rate of this sample as the amount of reported taxable income 

divided by the amount of taxable income per exam. 

Kastlunger et al. (2011) were based on a sample of 86 undergraduate students to conduct a laboratory 

experiment for the exploration of the effect of nonetary rewards on tax compliance. All participants were informed 

about the tax rate (20 percent) and the audit probability (15 percent) and that in the case of an audit they would 

have to pay the remaining tax due and an additional fine. Three different sets took place, in two of which those 

found to be compliant after an audit, received monetary rewards. Through a repeated measurement analysis of 

covariance (with conditions as between-subjects factor, sixty periods as the within-subjects factor, gender as the 

covariate, and mean tax payments as the dependent variable) the authors found that the covariate gender is 

significant. For the times when the prospect of a reward is provided the authors observed that total compliance or 

total evasion was the outcome and concluded that when compared with a control treatment with the same penalty 

for tax evasion but without the reward for an honest tax report, the option to evade one’s tax due becomes less 

attractive. Finally, with regard to the relation between the “bomb crater effect” and the monetary rewards for being 

compliant, tax payments after an audit were lower when honest tax reports were not reinforced by rewards than 

the opposite. 

Muehlbacher et al. (2012) treat tax compliance in their analysis as dichotomous variable and find that 28 

percent of the participants that went through the immediate audit procedure participants honestly paid their taxes 

at the same time as 59 percent of the participants engaged in the delayed audit procedure did so. Based on this 

finding, the authors argue that tax compliance may be higher if the uncertainty whether one’s tax return would be 

audited is not resolved for a period after the compliance decision. 

Andrei et al. (2014) develop a theoretical agent-based model to test the effects of network topologies in 

the propagation of evasive behaviour. The authors assume that in 441 agents, 50 are honest and always declare 

their actual incomes, 50 of are dishonest and calculate the lowest possible incomes they can declare according to 

their risk aversions and their subjective probabilities of apprehension. The remaining 341 agents are characterized 

as imitating agents. The authors assume that dishonest agents do not declare their income if their subjective 

probability of an apprehension is less than the tax rate (numerator) over the tax rate plus the subtraction of the tax 

rate from the penalty rate, which is multiplied with the exponential function of risk aversion, the penalty rate and 

actual income. Conversely, the authors assume that dishonest agents declare their actual income if their subjective 

probability of an apprehension equals the ratio of the tax rate to the penalty rate. If their subjective probability of 

an apprehension exists between the values of the calculations discussed in the previous two sentences, then their 

declared income equals their actual income minus a function of their risk aversion, their subjective probabilities 

of apprehension and the tax and penalty rates. The declared income of imitating agents is based on the product of 

the average of their neighbours’ ratio of actual to declared income and their own declared income. Based on these 

features, the authors develop two metrics: the voluntary tax rate and the mean gross tax rate. The first indicates 

an agent’s voluntary tax compliance and is calculated by the tax rate multiplied by the ratio of declared to actual 
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income. The second, which is calculated by the tax rate multiplied by the ratio of average declared to average 

actual income, refers to agents declaring an income lower than their actual income. The authors use these metrics 

in several networks (namely no network, Moore, von Neumann, ring world, small worlds, power law and Erdos-

Renyi) and test the sensitivity of the agents contained within them. The authors highlight the that networks play a 

considerable role in the collective behaviour of the agent population and as such, they argue that If tax authorities 

target more highly interconnected individuals, then one should expect the honesty of the population to increase. 

The work of Hashimzade et al. (2014) also concerns the development of an integrated framework that 

combines ideas from behavioural economics and social networks to model occupational choice and tax 

compliance. The authors simulate their network model to a population with proportions in employment, risky self-

employment, and less risky self-employment at 30, 20, and 50 percent, respectively. The simulation indicates that 

the network effects generate a culture of noncompliance that varies across groups, i.e. the self-employed groups 

hold similar beliefs, which are distinctly different from those of the employed. Moreover, the test for the “bomb 

crater effect”, with an audit probability of 5 percent, indicates that a high rate of compliance is a consequence of 

the infrequent audits. 

Bazart and Bonein (2014) conduct an experimental session of 3 independent games: a tax game, a risk 

game and an inequity game. 24 undergraduate students participated and generated 288 observations. In the tax 

game, participants were provided with a constant income, information about the fine rate (350 percent) in the case 

of tax evasion, the audit probability (1/3) and the randomly occurring tax rates of 20, 30 and 40 percent for 

exploring the forms of inequity among taxpayers. More specifically, only in the first treatment the participants 

face the same tax rate. In the rest five treatments there is:  

 high vertical inequity, where half participants face a tax rate of 30 percent and the other half 20 percent; 

 low vertical inequity, where half participants face a tax rate of 30 percent and the other half 40 percent;  

 horizontal inequity, when participants are informed about the average income reported by the others; 

 high vertical inequity combined with horizontal inequity; 

 low vertical inequity combined with horizontal inequity. 

In the risk game, participants had to make 20 successive choices between 2 options: a safe and a lottery 

option. Risk-neutral participants should switch from the lottery to the safe option at choice 15. Finally, in the 

inequity game, participants had to make two successive sets of choices. The authors find through their game that 

disadvantageous inequity in tax rates leads to an increase in the number of evaders. Also, that the level of tax rate 

remains a strong and negative determinant of reported income and that an audit experience has a negative and 

persistent effect on reported income (“bomb crater effect”). 

Bruttel and Friehe (2014) conducted a laboratory experiment in three stages with 125 undergraduate 

students participating. Based on the responses from the experiment, the authors test whether a higher penalty 

multiplier induces a higher level of declared income. The authors find that this is true even when the penalty 

multiplier changes during the experiment and conclude that tax behaviour in their experiment was guided as much 

by existing enforcement parameters, as by past enforcement parameters. 

Last but not least, Durham et al. (2014) conducted a laboratory experiment with 96 undergraduate 

students participating. All participants completed questionnaires so that the authors would gain some basic 

insights about their risk preferences. The participants in their experiment were either endowed with money or had 

to earn income by participating in a double auction market. In both cases they then had to report and pay 40 

percent tax. Participants then had a 25 percent chance of being audited and in the case of underreporting, they 

were required to pay the underreported tax and a penalty equivalent to the underreported tax. The experimental 

data set is analyzed with a repeated-measurement analysis of covariance with the transformed compliance rate as 

the dependent variable (set to 1 in the period following an audit for individual subjects). The results of this 

estimation indicate that compliance is not influenced by the joint selection of income source (endowed or earned) 

and context (tax or non-tax). In contrast, the interaction of income level, income source and context is significant 

and negatively related to compliance, at the same time as the main effect of income level and the interaction of 

period, income source and context are positively related to compliance. As a result, the authors find that neither 

income source nor context has a significant impact on tax compliance. 

 

3. Preliminary Evidence from our Questionnaire Survey 

Until now, the estimated size of shadow economy in Greece results only through indirect approaches, methods 

that are easily applicable but include a great possibility of fault in the accurate measurement of the shadow 

economy, and are also unable to determine the factors that cause people to shift toward shadow economy. These 

indirect approaches to measure shadow economy are the widespread calculations of black economy that are based 

on secondary macroeconomic data.  

The research methodology and the project by considering the weaknesses of a direct approach of 

measuring the Greek shadow economy (there is a cost in resources and time of managing a large number of 

questionnaires), however, aspire to be the first that will calculate the shadow economy in Greece by using and 
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analyzing primary data. The implementation of the next phase of our interviews, scientific games and economic 

experiments will involve at least 2,000 individuals and business owners. 

Emphasis is given to the qualitative analysis of questionnaire results which it aspires to reveal the 

opinions of households, enterprises and institutional entities and public services. It does not aim to the precise 

percentage regarding the measurement of Greek shadow economy but aims to the qualitative analysis and the 

comprehension of the problem so that we can reach essential and thorough proposals to the government in order 

to contain the problem. 

The final selection of the exact methodology for the implementation of the tax compliance games is based 

on the literature review aforementioned in the current paper. Currently, the phase of the Project related to the 

implementation of a pilot survey involving 500 participants has been concluded and the preliminary evidence is 

discussed in the current paper. 

The summarized preliminary results are based on a random sample and structured interviews conducted 

during the second semester in 2014, with the participation of individuals as well as micro and small business 

owners (i.e. owners of SMEs). During the analysis, emphasis is given to the qualitative aspects and analysis of 

questionnaire results in order to expose the behavioral patterns of the various economic agents. 

Greece is a country with low level of public services hence tends to have low-level governance (including 

over-regulation and corruption) and that in turn tends to enhance poor tax morale and tax compliance. 

We realized that the most wealthy individuals are the most likely to avoid paying taxes. Top tax evaders 

are professionals, with politicians protecting their own occupations. Firms and the self-employed tend to 

participate mostly in tax evasion, compared to salary employment. However, companies or industries that generate 

lots of traceable information have lower levels of evasion. 

There is evidence that self-employed people tend to underreport their income in Greece but this is true 

everywhere, not just in Greece or in south east Europe. Although administrative barriers to entry make self-

employment in Greece unattractive, the advantages of the potential benefit of tax evasion and the savings from 

the social security payments (which effectively increase for higher incomes) become a forceful motive to prefer 

it from salaried full-time or part-time employment. This can also provide a justification for the large preference 

for self-employment in Greece relative to the respective in the EU. 

Tax evasion in Greece consists more a social norm, connected to the belief that taxes are wasted. In 

principle, tax evasion can be largely rooted to the historical mistrust between the Greek state and its citizens. 

However, there is another dimension of tax morale in Greece that is not related to trust in public institutions. This 

form of tax morale, which has been frequently termed by the Greek media as the “sport of tax evasion”, describes 

the norm of evading taxes for personal gain, and can be understood through the absence of the “social norm” of 

tax compliance. 

The complexity of tax law and the tax system are found to have negatively impacted the tax compliance 

behavior, whereas importance was assigned by the small business owners that participated in the survey to the 

actual (high) level of tax rate which tends to encourage corruptive behaviors. The probability of tax audits, appears 

however to have altered in certain cases their attitudes towards declaring, instead of concealing, their real income. 

As possible solutions to contain the size of tax evasion, according to feedback received from participants 

in the experiments, we might propose the following: 

 the court system must act instantly. Tax evasion cases should be legally treated within a month of the 

evidence being presented. 

 a financial reward scheme should be established to incentivize disclosure of tax evasion. 

 a publicity campaign should be undertaken to encourage people to disclose tax evasion (even through 

SMS - mobile devices, internet websites). 

 punishments do not have to be severe but at the same time if someone repeat the same behaviour (for 

example, between three to five times) then the punishment would be severe. 

 introduction of a flat rate of tax not below 10%, and not above 15% (for individuals and for companies). 

 

4. Conclusion 

The discussion about the methods of tax compliance games that takes place in the previous section indicates that 

the studies based on the particular method cannot explore all the determinants of tax compliance concurrently. 

Nevertheless, the findings of the studies reviewed indicate that priming and a friendlier tax service foster tax 

compliance, while uncertainty and inequity foster tax noncompliance. Their findings also give evidence for the 

“bomb crater effect” and indicate that:  

 income levels are positively related to tax compliance,  

 tax rate levels have an inverse relationship with tax compliance,  

 monetary rewards and higher penalties do not reinforce compliance. 

Moreover, the fact that two papers (Andrei et al., 2014; Hashimzade, et al., 2014) indicate through their 

simulations that networks play a major role in tax compliance (note: they assumed ex priori on the existence of 
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networks in their theoretical models). At the same time that Bloomquist (2010) finds no neighbourhood effects, 

indicates that findings are not only case sensitive to the population from which data are taken but also on the 

theoretical assumptions. 

The direction that tax compliance games should follow is insinuated in second subsection in section two, 

where more all-encompassing models explore the properties of the “slippery slope framework”. Accordingly, 

Prinz et al. (2014) attempt a formalization of the coerciveness and persuasiveness features of the “slippery slope 

framework” so that experimental studies of the phenomenon may emerge. While detection and punishment are 

important (for example, against the findings about coerciveness discussed here, in a compliance related - not tax 

compliance though - study, Nosenzo et al. (2014) find through a laboratory experiment that fines successfully 

deter noncompliance), the findings of the studies discussed in the previous section are in consistence with the 

suggestion of Alm and Torgler (2011) about the abilities of the “service” and “trust” paradigms to foster tax 

compliance. Beyond coerciveness, persuasiveness is also important, as for example, recent studies (Hallsworth, 

et al., 2014) indicate that standard tax payment reminder letters seem to considerably enhance tax compliance. 

Overall, attention has to be brought to the group of individuals on which the experiment takes place. 

Interestingly enough, all studies discussed in the previous section except from Bloomquist (2010), are based on 

experimental data from student groups. 

Finally, summarized preliminary evidence and proposals to tackle tax evasion was presented from our 

structured interviews with the participation of individuals as well as micro and small business owners. 
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 Abstract 
The paper explores the issues that are prevalent in Cyprus due to use of fossil fuels. It is hence found that with 

rise in the use of fossil fuels, the level of pollution us also increased, which is tremendously hazardous to health. 

Moreover, with the emission of greenhouse gases associated with burning of fossil fuels, there has been an increase 

in the levels of global warming. The reserves of fossil fuels are available only in few nations, due to which their 

distribution have become a prime political agenda. As an alternative to this, the paper includes the benefits of 

using renewable sources of energy over fossil fuels. With regard to Cyprus, it can be opined that the crisis of 

energy can be reduced by harnessing solar energy, wind energy and others. However, there are certain challenges 

faced by Cyprus such as lack of proper aid of the government and inadequate wind speed. 

 

1. Introduction 

 

1.1 Problem Statement  
Excessive pressures on non-renewable sources of energy have led to the generation of energy crisis in the global 

economy, which includes shortage of coal, petroleum, natural gas and other fossil fuels. The reserves of coal and 

other sources of petroleum products have depleted largely, while the time taken for their replenishment is quite 

longer (National Geographic Society, 2017; BBC, 2014). The reserves are now present only in certain nations of 

the world, such as Qatar, Russia, Africa and others. At the time of distribution of energy from these reserves, 

political agenda plays a very important role as the developed nations are entitled to enjoy major share of the 

energy. To satisfy the growing demand of energy without exerting pressure on the non-renewable sources, it is 

thus essential to make better use of the renewable sources of energy such as wind power, solar energy, 

hydroelectric, geothermal, steam and wave energy among others (Browne, 2009; Union of Concerned Scientists, 

n.d.). Although nuclear energy is regarded as a renewable source of energy and has the potential to generate huge 

amount of electricity, the radio-active materials used for its power generation is exhaustible. Similarly, bio-mass 

is also regarded as a renewable source only if plantations take place at a sufficient rate and on a regular basis 

(National Geographic Society, 2017; BBC, 2014). 

Another problem associated with the use of non-renewable sources of energy is that it leads to pollution 

particularly that of fossil fuels. Burning fossil fuels release harmful greenhouse gases in the atmosphere that in 

turn lead to global warming. In this regard, the use of renewable sources of energy can be considered an optimal 

solution to reduce ecological damage. It is necessary to conduct research and development activities so that 

conventional sources namely solar, wind and geothermal energy can be used to meet the growing demand 

(Browne, 2009). 

Cyprus also suffers from energy crisis, especially due to the use of excessive fossil fuels in vehicles and aviation. 

The problem has further been aggravated due to the global economic crisis that Cyprus had to face in the year 

2009. With the continued effects of 2009 financial crisis on its economy until 2012, the use of electricity has 

reduced at least to some extent in the nation that in turn has obstructed the rate of industrialization therein. The 

crisis also resulted in the reduction of energy pertaining to the household sector in Cyprus. The total consumption 

of oil in the nation in the year 2010 had fallen from 51% to 36% in 2013, wherein to meet the energy requirements, 

the use of electricity increased from 36% to 43% within the same period. The use of gasoil and LPG is mostly 

prevalent among the restaurants and hotels (Kitsios, et.al., 2015). Global warming caused due to emission of 

greenhouse gases has the potential to reduce the intensity of rainfall in the nation. This, in turn, may create an 

adverse effect on the agricultural activities and human life. Besides, the temperature in Cyprus is expected to 

increase by 2030, which may further create a disruption in the flow of energy (Zachariadis, 2012). These factors 

suggest that excessive pressure is created on the fossil fuels in Cyprus and its usage is creating global warming. 

This problem can be solved by increasing the usage of conventional and non-renewable sources of energy aided 

by objective oriented strategies. It is owing to this reason that subsidies and rebates are provided in case the 

production of electricity is done from renewable sources (Zachariadisin & Hadjikyriakou, 2015). 

The government of Cyprus is planning to attain sustainable development by increasing the usage of renewable 

sources of energy (Kassinis, 2008). The share of the utility of biofuel will be increased to 10% in the transport 
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sector, consuming diesel and petrol by the year 2020. In 2003, there was enactment of legislative framework in 

Cyprus (i.e. Law 33(I)) for promoting the usage of renewable energy sources. Besides, a special fund was also 

developed for supporting the usage of renewable sources as well as the investments of energy saving. The usage 

of renewable sources is expected to be around 13% of the total energy consumption by 2020 (Kassinis, 2008a). It 

is therefore being observed that certain areas of Cyprus possesses sufficient amount of wind-speed for the 

installation of wind farms that in turn can be used for the generation of electricity. The Cyprus Energy Regulatory 

Authority has also approved the idea to install 476MW wind farms within the nation. Cyprus receives a total of 

75% sunshine for more than 300 days and hence has the opportunity to make the best use of this renewable source 

of energy. The agricultural waste can also be used by the population for the preparation of bio-gas to meet the 

increasing demands for energy (Kassinis, 2008a). Similarly, geothermal energy contributes largely to the energy 

savings in Cyprus and hence the entry of Cyprus into the European Union has been marked beneficial for its other 

member countries with the achievement of energy efficiency and its conservation for future use (Kitsios et.al., 

2015). 

Despite such potentials for the usage of renewable sources of energy, there are certain challenges that obstruct the 

use of the conventional sources. Considering solar energy, huge amount of capital with higher subsidies needs to 

be invested to install the solar systems, thereby making the utility viable in Cyprus. In case of installation of wind 

mills, innumerable problems must be confronted as the land is mostly used for the purpose of tourism (Kassinis, 

2008a). Moreover, the idea of installing windmills has been subjected to strict opposition and protest by the local 

people, as it may occupy the limited agricultural land and water that is available therein. It also prevents the 

creation of biomass largely, as certain restrictions exist in Cyprus pertaining to the use of genetically developed 

plants for producing biofuels (Kassinis, 2008a).  

 

1.2 Dissertation Aims and Objectives  

 

1.2.1 Aim of the Project 
The aim of the study is to discuss and evaluate the renewable policies adopted by Cyprus in its recent economic 

strategies and subsequently, predict the challenges that it will face by the year 2020 from a critical perspective. 

 

1.2.2 Research Questions  
 What is the current situation of Cyprus in context to energy consumption?  

 What are the renewable policies and associated challenges faced by Cyprus by the year 2020?  

 

1.2.3 Research Objectives 

Based on the above stated research aim, the following research objectives have been formulated. 

 To ascertain the development of renewable energy 

 To understand the current use of energy in Cyprus 

 To determine the renewable policies established by the European Commission 

 To identify the challenges faced by Cyprus in the implementation of renewable policy by 2020 

 

1.3 Research Methods 
The study has been conducted using the quantitative approach. Data required for the research was collected from 

both secondary and primary sources. The primary data was gathered through an online questionnaire survey 

conducted among 50 officials working in the Energy Department in Cyprus regarding the use of renewable sources 

of energy. The target population was selected using the simple random sampling method to avoid any sort of 

biasness. A total of 11 questions were included in the questionnaire intended to know about the factors that 

influence the use of renewable sources of energy and the obstacles faced while using renewable sources among 

the other aspects relevant to the concerned issue. On the other hand, secondary sources, such as articles, journals 

and other important reports were used to obtain the desired research aims and objectives. The collected secondary 

data were analysed using the method of thematic analysis to draw meaningful conclusions from the qualitative 

information on the concerned issue. On the other hand, the raw data was obtained from the questionnaire survey 

that will be analyzed using SPSS, along with the use of graphs and charts. Besides, the hypothesis will be framed 

to analyse the primary data using the technique of regression analysis. 

 

1.4 Paper Structure 
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The entire research entails six chapters for gathering an in-depth understanding of the subject-matter. This chapter 

of introduction is followed by the literature review section, wherein the existing scholarly articles are reviewed to 

know about the prevalent issues related to the usage of non-renewable sources of energy in Cyprus. The next 

chapter of the dissertation is the research methodology that highlights upon the methods of conducting the 

research. It mentions about the philosophy of the research, the data collection methods along with the techniques 

used for analysing them. The results derived from research are provided in the next chapter of Findings and 

Analysis, which is followed by the chapter of Discussion, which consist of the detailed elaboration of the findings. 

Finally, the conclusion and recommendation chapter has been placed providing a brief summary of the overall 

project, especially its findings, thereby suggesting steps to be followed for enhancing the usage of renewable 

sources in Cyprus. Due to size limitations in conference paper submission, selected sections has been included 

below. 

 

3. Discussion 

 

3.1 Development of Renewable Sources of Energy 

 
 The development of renewable sources of energy depends on the availability of the financing facilities. One such 

financing facility is the availability of bank loans that provides financial assistance in the installation of technology 

to harness renewable sources of energy. Moreover, the banks must assist the people in addressing paper works for 

obtaining loans at a faster rate and for simultaneously providing guidance on the benefits of renewable sources of 

energy free of cost. The bank must advice on the ways of installing solar panel or solar thermal heaters on the 

rooftops of houses (European Bank, 2012). The banks should not only offer loan to the smaller investors but also 

assists the large investors possessing capability of starting a medium sized solar power plant and wind farms. It is 

however important to provide enormous technical assistance so that the investors are able to determine the correct 

means of harnessing non-conventional sources of energy (European Bank, 2012).  

The loan will also create an impact on the economic activities because shortage of energy, especially electricity 

will get reduced to a large extent. This will therefore bring about development and stability in the economy, 

thereby additionally reducing the need of importing extensive amount of fossil fuel from other nations. It can also 

be expected that, with developments in the industrial field, people will get the opportunity of increased jobs and 

income, thereby being able to finance small systems in their homes generating electricity by harnessing non-

conventional sources. Cyprus can hence be regarded as the first country to promote harnessing solar energy by 

installing solar thermal heaters at the rooftops of the households (Kitsios et.al, 2015; Cyprus Investment 

Promotion Agency, 2017). 

Initiatives have also been taken by the government to increase the use of renewable sources of energy in 

association with the EU. The main focus of the Cyprus government is to enhance the usage of biomass, wind and 

solar energy. At present, there are six wind and four photovoltaic parks in Cyprus that adds to the capacity of 

electricity generation in Cyprus amounting to 1,000,000 KwH of energy. The government is found assisting 

various companies for making investment in the renewable energy. Initiatives have also been taken to promote 

the usage of biomass and bio-fuels to reduce pollution caused by burning fossil fuels (Cyprus Investment 

Promotion Agency, 2017). 

Cyprus has obtained help from Australia to install technologies that harnesses solar energy for electricity 

generation. The national science agencies of Australia have taken initiatives to build an enormous solar thermal 

field in Cyprus, which consists of 50 heliostats. One of the interesting facts is that Cyprus suffers from water-

shortage and so desalinization of water is a common phenomenon to meet up with the water requirements. The 
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electricity generated from the solar panels can be used to generate electricity in the desalinization plant without 

depending on the fossil fuels. The technology installed by the scientists of Australia is unique in the sense that it 

uses mirrors to converge the heat of the sun at a particular point. The converged heat is then used to heat up the 

molten salt that is extracted in the desalinization plants. Thereafter, the heated salt is used to generate steam and 

run turbine for producing electricity. The basic advantage of the technology is its ability to generate energy even 

after day-end (Milman, 2015).  

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has extended financial help by means of 

granting a loan of €10 million to Cyprus for the development of photovoltaic parks, which are located in Malounta, 

Dhali, Nisou, Paliometocho and Frenaros. These parks generate a total capacity of 11.9MWp of electricity for the 

entire nation. Both, international as well as local investors have invested in these parks, especially due to the aid 

provided by EBRD. Hence, this initiative of EBRD is definitely going to bring about regional equity in the nation 

to reduce energy crisis (Reiserer, 2016).  

The usage of solar energy is found to be higher in Cyprus in comparison to the other countries for its weather 

conditions and location that enhances the average rate of exposure to sunlight. The rapid advancements in the 

field of technology have reduced the price of the solar heaters largely (Ibrahim & Altunc, 2012). Other than 

heating and generating electricity, solar energy is also harnessed for pumping water in the rural areas, solar 

refrigeration, navigating buoys and heating the water of swimming pools (Ibrahim & Altunc, 2012). Most 

importantly, the heated water can be used in clinics and hospitals for clinical uses (Kalogirou, 2009). The Ministry 

of Commerce, Industry and Tourism in 2009 have made it mandatory for all residential houses to install systems 

that harness solar energy for heating water. However, the process of solar cooling is not well developed in Cyprus 

due to its high cost (Cyprus Energy Agency, n.d.).  

Initiatives have also been taken to promote the usage of windmill in Cyprus to generate power. As a part of the 

first phase of Independent Power Producer (IPP), a wind farm has been installed in Cyprus that possesses a 

capacity to generate 82Mw of power. The foreign investors have also showed their interest to invest in Cyprus for 

the development of solar and wind energy, , especially due to the subsidy and attractive tariff provided by the 

government (Demetriou, n.d.). There are different classes of wind turbines that are operational in Cyprus, based 

on the intensity of wind speed. The total share of wind energy in 2011 was 5.4% of the electricity produced every 

year (Katsigiannis et.al., 2013).  

The other sources of renewable energy that can be used for generation of electricity include hydropower, tidal and 

geothermal energy (Ibrahum & Altunc, 2012). Geothermal energy refers to the heat trapped inside the earth, which 

is used for the purpose of cooling and warming, without leading to any sort of pollution. Moreover, the costs 

related to the maintenance of geothermal plants are low, which attracts investors to set up geothermal plants in 

Cyprus. There is no need to transport fuels from other places for running the geothermal plants (Energy News 

Cyprus, 2017). One of the classic examples that depict the usage of geothermal energy in Cyprus is the Jason 

Project, involving usage of geothermal energy for cooling and heating of a building located in the city of Nicosia 

in Cyprus. It is hence expected that such technology will reduce the electricity bill and expenses of the tenants at 

least to some extent (ARIMEC, 2016). The government provides subsidies to the household for setting up heat 

pumps that run on geothermal energy, installing photovoltaic panels and solar thermal heaters (Kitsios et.al., 

2015). It has therefore been targeted by the government to increase the use of geothermal energy by 2020. Joint 

initiatives have further been taken by the Cyprus University of Technology and the Energy service to explore and 

utilize the geothermal energy existing in Cyprus (Partasides et.al., 2011).  

The joint initiatives also involve making drills in certain places such as Saitas, Paphos, Nicosia, Larnaca and 

Limassol. The drillings revealed that varied amount of geothermal energy is present in various layers of the 

grounds in Cyprus, which is vital for the investors to know about the ground temperature of Cyprus before the 

setting of plants. It is hence estimated that the use of geothermal energy in Cyprus will bring about savings in the 

total energy consumption by 40-75%. Other than households, geothermal energy is also used in hotels, hospitals 

and industrial buildings of Cyprus. The grants that are provided by the Cyprus government cover various types of 

costs undertaken while installing a geothermal plant, which includes cost of drilling, cost of the geothermal heat 

pump, labour costs, costs of the pipes and expense on the automation system. There are two grant schemes that 

operate in Cyprus namely, support schemes for individuals along with the companies engaged in economic 

activities and even those who are not. Under the first category, support is provided up to 40% of the eligible cost, 

whereas in the second case, the support is provided up to 55% of the eligible costs (Partasides et.al., 2011). The 

geothermal heat pumps, used in Cyprus are beneficial in bringing 70% of efficiency while heating and 30% while 

cooling. Initiatives have been taken to install geothermal heat pumps even in the Olympic swimming pools that 

are located in the city of Paphos in Cyprus (Cyprus Energy Agency, n.d.).  

The development of renewable energy in Cyprus is also evident from the efforts that have been taken for the 

development of a solar car with solar panels installed in its body. Joint efforts were taken by the Municipality of 

Nicosia and the Cyprus Institute to organize a race of solar cars to increase awareness among the public (Cyprus 

Mail, 2017). Cyprus has low chances of generating hydroelectricity due to shortage of water caused due to dry 

climate. Most of the dams in Cyprus are used to store water in the rainy season for usage in the dry periods 
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(Fitzgerald & Leahy, 2012). Tidal energy projects have hence been initiated in Cyprus to generate electricity by 

harnessing wave energy for generation of electricity. An Israeli company Eco Wave is planning to make 

investments to generate energy from the sea waves of Cyprus (Tidal Energy Today, 2016). 

 

3.2 Current Use of Energy in Cyprus  

 
Cyprus needs to import fossil fuels due to its shortage within the nation. The rate of consumption of energy in 

Cyprus grows with rise in the national income. However, the consumption of energy has been found to have 

decreased since 2013. It is found that the energy consumption of the industrial sector has witnessed downfall in 

the year 2013 due to low rate of development of the national economy. In 2013, the share of the transportation 

sector was comparatively more than 50% in the total energy consumption of Cyprus. The other users of energy in 

Cyprus includes the tertiary and the residential sectors (Kitsios et.al., 2015). 

 

Figure 1: Trend of Energy Consumption in Cyprus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Source: Kitsios et.al., 2015). 

 

The nation had witnessed a rapid rise in the use of electricity compared to other activities. Initiative has been taken 

by the government to supply electricity to the entire nation. The rate of electricity consumption has however 

reduced after a widespread havoc caused in one of the power plants in 2011. Moreover, the rate of electricity 

consumption further reduced due to the phase of de-industrialization that led to the fall in share of the industrial 

sector to 15% in 2013 from 22% in 2000. This made the household and the tertiary sector to become the major 

users of electricity (Kitsios et.al., 2015). It can also be observed that Cyprus is one of the major users of petroleum 

products, which is basically used for the generation of electricity by burning fuel oil in the power plants of the 

nation. The total capacity of the three plants that creates electricity by means of burning fuel oil is around 1000 

Mw (Katholieke Universiteit Leuven, 2007). However, the petroleum products have witnessed a fall in the amount 

of sales in November 2016, as compared to the previous month. The sales were however increased in the period 

of January to December in comparison to the same period of the previous year (InCyprus, 2017).  

The consumption of energy by the transportation sector has witnessed a dramatic rise in Cyprus over the period 

of 1995-2010, due to rise in the number of private vehicles and trucks. After the economic crisis of 2012, there 

have been sudden downfalls in the usage rate of vehicles by 20%. In 2013, the use of fuels by the transport sector 

comprised 27% jet fuel, 30% diesel, 41% gasoline and 2% bio fuels. The rate of usage of aviation fuel has 

increased in the nation due to inflow and outflow of people for the purpose of tourism. In Cyprus fluctuations are 

evident in the total energy consumption due to passenger cars, heavy duty vehicles, airlines and light duty vehicles 

(Kitsios et.al., 2015).  

 The aviation sector has witnessed a fall in the unit energy consumption due to efficient system of flight 

management and advanced aircraft that consumes less fuel. Similarly, in case of heavy duty vehicles, reduction 

in the fuel consumption is evident due to development of more efficient diesel engines. In case of light duty 

vehicles, mixed effect is found due to increase in fuel consumption of the gasoline vehicles, with simultaneous 

decrease in case of diesel vehicles. Fuel consumption has also increased in case of passenger cars that include 

both diesel and gasoline powered engines (Kitsios et.al., 2015).  

Coal is also used in Cyprus, although in small amounts to meet up with the energy requirements of the cement 

industry (Katholieke Universiteit Leuven, 2007). Most of the energy consumption in the industrial sector is 

undertaken by non-metallic branch. (Kitsios et.al., 2015). Natural gas also forms a part of energy used in Cyprus. 

The nation exports it natural gas to other nations that assists in earning foreign exchange. It is therefore possible 

to run the power stations on gas rather than fuels (Ratner, 2016). The government has also planned to introduce 

cars that run on LPG along with the initiation of restaurants and hotels in Cyprus, which are the users of gasoil 

and LPG. To reduce the effect of global warming and pressure on fossil fuels, there has been an increase in the 
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usage of renewable sources of energy in Cyprus. The most abundant use of non-conventional sources in Cyprus 

include solar and wind energy. Solar energy is used for the domestic as well as industrial uses. The consumption 

of solar energy for thermal heating has increased in 2013 as compared to 2000. Geothermal, biomass and tidal 

energy are also used for energy generation in Cyprus (Kitsios et.al., 2015). Along with biomass, biogas is another 

renewable source that can be used to meet up the energy requirements in Cyprus (Sari et.al., 2015). 

 

3.3 Renewable Policies of the European Union  

 
The policies of the European Union are aimed at increasing the share of renewable energy to 20% by 2020. As a 

part of this target, it is necessary even for other nations to use renewable sources of energy, especially in the 

transportation sector. The EU has set a limit for each nation pertaining to the overall use of renewable energy and 

has asked all the member nations to mention the initiatives that had been taken to achieve the target (European 

Commission, 2017). Owing to the targets of the EU, Cyprus government had taken initiative to generate electricity 

through the use of renewable sources of energy. To reduce the emission of greenhouse gases, strategies are being 

formulated to increase the use of biofuels in the transportation sector. The large commercial industries are entitled 

to incorporate systems that consume electricity in an efficient manner (European Commission, 2017a). Therefore, 

to assist the member nations in successful implementation of renewable energy, the EU has prescribed certain 

guidelines and has even revised its target for renewable energy, thereby increasing the total share to 27% by 2030 

(European Commission, 2017). EU policies also aim to promote the use of non-renewable policies by carrying 

out integration related perspectives at the local, national and regional level (European Commission, 2017a).  

The support schemes of the EU policies can be regarded useful in granting financial assistance to the member 

nations for promoting the use of renewable energy. These aids are however, subjected to constant fluctuations 

because with the development of technology, the feed in tariffs have to be replaced by feed in premiums (European 

Commission, 2017b). Additionally, the EU policies on renewable energy are made at par with the climate policies. 

The effectiveness of the policies are evident from the fact that though the GDP of the EU nations have increased, 

the green house emissions have reduced over the period of 1990 to 2014 (European Commission, 2015). 

The policies of the EU focus on long term development of renewable energy. An initiative called ‘low carbon 

energy’ has been considered so that it is possible to reduce the emission of carbon in the entire EU by 2050. It is 

also necessary to bring developments in the existing technology to reduce the emission of toxic gases from various 

economic activities. Stating precisely, the policies of EU are designed in such a manner that even if the target of 

2020 fails, it can positively be achieved by 2030. The policies are also keen on developing the security of the 

member nations through the reduction of energy crisis caused by excessive use of the fossil fuels (Kara, 2014). 

 

3.4 Challenges faced by Cyprus  

 
Cyprus needs to face certain obstacles that are reducing its chances to develop the usage of renewable energy 

sources. The foremost obstacle is the absence of proper funds that makes it difficult for the government to install 

technology for harnessing renewable sources of energy. It can hence be expected that absence of proper financial 

support of the government will make it problematic even for the private investors to obtain sufficient return from 

investment (Sari et.al., 2015). The level of inflation is increasing in Cyprus that has led to the hike in the expenses 

incurred while setting up a wind or solar farm. Moreover, the GDP of the nation is also found to be reducing, 

which had prevented the nation from enjoying prosperity. Lower GDP is marked by fall in the level of income 

and output that reduces the capability of the households and other investors to harness renewable source of energy 

(Sari et.al., 2015).  

Though the Cyprus government have undertaken initiative to promote the use of bio-fuels but the nation still lacks 

appropriate amount of forest residues and hence it may prove to be a problem to produce biomass from forest. 

Additionally, it is not possible to make liquid biomass due to the absence of solid biomass. There are also problems 

associated with wind energy in Cyprus due to the absence of proper wind speed in different parts of the nation 

(Zachariadisin & Hadjikyriakou, 2016). Additionally, the absence of sufficient water has made it a difficult task 

to generate hydroelectricity (Sari et.al., 2015). Moreover, though Cyprus is generating energy from solar power 

but there exists no such provision that the energy can be stored. The level of demand pertaining to energy has 

reduced in Cyprus after the economic crisis. It is hence expected that such fall will make the investors reluctant 

to invest in renewable sources of energy (Kyriakides, 2016). 

The water bodies of Cyprus are used for storing water by means of dams and reservoir. It can be expected that 

such prospects will enable the nation to achieve economic growth due to lower rate of energy crisis. The initiative 

to build dams in Cyprus is majorly undertaken by the Water Development Department (WDD) of the nation. Most 

of the dams of Cyprus are earth-fill type, which refers to the building of dams by piling up layers of earth. Such 

type of dams enabled the Cyprus government to meet up with the budgetary requirements that are needed for 

meeting the expenses of the projects (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 2009). There 
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are more than 100 dams in total that includes off-stream ponds as well large sized water reservoirs. The dams of 

the nation have a total capacity of holding 327.5 million cubic meters of water. But despite such huge investments 

these dams cannot be used for generation of electricity as there is limited potential for exploration of 

hydroelectricity in Cyprus (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 2009). 

 

4. Conclusion and Recommendations 
 

4.1 Conclusion  

 
Fossil fuels have been a major source of energy that is used in industries as well as households, which include 

coal, petroleum products and natural gas among others. Fossil fuels are found in reserves inside the earth and the 

time taken for their replenishment is quite high. The reserves of fossil fuels are continuously depleting that has 

posed tremendous pressure on the existing amount. Moreover, distribution of fossil fuels has become a political 

agenda among the world economies as only some of the nations still seem to possess adequate quantity of fossil 

fuels in their reserves. The usage of fossil fuels also lead to release of toxic gases that causes harm to health as 

well as global warming. To reduce the crisis of energy and cope up with the issue of global warming it is important 

to increase the usage of renewable sources of energy. These sources are available in the form of natural resources 

and can be replenished within a short frame of time.  

Solar, wind, geothermal and tidal energy are the most common forms of renewable sources that can be used to 

generate energy. The heat energy of the Sun can be used to generate electricity by tapping the solar radiation with 

solar panels. It can be done by installing solar panels on the roof tops or by using photovoltaic cells. Solar 

radiations are also responsible for generating winds that can run the turbines for generation of electricity. The 

electricity generated from the windmills is useful in pumping water from the ground that can further be used for 

irrigation. Hence, it can be said that the heat of Sun is also responsible for creating motion in the water bodies. 

The kinetic energy in moving water can be stored in dams and later on be used to run turbines, thereby leading to 

the generation of electricity. Another form of renewable energy is biomass, which is prepared by fermenting 

organic materials such as agricultural waste. Biomass can also be used to obtain biofuel that can further be used 

for transportation, and hence result in lowering the level of pollution as compared to diesel which is a by-product 

of petroleum. Geothermal energy is another form of renewable sources of energy, which is beneficial in the 

process of heating and cooling by extracting the heat trapped inside the earth.  

The waves of the seas and oceans are used to run turbines to produce electricity. In the rural areas of the 

underdeveloped nations, it is difficult to supply electricity by the installation of electric grids. This problem can 

hence be overcome by installing solar panels in the rural areas to supply electricity. Owing to the issue of pollution 

caused due to excessive use of fossil fuels, the Kyoto Protocol has emphasized on the use of renewable sources 

of energy. The rise in investment for installation of technology to harness renewable energy is expected to increase 

the global GDP by 2030. Additionally, demand of jobs will be created for meeting up the human resource 

requirements in projects that harnesses renewable sources of energy.  

Cyprus depends primarily on the fossil fuels to meet up with the energy requirements. The nation does not have 

fossil fuel reserves of its own and therefore need to import it from other nations, which create a financial burden 

on the government. Pollution and global warming are some other issues that are associated with the use of fossil 

fuels in Cyprus. Global warming leads to reduction in the rate of rainfall in Cyprus that can create adverse effect 

on the agricultural produce. Fuel oil is also burnt in the power plants of Cyprus that leads to massive pollution 

along with the uneconomical price of the electricity produced. After the financial crisis, the total amount of 

electricity consumption has reduced in the entire nation. The government has taken initiatives to supply electricity 

in the entire nation by installing power-grids. Use of renewable sources of energy is beneficial in reducing energy 

crisis and global warming in Cyprus. Solar energy is hence used in the nation for use in industries, thermal heating, 

cleaning swimming pools and navigating buoys. The location and weather conditions of Cyprus have made it 

vulnerable to extensive sunlight for the generation of electricity through solar panels. It can therefore be expected 

that by 2020, the total amount of energy generated through photovoltaic cells will reach 24MW. The wind energy 

can also be harnessed in Cyprus for generating electricity. Biomass is also used to generate energy in Cyprus at 

least to some extent, which is in turn is sold to the EAC. It is found that by 2015, there were fourteen biomass 

plants in Cyprus that led to generation of 37.5GWH of electricity. Geothermal energy is also used in Cyprus for 

the purpose of cooling and heating and the government have provided grants to enable installation of geothermal 

systems. 

The EU has undertaken initiatives to promote the use of renewable sources of energy in the member nations. 

Policies are aimed to increase the usage of renewable sources of energy to at least 20% of total energy consumption 

by 2020. Accordingly, guidelines have been set by the EU for the assistance of its member nations along with 

facilities of financial aid. The governments of Cyprus have also taken initiative to achieve the target of the EU. 

Planning is made to enhance the use of biofuels in the transportation sector to reduce pollution. Similarly, 

photovoltaic parks and windmills have been set to meet up with the energy requirements. Despite such initiatives, 
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there are certain challenges associated with the use of renewable sources of energy in Cyprus. The governments 

do not have enough funds to support the growth of renewable sources of energy. Moreover, absence of government 

support to offer subsidy prohibits the private investors to invest in renewable sources of energy. Moreover, the 

increasing rate of inflation can be regarded as another cause that is preventing the development of renewable 

sources in Cyprus. In addition, the country lacks availability of adequate wind speed for harnessing wind energy. 

The dry climate and absence of sufficient rivers have reduced the possibility of generating hydroelectricity in 

Cyprus. These challenges can hence reduce the chances to achieve the EU target of 2020 pertaining to use of 

renewable sources of energy. 

 

4.2 Recommendations  

 
The government has to take major initiative so that it is possible to develop the usage of renewable sources of 

energy in Cyprus. Sufficient amount of money therefore needs to be set aside in the annual budgets. However, the 

government seems to have paucity of funds for which it cannot invest in the renewable sources. The solution can 

be to impose higher taxes on the luxurious items such as liquor and air conditioners. It will also help in generating 

revenue for the government, which can in turn be spent for public expenditures. Initially subsidies will motivate 

the private investors to undertake huge projects for harnessing renewable sources of energy. However, the 

investors are reluctant to invest due to the low demand of energy especially after the scenario of financial crisis. 

In this regard, government has to lower the price of electricity generated by means of renewable sources as 

compared to fossil fuels. Developments in the banking infrastructure is also considered an important another step 

that will largely contribute to the growth of renewable energy in Cyprus. 

Deficit financing is another way of meeting up with monetary crisis that is evitable in case of the Cyprus 

government. It can take loans from IMF, the World Bank and other financial institutions obtain financial 

assistance. However, deficit financing will increase the liability of repaying loan interest for the Cyprus 

government. Thus, instead of taking a lump sum amount as loan, it is important to take the financial assistance as 

per the requirements. Moreover, constant focus has to be given on the fact that money is successfully utilized for 

the development of renewable sources of energy. Additionally, the Cyprus government must focus on developing 

strategies that will enable it to earn more revenue from the tourism industry. As the nation has adequate number 

of natural gas reserves, it is important to enhance its performance trend of export with the passage of time. 

The rate of interests for credit is offered by the banks and hence needs to be reduced for installing systems to 

harness renewable sources. Special banks must be set up for offers technical guidance and credit pertaining to the 

use of renewable sources. It is important to for the regional banks to collaborate with the international institutions 

to inject higher amount of credit in the economy. The facilities of credit must be provided to both household and 

large investors. Moreover, the EAC must not lower down the selling price of electricity that is being produced 

from renewable sources by the households. Subsidy should be provided even to the households, which generates 

renewable sources of energy. The political organizations should also consider the importance of harnessing 

renewable energy as prime agenda.  

The government should hence organize campaigns on a periodic basis to increase awareness regarding the usage 

of renewable sources of energy and on the need of investing in research and development activities so that new 

technology can be developed for harnessing them. For instance, there is a need of increasing the number of solar 

powered cars or vehicles that run on biofuel. The system of bureaucracy in Cyprus must be made more flexible 

and corruption free for developing renewable sources of energy. Time consuming paper works needed for 

obtaining license to harness renewable energy should be eliminated. Business incubators must be developed by 

the government that can provide advice to the large investors pertaining to the initiation of renewable energy 

projects. The government should also try to attract foreign investors by giving subsidy so that investment can be 

increased for the renewable sources of energy. To explore new strategies, the government must consult with other 

nations that have successfully harnessed renewable sources of energy. Companies such as Deloitte should be 

consulted to determine the feasibility of the projects on renewable sources of energy. They can hence provide 

suggestion on the means of financing the projects to the government.  

Cyprus is not so developed in harnessing wind energy and should follow the example of Egypt in developing that 

particular source. There is a need of public-private partnership projects (PPP) to harness wind energy. The areas 

which have the potential for harnessing wind energy should be sorted out and agreement must be signed to reduce 

the financial risks of the private investors. Under the agreement, the government must ensure to pay for the losses 

that may be incurred by the private investors who are engaged in PPP (African Development Bank, 2012). The 

government must also make it mandatory for all hotels and the large scale industries to install solar panels on their 

roof tops to generate electricity. 
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Abstract 

 
The paper examines the political and ideological background and context of a scheme of regional cooperation and 

architecture, which has fairly recently gained a noticeable impetus: namely Eurasian integration, sharply 

manifested in the launch of the Eurasian Economic Union. Emphasis is given to the concept of Eurasianism which, 

although it is characterized by complexity and polysemy and it is certainly not reduced to this specific endeavor, 

has especially risen in the Russian political imaginary. In this regard, it is underscored how the Eurasian 

predicament has been entangled with region-building efforts of Russia in the post-soviet area and era, in her 

troubling attempt to manage her ‘near abroad’, while advancing her respective influence. 
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1. Introduction 
 

The paper examines the political and ideological background and context of a scheme of regional cooperation 

and architecture, which has fairly recently gained a noticeable impetus: namely Eurasian integration, sharply 

(although by no means exclusively) manifested in the launch of the Eurasian Economic Union (EAEU). Emphasis 

is given to the concept of Eurasianism which, even though it is characterized by complexity and polysemy and it 

is certainly not reduced to this specific endeavor, has especially risen in the Russian political imaginary. In this 

regard, it is underscored not only how the Eurasian predicament has long been a part of civilizational debates 

within Russia but also how it has been entangled with region-building efforts in the post-soviet area and era, in 

Russia’s troubling attempt to manage her ‘near abroad’, while advancing and consolidating her respective 

influence. 

Having outlined the paper’s focus and aim, it is imperative to stress right away the differentiated understanding 

of ‘Eurasia’. According to an indicative typology, the latter has been related to three concepts, thus denoting 

varied contents: the post-Soviet area, an ideological construct over the relations of Russia and neighboring 

countries with both the West and the East (Eurasianism as ideology), and finally Europe plus Asia (pragmatic 

Eurasianism).Those concepts include multiple perceptions regarding Europe, Asia and modernization as well as 

constituent factor and nature.53 In fact, the term’s ‘‘fundamental terminological ambiguity’’ is succinctly 

demonstrated through several and often conflicting/contending premisesrelated to it, such as ‘Europe and Asia’, 

‘neither Europe nor Asia’, ‘Russia and the new states’, ‘the new states without Russia’,54 or even a ‘‘New 

Eurasia’’55 and the ‘‘end of Eurasia [which] is over’’ (or is it?).56 So ‘talking’ Eurasia depends upon the context 

of reference. By leaving several options open, the mere utterance of the term is not enough to automatically lead 

to a single set of characteristics with no more elaboration or clarification. In this regard, ‘Eurasian’integration 

may be perceived in rather broad terms or less broad ones, as is the case of the EAEU, while the latter may 

respectively reflect one out of several cooperation schemes of Eurasia (like the Shanghai Cooperation 

Organization/SCO) or a principal manifestation of Eurasia (explicitly evoking it, in the organization’s title). 

Out of the aforementioned concepts, the paper particularly tackles each one respectively in the three following 

sections, although this by no means implies a premise like ‘Eurasia equals the EAEU equals Russia’. In specific, 

the next section briefly discusses the historical and political context, followed by sections respectively devoted to 

the ideational context and to the EAEU’s strategic intricacies. The final section offers the concluding remarks. On 

the whole and while emphasizing (or the very least paying due attention to) non-economic aspects of economic 

regional integration is certainly not uncommon in the respective studies, this project is a case-study 

characteristically reflecting crucial linkages and the complexity of regional cooperation. 

                                                 
53 Vinokurov & Libman 2012: ch. 2 
54 Laurelle 2015: 190-191 
55 Samokhvalov 2016 
56 Trenin 2001 
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2. Historico-political context 

 
Especially taking into account the central role of Russia within Eurasian integration and the EAEU project, it 

is compelling to briefly note how the respective area has emerged, in all its complexity and border variability, as 

the milieu for a variety of forms of socio-political organization: a series of principalities, that were struck by the 

Mongol invasion and subsequent tribute-domination (13th-15thcenturies), an expanding state (the Grand Duchy or 

Grand Principality of Moscow, eventually evolved into the Tsardom of Muscovy or of Russia), further 

consolidating and territorially expanding as the Russian Empire (early 18th century). The latter got engaged into 

European affairs in rather troublesome ways, subsequently leading to (after brief passes to the Russian Republic 

and to the Russian Soviet Federative Socialist Republic along with three more soviet socialist republics) the Union 

of Soviet Socialist Republics (Soviet Union/USSR, 1922). The USSR was virtually a state, arising from a grand-

scale (i.e. the socialist) revolution, which nevertheless remained as the sole state representing this revolution. And 

yet, great political-strategic circumstances led to the revolution’s expansion as well as to its ‘adoption’ by more 

states, especially in Europe but elsewhere too, thus reflecting a window of opportunity for the Soviet Union to 

serve as the core of a system of socialist states. With the collapse of socialism and the dissolution of the 

aforementioned system and of the union, the latter’s fifteen federative states transformed into independent states, 

such as the Russian Federation. 

The participation of the post-soviet states in schemes of international/regional cooperation or integration, in 

the European and/or Asian context, is fairly diversified. Some states (the Baltic ones) found themselves solely 

engaged to European or (Euroatlantic) institutions. Due to her geography, Russia is a bicontinental country and a 

member of both the Council of Europe (CoE) and the Asian Cooperation Dialogue, i.e. the continent-scale 

organizations of Europe and Asia respectively, but not a member of the European Union (EU) or of NATO. The 

states of Central Asia, although not members of the CoE, have enjoyed membership in the Organization of the 

Security and Cooperation in Europe. At the same time, four out of the five of them (Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Uzbekistan) have joined Russia and a non-post-soviet state (China) in the SCO (which was recently 

expanded with two states of South Asia: India and Pakistan). Most crucially and acording to a schematic 

presentation of the regional architecture of the post-soviet area (table 1), it is succinctly shown that the respective 

states have opted for a variety of choices, which essentially get down to: 

a) non-participation in (Russia-driven/encouraged) schemes of cooperation/integration particularly related to 

post-soviet states under this capacity as such (e.g. the Baltic States and Turkmenistan and eventually Georgia with 

the Ukraine,57 which nevertheless share membership with Russia in the case of a scheme concerning a region that 

includes –without being exhausted to–a few post-soviet states: the Organization of the Black Sea Economic 

Cooperation) 

b) nearly full-blown participation to a core termed ‘Eurasian’, sharply manifested in the EAEU as well as in 

other institutions (encouraged, if not driven, by Russia) 

c) the oscillation among the previous two options. 

Despite the existence of some institutions excluding or the very least not involving Russia (Baltic Assembly 

and the GUAM Organization for Democracy and Economic Development), her role in the rest has been pivotal, 

without though succeeding in engaging all post-soviet states in an all-encompassing institution. If a such a prospect 

was ever hoped for the Commonwealth of Independent States (CIS), it was certainly far from being fulfilled, 

taking into consideration the fact that some states denied membership, in the first place, while certain states 

withdrew, thus making the CIS an entity somehow similar but not totally equivalent to the Commonwealth of 

Nations or the Organisation Internationale de la Francophonie. Moreover, others made diversified choices, over 

their participation in a more enhanced economic or military cooperation. In a nutshell, Russia’s steps towards 

regional integration and cooperation have been followed and imitated all the way down only by a fraction of her 

post-soviet peers. 

 

3. Ideational context 

 
Having already denoted the conceptual variety of ‘Eurasia’, a brief elaboration on this is necessary, revealing 

a conceptual complexity with all its intricacies, regarding material and ideational features of strategy, foreign 

policy and identity. Firstly, perceiving Eurasia in terms of the post-soviet area renders it a geographical notion, 

stemming from the shadow of the soviet past and thus entailing a special designation. This involves a rather 

exclusionary perception of both Europe or Asia and a fairly pessimistic stance towards westernization. On the 

                                                 
57 With the exception of the country’s participation in the CIS Free Trade Area, which has anyway become 

troublesome in light of the suspension of the agreement regarding Russia and the Ukraine and of the latter’s recent 

quest for strengthening trade relations with the EU 
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other hand, Eurasia in terms of Eurasianism connotes an ideology, underscoring cultural and historical as well as 

geopolitical affinities. It entails a partial inclusion of Asia and an exclusionary perception of Europe, along with 

a rejection of modernization through westernization. Finally, pragmatic Eurasianism is a set of foreign or 

economic policy ideas primarily reflecting economic linkages, with inclusionary perceptions of both Europe and 

Asia, while engaging Western lessons in respect to the modernization strategy.58 

According to an equally succinct typology, Eurasia, particularly in debates regarding Russia and her neighbors, 

relates to certain principles such as the ‘geopolitical’ one (Russia’s aspiration for becoming a leading state in the 

post-soviet space), a ‘philosophical’ one (the country’s perception in terms of the ‘other Europe’, whereby Eurasia 

emerges/functions a mirror of the West/Europe, a response to the latter’s challenge or an alternative to Western 

civilization or liberal ideology) and finally ‘memory/commemoration/mourning’ (the management of past 

experiences –both imperial and Soviet– and their accommodation within a grand narrative).59 By their turn, the 

notions of ‘‘the end of Eurasia’’ and ‘‘after Eurasia’’ denote a certain conceptualization of Eurasia which is no 

more synonymous with Russia, i.e. ‘Russia-Eurasia’ was over, since Eurasia would not necessarily be about an 

extension of Russia and a function of her power, while it would rather be genuinely about a symbiosis of Europe 

and of Asia, thus leaving Russia options such as revisionism, disintegration or creative adjustment.60 

Regardless whether declaring or insisting on the aforementioned ‘end of Eurasia/Russia-Eurasia’ still makes 

sense, from the Russian point of view the acknowledgment of the Eurasian predicament is still vivid. According 

to a thorough discussion of civilizational debates over Russia’s role or position, within the West, the East and the 

World in general, (neo-)eurasianism has indeed been deemed a crucial part of those debates. In specific, it is seen 

as an ideological framework tracing its roots at earlier intellectuals (interwar and before) and principally viewing 

Russia ‘‘as a land-based civilization with strong ties in the former Soviet region, Asia, and the Muslim world’’, 

while also stressing ‘‘relative cultural and geopolitical independence’’ and expressing an interest in border 

stability and in tackling the broader area’s ethnical diversity as well the Western stance. It has thus reflected a 

significant role of Russia’s civilizational identity opposing westernizers and expressing an‘‘exaggerated sense of 

pride, even glorification of Russia’s past’’. Despite the tendency of manifesting essentialist attitudes vis à visthe 

Other (i.e., Russia could not and should not be with the West), there have also been less essentialist perspectives, 

perceiving civilization building in terms of multi-cultural interaction and inter-cultural learning, such as‘civilized 

Eurasians’ or the ‘Euro-East’.61 At the same time, Eurasianist ideology is seen to share, with the concept of the 

‘Russian World’, an ideological proximity and the adoption of the notion of great power as well as of a vision for 

Russia and for her civilization distinctiveness on a continental scale, along with the resistance to the Western 

normative hegemony, though eventually exposing intellectual or structural vulnerabilities of Russia, in respect to 

‘‘the demand for recognition as a great power, resentment over territorial contraction after the collapse of the 

Soviet Union, the search for the true authentic self and its fear of losing control over its own destiny’’.62 

Philosophically, a crucial strife over Russia’s past and present or future essentially gets down to one between 

ethno-national individualism (including ethno-exclusivism, at an extreme) and polyethnic collectivism, which was 

not after all uncommon in the soviet period, while continuing in the post-soviet years. In fact, this strife was 

exacerbated, insofar as the defense of those two poles included reference and claimed inspiration from the same 

sources, such as quite characteristically the work of L. Gumilev. The latter offered –through a holistic ‘systems 

theory’ of ethnicity or ethnogenesis and the linkage to the biosphere– a natural scientific (ecology-oriented) 

valorization of a nation’s emergence and the rationalization of ethnic individuality as well as its synergy with 

polyethnic integration. So, the same material was used, often regardless the authors’ original intentions, in 

(Russian or even non-Russian) arguments against ethnic intolerance or suspicious of social exclusion, on the one 

hand, and on the other hand in arguments underscoring the dynamics of Eurasia’s interethnic unity as well as 

advancing the Eurasian predicament as a means of conflict resolution.63 

Notably, neo-Eurasianism has rather distanced itself vis à vis older Eurasianist versions in respect to neither 

accordingly praising the East nor adopting a romantic orientalism as well as to not being based in equally 

sophisticated accounts of history or geography, while radicalizing determinism. To be sure, it is diversified as 

regards to space, i.e. it has developed not only in Russia but also in other post-soviet states (like Kazakhstan64) 

and in autonomous republics of the Russian Federation, moreover to time (from the early 1990s’ preoccupation 

with tackling the soviet collapse or fragmentation to the 2000s’ rehabilitation of the Soviet past and –after that– 

the EAEU project, setting the respective narratives on a fairly pragmatic note) and finally to the thematic focus 

                                                 
58 Vinokurov & Libman 2012: ch.2, esp. p. 26 
59 Laruelle 2015: 191 
60 Trenin 2001 and ‘conclusions’ (p. 307…), respectively 
61 Tsygankov 2008: 767-8. See Shlapentokh 2007; Laurelle 2008; Vinokurov & Libman 2012: 20-24; Bassin et 

al. 2015; Bassin & Suslov 2016: especially parts 2-5; Bassin & Pozo 2017a: part 1; Bassin & Pozo 2017b: 3-9 
62 Kotkina 2017: 74 
63 Bassin 2016: esp. 306-316 
64 See Mostafa 2013 
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(emphasis in a unique ethnos which is integrated though into a larger entity vs chauvinistic or purely imperialist 

versions or the Russian-style formulation of the ‘Third Way’, ala A. Dugin, refuting communism and liberalism). 

Out of this diversity, a common denominator lies in the idea of Russia as empire as well as Russia’s right to the 

European legacy.65 

On the whole, the Eurasianist tradition has principally unfolded upon a ‘‘recognition-threat attitude’’ in respect 

to the West, on the basis that a struggle for identity and domination among culturally different collectivities 

characterizes the world (whereby the Euro-Atlantic civilization and the respective cultural influence pose a central 

treat for Russian identity or status), while also stressing the need for a respective containment. From certain angles, 

this justifies the emphasis in power or territorial expansion, along with the build-up of a sizeable geopolitical axis 

of allies, which could even include European partners. From other vantage points, the aim could be set to the 

union’s restoration in terms of a self-sufficient and stable entity, within the former soviet borders. And yet, as 

already noted, this zero sum civilizational dichotomy, prominent in Eurasianism, has been mitigated, in the sense 

of criticizing certain Western characteristics and the West’s universal claims, though without a complete break-

up of the respective ties. In this sense, a ‘‘version of a cross-cultural dialogue’’ has been at hand, proclaiming 

Russia as a European power which would move towards democracy and freedom, like the rest of the Europeans, 

yet at a pace of its own, while taking into consideration existing circumstances and the connection with non-

Europeans. Put in succinct words, the debate over Eurasia has shown that ‘‘despite the prominence of essentialist 

perspectives on relating to the Western Other, Russians have been moving in a number of different directions’’, 

like a reflection on identity in less essentialist terms and the perception of identity construction as bridging varied 

elements. In this light, V. Putin’s several references to Russia as a nation of ‘Eurasian’ identity are part of further 

developing ties with non-Western nations, while at the same time, as many Russian politicians would see it at 

least initially, ‘European’ and ‘Eurasian’ were not necessarily opposites.66 

Consequently, it may not come as a surprise the fact that Russian nationalism has schematically been 

characterized by a competition between two strands, at both political and intellectual domains, i.e. 

ethnonationalists and imperial Eurasianists, striving for influence over the Russia’s leading role. This competition 

offers the basis for the oscillation of theruling regime between those groups, ‘‘borrowing freely from both the 

ethnonationalist and Eurasianist discourses to craft its own eclectic ideological platform while simultaneously 

playing ethno-nationalists and Eurasianists off against each other’’.67 An indicative illustration of this complex 

predicament lies in the perception of the work or premises of Dugin, in light of the appeal of his suspicion towards 

the West and his insistence on the irrevocability between a US-led West and Eurasia: ‘‘[w]hile geopolitical 

Duginism of the 1990s had few direct translations into actual Russian foreign policy, it had an indirect relationship 

to Putin’s posture in Crimea and Ukraine, and on the economically centered Eurasian Union... Duginism is less a 

manifestation of Kremlin policy, than an ideological construction mostly belonging in the past. Instead, pragmatic 

nationalists are the most influential people in the present-day Russian elite’’.68 

Finally and evidently, the ambiguity and complexity of the concept of Eurasia can hardly be missed, in so far 

as a ‘‘post-soviet Eurasianist ‘minimum’’’ would involve the conceptualization of the Eurasian space’s organic 

unity in terms of a single political entity as well as the notion of Eurasian civilization in terms of a mosaic of 

peoples bonded by cultural and historical affinities, leaving great margin for the exact nature of this entity, 

potential membership and boundaries. A relevant conceptual typology thus includes a ‘populist’ Russian neo-

Eurasianism offering the ideological basis for the succession of the former Soviet Union by an anti-European or 

anti-Western neo-soviet imperial entity, certain versions associated with sovereign or federative states 

(Kazakhstan, Tatarstan), serving particular political purposes, and an ‘official’ Russian Eurasianism promoted 

currently (the project of assembling some post-soviet states into the EAEU), with an initial downplay of 

‘‘Eurasianist hostilities towards the European West’’ and an emphasis on ‘‘the affinities between the two’’ or 

even the margin for collaboration, to be followed though by anti-Western and Russo-centric premises. In that 

sense, ‘Eurasianism’ may well denote ‘‘a (Russian) nationalist or conservative type of ideology’’ or ‘‘a more or 

less consistent set of views informing (Russian) foreign policy’’, but even more importantly it is a meta-narrative, 

rising ‘‘as a key conceptual generator of tropes and narratives with sufficient internal doctrinal flexibility and 

geographical scope to harness many different kinds of concerns: from questions of national and ethnic identity to 

officially endorsed state-national doctrines, and from the post-imperial status of Russia to multinational efforts at 

regional integration’’.69 

 

 

                                                 
65 Laurelle 2015: 187-190. For Dugin’s respective premises, see Dugin 2014 
66 Tsygankov 2008: 770-772. See Bassin & Pozo 2017a: part 3 
67 Torbakov 2017: 33. For the pragmatic mitigation of Eurasianism, by Putin, see Morozova 2009 and also Roberts 

& Moshes 2016: 551-5 
68 Shlapentokh 2014: 380 
69 Bassin & Pozo 2017b: 6-9. See Laurelle 2008: esp. 202-222 
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4. The EAEU project: strategic intricacies 

 
Having established the heavy presence of the idea of ‘Eurasia’ particularly within Russian political imaginary, 

it is compelling to see how it has materialized, especially with regard to the launch of the EAEU (2015-onwards).70 

At first and as already indicated, it is crucial to distinguish between the latter and a broader Eurasian integration, 

to the extent that the latter –as E. Vinokurov and A. Libman point out– unfolds upon multiple and overlapping 

cooperation projects, involving actors and collectivities at varied levels. In this respect, Eurasian integration, as a 

whole, would depend on non-mutually exclusive regional cooperation projects, which may rather be perceived as 

being complementary to one other, while it benefits from open regionalism as an economically optimal 

supplement to regional integration initiatives. Consequently, attention is given to how economic development 

entails the inclusion and tackling of (either energy or non-energy) trade or transport and flows (in terms of capital 

and labor), tourism and human security issues as well the build-up of common infrastructure.71 

While –succinctly put– the EAEU project is part of Russia’s grand strategy, in respect to ensuring regional 

influence and preponderance,72 and also a characteristic example of the geopolitical intricacies of economic 

integration,73 equally important is the need to draw a distinction between this projector its economic or political 

imperatives and the use of Eurasianist references, which are nevertheless found in the EAEU-related rhetoric. In 

specific, Eurasianism offers a legitimization of an essentially neo-imperial agenda, for the post-Soviet area, while 

also serving as an instrument for a program which emphasizes the notion of strong state and upholds the rise of 

Russia’s leading or hegemonic role on her near abroad. This explains the priority given to the implementation and 

the consolidation of the EAEU project, with the aim of advancing an alternative to the EU in post-Soviet space, 

even if the respective costs are deemed high in light of the confluence of state and business interests which may 

impede long-term investment and development of the Russian economy.74 

Notably, the early 2000s were characterized by Russia’s pursuit of a backstage diplomacy, which aimed to the 

rapprochement of the post-soviet states. This would be done through the establishment of economic accords and 

ensuring economic benefits for partners, while strengthening their political alignment. Nevertheless, a crucial 

challenge for Russia remained the CIS states’ unwillingness in respect to moving closer or to creating common 

integration formats, in light of their concern for avoiding the restoration of Russian influence. The 

institutionalization of cooperation in the spheres of economy and defense included the launch of the Eurasian 

Economic Community (EurAsEC) and the Collective Security Treaty Organization (CSTO), reflecting the 

elevation of geoeconomics in foreign policy and the prioritization of economic issues over issues of ideology or 

history.75 

Briefly assessing the EAEU’s predecessor, i.e. the EurAsEC (2000-2014), it was an economic endeavor with 

the aim of reintegrating the post-soviet space76 and facilitating trade among its members, having a significant 

impact at that (even in spite of Uzbekistan’s withdrawal, rendering its late membership short-lived: 2006-2008). 

It paved the way towards economic and regulatory integration, through a customs union and a single economic 

space (SES). The transition from one organization to the other (with the pivotal role of Russia, Kazakhstan and 

Belarus) has had its intricacies. A member of the former (Tajikistan) did not join the new endeavor, while the 

opposite occurred in the case of Armenia (being not a full member –but instead an observer– of the former, while 

engaging as a full member to the EAEU. Trade was significantly impacted by the decision making process, 

particularly utilized by the customs union. Initially (before 2010), cooperation was enhanced in specific areas such 

as railway shipments, aviation safety standards and power grids. The SES agreements, enacted since 2012, defined 

the integration content and progress for a significant period, augmenting the customs union’s regulations. In its 

turn, the EEAU treaty paved the road towards a variety of common markets.77 Two principles would guide this 

deepening of integration: trade policy coordination concerning other countries and the establishment and 

consolidation of a single customs territory.78 

                                                 
70 The respective treaty (coming into force in January 2015) was signed in May 2014, by three states (Belarus, 

Kazakhstan, Russia), which were soon joined by Armenia and Kyrgyzstan  
71 Vinokurov & Libman 2012: ch. 17 
72 Margaritou 2018: 24-32. For the challenges of the  Russian strategy, particularly regarding the Caucasus area, 

see Troulis 2017  
73 Cadier 2014a 
74 Pozo 2017: 174-175. For the costs of integration and the problems of coordination, see Roberts & Moshes 

2016: 555-559 
75 Bordachev & Skriba 2014: 18-19. Cf. Vinokurov & Libman 2012, part 1; Dragneva & Wolczuk 2014; Krickovic 

2014: 506-509; Vymyatnina & Antonova 2014: ch.1; Molchanov 2015 
76 Krickovic 2014 
77 See Molchanov 2015: 140-142; Sushkova 2016: 179-188, Vinokurov 2018: ch. 1.2 
78 Knobel 2017: 346 
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The aforementioned developments reflect a revived Eurasian policy of Russia which –since the late 2000s– is 

attributed to varied factors such as the country’s rising power, (elite) identity and perceptions particularly in terms 

of imperial hangover or imperial nostalgia or shifts in the international system and the respective balance of 

power.79 This policy has included the following:80 

a) the formation of new institutions, assigning proper weight to Russian interests, while also securing the 

respect of agreements on behalf of the involved partners 

b) the focus on the economic dimension of cooperation 

c) the adherence to the principle of equality 

d) the preservation of subsidies and other economic or commercial preferences for the participating countries, 

in exchange for reciprocal economic, diplomatic or military concessions 

e) the exercise of economic pressure on states, if and when adopting an anti-Russian stance or refusing to 

participate in Eurasian integration, in the form of an increase of prices of Russian resources to market level as 

well as of the limited or tightened access to the Russian market. 

Moreover, the comparison of the integration projects of the EAEU and the EU reveals a complexity, given 

multiple accounts of the former, i.e. as new and indeed better version of the latter, as something that doesn’t 

resemble it at all, merely being a revised form of the Soviet Union, and finally as a modernizing move towards 

economic integration, weakened though by either internal or conceptual contradictions. In the third out of those 

accounts, the Eurasian project was originally designed as a principally geo-economic framework. Yet, it has 

increasingly become a geopolitical issue, with a change of Russia’s diplomatic focus from persuasion to coercion, 

in an attempt to address the impact of the Eastern Partnership (EaP), i.e. the EU’s alternative in respect to 

integration regime. In this way, emphasis is given to the EAEU as a foreign policy tool of Russia. By their turn, 

the countries, targeted by both integration projects, were compelled to tackle difficult geopolitical decisions, 

which were perplexed by factors such as divisive domestic politics, separatism, structural dependencies and the 

economic or political calculations of internal actors.81 

The aforementioned competition presented a structural impact on regional politics, in the sense that the EU 

was not only a point of reaction on behalf of the EAEU but also a source of inspiration for the latter. The framing 

of this competition as geopolitical struggle between two poles owed much to the fact that both region-building 

endeavors were directed at the same states, which however more less tried not to be locked in a domestically 

costly binary choice (chose A, denying B), at least until new impetus in light of the Ukraine crisis, thus rendering 

the oscillation between the two projects rather hard. In this sense, Russia’s strategic shift from persuasion to 

coercion, vis à vis the countries between the two cooperative projects, manifests the shortcomings of Russian own 

attempts for exercising transformative power.82 At the same time, the argument for the emergence of the EAEU 

as a reaction to the transformative power of the EU is based on the temporal connection of the respective regional 

programs, on Russia’s condemnation of the EaP (even though it followed suit for the European Neighborhood 

Policy framework), during its launch, while the institutional design of the Eurasian Customs Union (with a council 

for decision making, a gate-keeping commission and a court for judicial control) and the SES were based on the 

EU, or at least echoed the latter’s structures.83 

In light of the above, it is interesting to see how Eurasian economic integration has turned to be viewed by 

Russia as a principally political rather than purely economic project, through enabling her claims to great power 

status, ensuring regional security and creating opportunities for strengthening influence and control. Expanding 

on this point of view, in Russian foreign policy, regional influence has come to be seen as a prerequisite for great 

power status and for an increased international standing, reflected less by economic performance or national 

welfare and more by the ability of using power for the enforcement of national interests. In parallel, the prospects 

of integration were impeded by the egotistical nature of state elites, by the burden of past memories and by a 

growing arrogance (along with a negative stance towards neighboring states) in respect to Russian public opinion. 

On the whole, the launch of the Eurasian project has marked a point of no return for Russia, insofar as it 

demonstrates her readiness for relinquishing the ideological legacy of the soviet past as well as for fighting for 

the return of its great power status and the influence lost at the soviet demise.84 In fact, relevant here is the 

juxtaposition between China’s One Belt One Road initiative reflecting a civilizational narrative, which coexists 

though with the focus on free trade’s virtues, and the EAEU project’s growing identification (from a Russian 

vantage point) as a civilizational project rather than an economic one, particularly since the Ukrainian crisis.85 

This divergence reflects a distinct set of practices in the attempt for exercising influence, i.e. the expansion of 

                                                 
79 Krickovic 2014: 509-515 
80 Bordachev & Skriba 2014: 20  
81 Cadier 2014b: 4 
82 Cadier 2014c: esp. 60. Cf. Sushkova 2016: 188-191 
83 Ibid., 61-62 
84 Bordachev & Skriba 2014: 21-22 
85 Wilson 2016: 127 
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economic impact on a huge area through multilateralism in the former case, while in the latter the creation of an 

exclusive sphere of influence with the aim of bolstering the great power status or of securing regional primacy, 

rendering a Sino-Russian competition in Central Asia fairly implausible.86 

Succinctly put, Russia’s policies and behavior, regarding the post-soviet area, are understood in two broad 

narratives, i.e. the ‘authoritarian expansionism’ thesis (according to which, assertive external stance owes much 

to history, geography and an authoritarian political culture) and the ‘Western encirclement’ thesis (whereby 

Russian behavior is essentially a reaction towards Western expansionism). According to a middle ground position, 

external input is crucially mitigated by domestic perceptions. In specific, the EU’s structural power in the region 

is important not only in its own but in terms of how it is domestically perceived within broader systems of ideas 

and beliefs concerning security and international politics. In this respect, engagement in the EAEU project is a 

product of multiple factors such as Russian economy (with the aim of its reinvigoration and ensuring Russia’s 

role in an aspiring competitive trade block), domestic political considerations (enhancement of the regime’s 

legitimacy) and the EU impetus (through the creation of a buffer zone countering Western impact). However, this 

diversity may well result in contradictory objectives and outcomes, endangering the project’s ability to fulfill the 

economic objectives.87 

Relevant indicators characteristically refer to the impediments for policy coordination along with the creation 

of antagonistic cooperation drivers, posed in light of regime security concerns (even if the latter have enabled 

cooperation in the first place),88 the challenge faced unsuccessfully within the EurAsEC customs unions regarding 

the imposition of sizable costs on members states due to common eternal tariff,89 the pre-eminence of the 

redistributive motive (redistribution of resources in favor of some partners) in the integration within the EAEU 

vis à vis the productive motive (the creation of new resources via the abolition of trade restrictions) and to the 

impact of countersanctions for trade policy coordination and to the Ukraine conundrum.90 It is interesting that 

economic intricacies are at hand even for the states having opted to stay out of the EAEU (Eurasian outliers), 

either the ‘escapers’ who have tried to substantially diminish or eradicate Russian influence to the benefit of 

European one (Georgia, Moldova, Ukraine), or the ‘isolationists’ or ‘non-aligners’ (Azerbaijan, Turkmenistan, 

Uzbekistan). Those countries have demonstrated a varied attitude towards post-soviet regionalism over time and 

they have had to face complex economic choices, allowing margin for a loose association with the EAEU, thus 

constituting a ‘‘a porous periphery of the Eurasian core, zone with the growing presence of global players, namely 

Europe and China’’.91 Concerning interregionalism, the interactions between the EAEU and the SCO can hardly 

be missed, taking place along the commercial and infrastructural dimensions but also the institutional and 

intersubjective ones. However, the absence of a free trade area or a currency zone entailed restrictions to the 

growing investment and trade between the two organizations.92 At the same time, the interactions between Russia 

and China, with regard to the EAEU and to the new silk road initiative, demonstrate the intricacies of the two 

states’ relations, characterized by a consensual perception of the international system’s dynamics but also an 

economic distance.93 

Finally, in order to assess Russia’s success in forming the EAEU, one has to take into account features such 

the institutional design, material capabilities (capitalist economics), security invulnerability (geopolitics) and 

cultural leadership. Russian regional hegemony has probably yet to come, but it could be on the way, with the 

EAEU functioning as a respective institutional mechanism.94 Yet, the latter is hardly a sign of the participants’ 

willingness to cede sovereignty, in the sense that economic integration has distinctively been used, by members 

states, with the aim of strengthening sovereignty, rather than delegating it at a supranational level or genuinely 

transforming relations, at least currently.95 

 

5. Concluding remarks 

 
While, as already noted, it is certainly not uncommon to put emphasis on non-economic aspects of regional 

integration, Eurasian integration and in particular the EAEU project serves as a characteristic example which 

reflects crucial linkages and the respective complexity. In fact, it has been suggested that this regional 

organization, as it has evolved, can succinctly be perceived as a ‘‘a hybrid half-economics and half-political ‘Janus 
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92 Gatev & Diesen 2016. Cf. Margaritou 2018: 32-34 
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Bifrons”’, which reflects Russia’s (and particularly Putin’s) vision for a reconstructed post-soviet area.96 Despite 

an initial stage of growth, it is still far from being considered as a complete or comprehensive success story, yet 

with a working treaty or institutions as well as a functioning customs union and a labor market. After all, the 

comparison with regional organizations other than the EU, reveals a similarity, in respect to economic domination 

by one state (e.g. South African Customs Union), the preeminence of raw materials in total exports (e.g. 

MERCOSUR) and the nascent trade and economic conflicts within the Union, (e.g. MERCOSUR, ASEAN, 

NAFTA).97 

In a nutshell and according to a dense evaluation, the following characteristics can be discerned:98 

a) the EAEU’s aim refers to the integration of post-soviet states into a cohesive economic entity 

b) the launch of this cooperative project was helped by Russia-led bilateral deals 

c) the respective institutional architecture reflects member states’ choiceof minimizing commitments and 

maximizing flexibility, along with a lacking commitment for deepening economic integration 

d) the aforementioned restricted commitment is attested by the limited progress of further integration, after the 

EAEU’s promising launch and the unraveling of the Customs Union’s early success 

e) Russia has rested with the satisfaction of creating the union, rather than equally caring for the project’s 

functionality 

f) poor governance still impedes deeper economic integration as well as regulatory and institutional 

modernization 

g) although the dissolution of the EAEU seems unlikely, given its importance for Russia, the former has yet 

to live up to the respective narrative and expectations, in light of divergence concerning motives or preferences 

as well as of institutional weakness. 

So, while it is certainly not a case of equating Eurasia with the EAEU and with Russia, it is interesting to see 

how Russia’s steps towards regional integration and cooperation, specifically in the name of ‘Eurasia’, have been 

followed and imitated all the way down only by a fraction of her post-soviet peers, and even then with crucial 

stakes and challenges. In this regard, the EAEU not only reflects one out of several Eurasian cooperation schemes, 

but it may well be regarded as a principal –yet troublesome– manifestation of Eurasia. 

 

Table 1 

Regional architecture of the post-soviet area current situation 
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EurAsEC + + +  + +   *       

CSTO + + + + + +          

CIS + + + + + + + + + * *     

CISFTA + + + + + +  + + +      

GUAM       + + * + +     

Baltic 

Assembly 

           + + +  

Notes: 1) * denotes withdrawn membership 

2) EAEU:Eurasian Economic Union, EurAsEC: Eurasian Economic Community, CSTO: Collective Security 

Treaty Organization, CIS: Commonwealth of Independent States, CISFTA: CIS Free Trade Area, GUAM: the 

GUAM (Georgia-Ukraine-Azerbaijan-Moldova) Organization for Democracy and Economic Development 
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Abstract 

 

The paper addresses the role of energy and particularly energy resources and their transport in international 

politics. This is done through the well established concept of resource curse (specifically, oil curse), while also 

introducing the notion of ‘pipeline curse’ and analyzing what the latter might mean and entail in a comprehensive 

understanding of international energy politics. Regarding the structure of the paper, a brief introduction of the 

resource curse problématique is followed by the prospects, gains and challenges of oil and natural gas pipelines. 

Finally, the case of Greece is used as a relevant case study. 
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1. Introduction 
 

In the analysis of international political economy as well as of international politics, ‘resource curse’ (the 

coexistence of resource abundance with political and economic problems) is a well established concept, along 

with the notion of the ‘rentier state’, i.e. the state that heavily (and often to its detriment) relies on the revenues 

from a specific economic sector like minerals or oil extraction/production and export. In this regard, the present 

paper addresses the role of energy and particularly energy resources and their transport, through the help of the 

aforementioned concept, while also introducing the notion of ‘pipeline curse’. Emphasis is then given to what the 

latter might mean and entail, within a comprehensive understanding of international energy politics. 

As it is argued below, pipelines are a crucial part of oil and gas transport, with consequences for all 

involved actors (states, societies, corporations), including not just producers and consumers –or importers and 

exporters– but also transit countries and the respective societies. The relevant challenges do not necessarily render 

participation to pipeline projects damaging. However, they should serve as a constant warning that the benefits of 

the engagement of a state in oil or gas transport, through pipelines and generally energy routes, cannot be 

conceived as a given. 

Regarding the structure of the paper, the next section offers a brief introduction of the resource curse 

problématique. It is followed by a section focusing on the prospects, gains and challenges of oil and natural gas 

energy routes and specifically pipelines, emphasizing transit countries. Then, the case of Greece is used as a 

relevant case study. The conclusion of the paper is presented at its final section. 

 

2. Resource curse 
 

Although the term ‘curse’ may have a rather negative connotation at a first glance, the ‘resource curse’ 

is an extensively analyzed concept within both political economy and political science/international relations, 

pinpointing problems that may arise by resource affluence. It is also juxtaposed to the dictum that ‘resources are 

automatically a blessing’ for a society. Those resources may get down to be characterized by a ‘natural’, ‘mineral’ 

or ‘energy’ dimension, with oil usually popping up as the most debated one; hence the notion of ‘oil curse’, which 

has come up to be probably the most renowned form of the broader concept. At the end of the day, ‘recourse 

curse’ is to be perceived as a reminder that resources do not automatically function positively for a nation rather 

than that they always function negatively, through leading to a dead-end or never offering solutions with regard 

to development and the economy (table 1). 

 

 

 

Table 1: Reflections on ‘Resource curse’ 

Resources are never a problem-solver X 

Resources always lead to a dead-end X 

Resources are not a panacea  
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The occurrence of resource curse predominantly in countries of the 3rd World / Global South may give 

the impression that it is a phenomenon limited to this group of states. However, this is not so, taking into account 

the fact that it may also occur in the West / Global North (table 2). Obvious success stories, like Norway, may 

constitute the rule for Western countries, which is nevertheless subject to exceptions. After all, one of the forms 

of the ‘resource curse’ –‘the Dutch disease’– took its name from the experience of the Netherlands, i.e. the 

discovery and exploitation of natural gas having a negative economic impact (1960s). In any case, it relates to the 

West as a phenomenon which is often caused or encouraged and tolerated by the West or which anyway affects it 

(table 2). 

 

Table 2: ‘Resource curse’, the West and the rest 

It happens only in the Global South X 

Characteristic examples refer to this category  

It can also occur in the West / Global North  

It relates to the West  

 

According to a blunt but quite illustrative typology of the central dimensions of the resource curse, 

those refer to the ‘aggressive behavior of neighboring countries’, ‘corruption’ and the ‘distortion of the 

economy’.99 Indeed, a sizeable literature has been dedicated to how this phenomenon may unfold in mineral and 

especially oil/gas-rich states vis à vis a rather slow growth rate, proneness to authoritarianism or instability even 

conflict and civil war, paying particular attention to the inhibition of incentives for the creation of quality 

institutions and how this results to poor performance, in the form of corruption and ambiguous application of the 

rule of law.100 

Generalizing the above features, four relevant dimensions can be discerned: 

a) International politics and in particular the reaction/involvement of actors within the international system. These 

actors may include both states and (multinational) corporations, 

b) Inequality within a vicious circle of authoritarianism-corruption, 

c) Dependency of the economy on a specific sector, whereby the former follows the latter in its course; either 

positive or negative, 

d) Environmental degradation. 

In a historical context, a variety of examples helps to underscore the aforementioned dimensions. 

Highly indicatively, the realm of international politics includes the linkage of regime or government change with 

controversies over specific resources or products, such as the cases of Persia, Guatemala and Chile in the Cold 

War period. The cases of the Post-Cold War conflicts in Africa are equally illustrative, involving the possession 

and use of diamonds. At the same time, the wars in Iraq (2003) and Libya (2011) have included an impact on 

economic and trade affairs regarding oil. Features, that arise from those and other examples, refer to 

regime/political change, the interests and involvement of corporations (regarding minerals and oil as well as 

agricultural products), security and terrorism, (re)negotiation of terms of extraction/mining-trade, the privatization 

vs nationalization (or private vs public companies) conundrum and finally the issue of scarcity/deprivation vs 

affluence. Moreover, the dimension of inequality arises in cases of centralized rule and authoritarian governance 

of oil-reach countries. It is indicatively reflected to the mismatch of development indicators, e.g. in the case of 

Equatorial Guinea in respect to the divergence between the Gross National Product and the Human Development 

Index. Economic dependency on one sector refers to the negative effect of rent seeking to the respective economy, 

especially in cases of little or no investment. It has sharply been unfolded upon the cases of Venezuela and Russia 

at various instances of the past but at present as well. Finally, environmental degradation is shown by cases such 

as the Niger Delta and the accident in the Gulf of Mexico (2010). It may be clearly linked to politics, as evidenced 

by the invocation of environmental hazard on behalf of Turkey, in relation to the Bosporus straits, with the aim 

of promoting alternative energy routes. Overall, the crux of the matter of resource politics lies in the fact that 

resource contestation and the respective challenges may not only/exclusively involve scarcity but abundance as 

well. 

The transformation of natural resources affluence into a developmental curse or –as it is suggested from 

a different angle– even developmental blessing ultimately runs across specific mechanisms or processes such as 

the function of not only political and economic institutions but of domestic human capital resources as well. 

                                                 
99 Kouskouvelis, I. (2015). The Negotiations Shouldn’t Absorb Our Energy. Interview to newspaper ‘Fileleftheros’ 

(republished in http://mignatiou.com, in Greek). 
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Assumptions and the Elusive Curse of Oil. International Security Quarterly, 57(4), 760-771: p. 761. 
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Consequently, the ‘curse-blessing’ distinction is conditioned by both domestic and international factors which 

anyway relate to public policy, e.g. human capital formation and economic openness.101 Indeed, while the 

‘resource curse’ has well been identified as the problem of excessive rent-seeking and the impact on elite 

consolidation, democracy, governance and macroeconomic distortion, a crucial feature refers to the ‘other 

resource curse’. Evidently, the latter refers to the assumption for a single and direct causal link between geology 

and economic development; specifically that natural resources possession would automatically lead to the 

straightforward provision of important revenues as well as to extensive employment.102 

Finally, it is important to note the linkage of resources and particularly the resource curse with 

environmental security, on the whole. The latter is composed of several dimensions: ecological security, collective 

security, national security, military power, human security and finally environmental change and conflict. 

Interstate conflict over contested resources (oil, minerals, water) is notably included inter alia in the latter 

dimension.103 Especially regarding the energy sector, the concept of energy security comes to denote a set 

consisting of secured supplies, reasonable prices (satisfying energy needs in an non-excessive cost) and 

sustainability (satisfying energy needs with no/minimum environmental degradation), while also taking into 

account the connection with geopolitics and peace as well as with development, including democracy and human 

rights.104 At the end of the day, energy security is a multifaceted concept, incorporating cooperation between 

producers, consumers and both national and international corporations in respect to economic development and 

stability promotion. It unfolds upon the intricacies of energy interdependence and of the energy mix or resources 

diversification.105 

 

3. Towards a pipeline curse? 
 

Although the notion of ‘another resource curse’ has been used to denote the political effects of nations’ 

engagement to pipeline projects,106 the concept of a ‘pipeline curse’ is a less established term than ‘resource curse’, 

yet denoting the complexity of issues regarding energy routes, especially in relation to oil and natural gas. It is 

juxtaposed to a ‘pipelines as a blessing’ mentality. Just like the recourse curse, it is to be perceived as a reminder 

more that energy routes and engagement into the respective politics do not automatically function positively for 

a nation rather than that they always function negatively, through leading to a dead-end or never offering solutions 

in relation to development and the economy (table 3). 

 

Table 3: Reflections on ‘pipeline curse’ 

Pipelines are never a problem-solver X 

Pipelines always lead to a dead-end X 

Pipelines are not a panacea  

 

Consequently, it does not apply that pipelines are automatically a blessing or a positive development, 

with no implications/challenges. Simply put, cooperation in energy routes may lead to strengthening diplomatic 

relations but also to their deterioration, in cases of disagreement or of reaction of other actors, like states and 

corporations or local societies, entailing a fragile circle of producers, consumers and transit countries. The 

importance of pipelines in oil and natural gas transport can hardly be denied, since they constitute –along with 

ships– the basic means of massive transport of those resources. Moreover, terminal stations/facilities, which 

interconnect these two means, are equally significant. 

The construction and operation of a pipeline is a highly complex process, which may take a lot of time, 

effort and money or generally resources, without a guaranteed success especially in the pre-construction 
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(planning) or construction periods, e.g. in cases of competitive projects. Simply put, pipeline development and 

investment includes the following phases:107 

a) Business development, 

b) Project development, 

c) Implementation, 

d) Operations/maintenance. 

The major issues of concern in the pipeline industry refer to:108  

a) Cost and economic factors, 

b) Safety and environment, 

c) Security of physical assets, 

d) Regulation, 

e) Systems reliability. 

Taking into account the recourse curse dimensions presented at the previous section (i.e. international 

politics, inequality linked to both authoritarianism and corruption, dependency on one sector and finally 

environmental degradation), attention is here given to the manifestation of a pipeline curse, along those 

dimensions, particularly emphasizing the first. Rather obviously, a crucial element of energy routes/transit politics 

refers to the implications for international (basically interstate) relations in respect to energy dependence, often 

entailing the legal rules. A highly indicative case study is offered by the US-Russia-EU relations along with a 

strategy of differentiation of the latter (aiming at the reduction of dependence upon Russian gas). Those relations 

are bluntly reflected to the complex decision making of energy resources extraction and energy routes projects; 

e.g. ‘the contract of the century’, the failed oil pipeline project Burgas-Alexandroupoli unfolding more or less as 

a proxy conflict between the US and Russia, a series of competing projects for gas provision of Europe (e.g. South 

Stream, TAP, TANAP, Nabucco, ITGI, ‘Vertical Corridor’, Nord Stream, etc),109 and fueling relations between 

exporter Russia and transit states, i.e. the Ukraine (flux interruption e.g. 2006, 2008, 2014) as well as Belarus 

(2004, 2007), which has had a crucial impact on gas provision and the respective politics.110 

The South Caucasus is an equally indicative case study of the link between regional security dynamics 

and energy supplies/routes (including the facilitation of greater tension, through pipelines), in light of the interplay 

of external powers’ energy security interests in the region.111 Evidently, in the energy swamp (just like generally 

in international politics), ‘the battle of buffalos may well heart the frogs’. Other examples of the diplomatic and 

strategic implications of complex energy politics include the formulation of partnerships in the Eastern 

Mediterranean (e.g. Cyprus-Greece-Israel or Cyprus-Egypt-Greece), Turkish claims in respect to Cypriot reserves 

and the Exclusive Economic Zone (EEZ) declared by the Republic of Cyprus, Russian-Turkish rapprochement 

with fluctuations in the mid-2010s (Turkish Stream) as well as Russian-Chinese relations. 

According to Omonbude’s research of cases –from different regions– about how energy route disputes 

could be prevented by in-built mechanisms of the respective agreements and also how abusive power could be 

managed (through handling shifts in bargaining power), an initial agreement among multiple parties involves a 

series of features including reasonableness, objectiveness, transparency and non-discrimination. Nevertheless, 

those are not to be taken as a given during the post-construction behaviour of transit states. In the context of the 

economics of rent and bargaining, the prospect and capacity for pipeline disruption by a transit country depend 

among features such as supernormal profits, a bargaining power shift to that country, along with the awareness of 

this shift, and calculations for rent optimization. The prevention of arbitrary rent-seeking during the pipeline’s 
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operation relies on the capacity of checking the aforementioned shift. Consequently, a transit fee dispute puzzle 

may emerge, the solution of which includes a framework of comprehensive mutual dependency, whereby a key 

role is played by participation in cost-sharing and the availability of alternative pipeline routes.112 

Regarding the realm of inequality, the effect of pipelines to economic or human development, as well 

as to the quality of democracy and regime stability of transit countries, may be substantial. Autocracy promotion, 

in cause of enhanced recourse reliance, doesn’t appear to be the rule, if this is taken to mean that recourse discovery 

and exploitation would most likely bring the deterioration of democracy levels. To be sure, it may help to sustain 

an authoritarian regime.113 According to a fairly recent research into natural gas transit countries, pipeline 

development seems to relate to the promotion of authoritarianism in more autocratic regions and a limited 

democracy promotion in regions with a high democratic concentration, the enhancement of stability in lower per 

capita income states, a negligible positive effect in richer countries with low probability of regime failure and 

finally the improvement of human development, while the findings on the relationship between pipelines and 

economic development are contradictory.114 

In relation to the dependency of a transit state’s economy on the respective revenues, it is evident that 

reliance on such revenues brings the same problems risen in cases of equal reliance on resources extraction and 

may backfire in cases of price crises/decreases or of a complex politics among participants. Finally, in respect to 

the environmental realm, it seems that the current century has marked a noticeable improvement for the security 

of pipeline systems, which has anyway been a major issue for the respective industry. Its major features include 

the improvement of oil and gas transmission incident/spill performance, benefits due to the prevention of 

excavation damage/third-party interference, the replacement of time dependent incidents with time independent 

issues and finally safety improvements in light of effective integrity management programs.115 Here, a crucial 

feature refers to the shadow of technology, its cost and international prices referring to shale gas/oil, which has 

been deemed important particularly for the US,116 along with the implications of the development of non-

hydrocarbon technologies and of the dependence of projects on price dynamics, time depth, know-how and 

technical challenges. 

 

4. Case study: Is there a pipeline curse prospect for Greece? 
 

The case of Greece serves as an illustration of the intricacies of the ‘pipeline curse’ along with ‘oil 

curse’. In the first place, the foreign aspects of the country’s energy policy have included the increase of the 

electrical connection between Greece and the Balkans, Turkey and Italy as well as an increase of the 

diversification of oil and natural gas sources, in the name of achieving energy security. Subsequently, Greek 

dependence on Russian natural gas has decreased, while the country’s system of supply has remained flexible.117 

At present (along with the respective geopolitical circumstances), Greece obviously belongs to the group of states 

with a ‘predominantly consumer’ status, although some margin is left for future developments that will lead to a 

reformulation of this status and its extension to other capacities like ‘producer’ but mainly a ‘transit state’, i.e. a 

state noticeably engaged in energy routes, as a useful partner; however not as an absolutely important transit 

partner, such as Turkey or Georgia particularly regarding non-Russian reserves of the Caspian Sea (table 4). 

 

 Table 4: Role of Greece in respect to oil and natural gas  

Sizeable extraction of oil or gas  X 

Probable noticeable supply  

Transit state – necessary (hub) X 

Transit state –useful (part of the chain)  
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Specific cases of Greece’s involvement include the country’s participation to the Trans-Adriatic 

Pipeline/TAP. It is a project that has after all prevailed over other similar projects of the past, although there is 

still a question about the linkage with newer projects, while important issues also relate to security and the 

relatively small size of the pipeline. A series of consequences have been sharply identified:118 

a)  Inclusion of Greece in the energy rout map, in continuation of the Trans-Anatolian Pipeline/TANAP, 

b) Upgrade of Greece’s role and contribution to the European strategy of energy diversification, taking into 

account TAP’s characteristic as the first project that has opened the Southern European Energy Corridor, 

c) Contribution to economic development in terms of investment, 

d) Reshuffling of foreign relations (e.g. in South-Eastern Europe and the Caucasus region).  

In the same line of reasoning,119 the sharp comparison with the competitive project Nabucco(-West) reveals the 

following characteristics of the project: 

a) Shorter route through lesser countries, 

b) Compatibility of the pipeline’s capacity with confirmed reserves, 

c) Smaller and more flexible consortium, 

d) Technical maturity, 

e) Estimated smaller period of construction and cost. 

A second example is provided by the complexity of the energy routes in the Eastern Mediterranean. The 

discovery of noticeable reserves in the region is an ongoing process, which started with the verification of certain 

valuable fields, firstly in the Israeli EEZ (‘Leviathan, ‘Tamar’), then in the Cypriot one (‘Aphrodite’ and, as it 

seems, elsewhere) as well as in the Egyptian one (‘Zohr’). There has been a series of competitive projects with 

varied or multiple technical difficulties and reflected geopolitical interests. The most notable alternatives are the 

following:120 

a) The use of an existing pipeline connecting Israel and Egypt, leading to the Egyptian port of Damietta, along 

with a pipeline (project) from Zohr to this port, 

b) The creation of a terminal liquidification station in Cyprus, which would function as the point of departure 

of ships carrying Liquefied Natural Gas (LNG), 

c) The creation of a pipeline connecting Cyprus with Crete and continental Greece (Trans-Med). The Israeli 

side’s support would aim to the linkage with the European Markets, but it depends upon successful financing of 

the project, 

d) The use of Turkey, as a technically easy and financially sustainable alternative, which is nevertheless impeded 

by the geopolitical situation of the region and the hindered relations between Israel and Turkey, as well as the 

latter’s overall stance towards the Republic of Cyprus. 

Gas reserves of the Eastern Mediterranean proved to be a crucial issue at stake in various group meetings 

like Cyprus-Greece-Israel. Out of those alternatives, the Trans-Med is illustrative of a pipeline project’s 

intricacies. Briefly put, the respective challenges refer to the depth dimension (3 km), distance (1150 km) and the 

availability of reserves along with geopolitical risk, reflected to EEZ intricacies (including the need for a greater 

convergence with Egypt) and the volatility of the pipeline in a probable Turkish use of force or threat, the 
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deterrence of which by Israel remains a question. Here, energy wealth has hardly emerged as a direct and single 

incentive for economic and political progress.121 

Then again, all the above are to be evaluated in light of the antagonism of the U.S. and Russia, over 

energy security and subsequently over energy routes in the Balkans, which brings destibilizing effects for the 

region and generally for the Eastern Mediterranean.122 

Overall, it is noted that –within political and media discourse– energy resources and routes regarding 

Greece have been tied to solving a series of problems in respect to development/investment, finance, debt and the 

economy (GNP). Given actual facts and reasoned estimation, a positive contribution of participation to pipeline 

projects could be possible, but not all of those features can be simultaneously served, especially in conditions of 

high costs and relatively low oil/gas prices. Then again, the question of sizeable reserves within Greece herself 

still remains interesting and yet quite complex.123 As far as the external dimension is concerned, energy diplomacy 

and politics pose an important issue at stake for Greek foreign policy and of course Cyprus. Solving existing 

political and diplomatic problems through energy cooperation is less likely, but some impetus could be given to 

certain aspects. 

 

5. Concluding Remarks 
 

According to a short story, once upon a time there was a little boy who at his 14th birthday gets a horse. 

Everybody in the village says ‘‘how wonderful, the boy got a horse’’, and the Zen master says ‘‘we’ll see’’. Two 

years later, the boy falls of the horse and breaks his leg. Everybody in the village says ‘‘how terrible’’, and the 

Zen master says ‘we’ll see’. Then, war breaks up and all the young men have to go to fight, except the boy who 

can’t, because his leg is all messed up. Everybody says ‘‘how wonderful’’, and the Zen master says ‘we’ll see’.124 

Comprehending the complexity of energy routes politics involves an open mentality that reflects this ‘we will see’ 

dictum. Here comes the use of the notions of resource curse and pipeline curse. 

If it is the case that ‘‘the value of examining the resource curse is to understand how it can be avoided or 

escaped’’,125 then the value of particularly denoting the pipeline curse is to understand how it can be managed and 

mitigated rather than to deny the potential for a ‘pipeline blessing’. Just like the aforementioned ‘other resource 

curse’ dictum, the ‘other pipeline curse’ notion may refer to the assumption that participation to energy routes 

would automatically lead to the straightforward provision of revenue, investment and progress. 

Indeed, pipelines are a crucial part of oil and gas transport, with consequences for all involved actors. 

However, the participation to pipeline projects, either in the form of producer or transit state, is neither 

automatically beneficial nor damaging nor even stable, in light of various challenges and of the need to deal with 

them. Consequently, those challenges serve as a constant warning that the engagement of a state in oil or gas 

transport, through pipelines and generally energy routes, is promising but also complex and multi-faceted. The 

policy implication of this refers to the necessity for a nation to keep reasonable expectations and to plan as well 

as to prepare for a variety of (both ‘positive’ and ‘negative’) scenarios and dynamics. 
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Abstract 

 

Purpose – This study examines the effect on profitability of the relationship between job satisfaction and staff 

turnover intentions of banking employees in Cyprus. This study examines some characteristics that have an effect 

on profit and the level of job satisfaction and staff turnover intentions of banking employees in Cyprus. These 

factors include amongst others: basic salary and benefits; job security; location of the bank and working schedule.  

Design/methodology approach – An interview approach is used in order to examine the the effect on profitability 

of the relationship between job satisfaction and staff turnover intention of existing and former banking employees 

in Cyprus. Content analysis was used to analyse the interview data and the financial information of the three main 

banking groups in Cyprus. 

Findings –The paper provides weak evidence of the effect on profit on job satisfaction. It does provide evidence 

that staff turnover intentions could affect profitability in the short and long term. It provides recommendations to 

the banking sector, based on the study, to improve labour relations and at the same time have a positive impact on 

profitability. 

Originality - The paper provides new insights as to how job satisfaction and staff turnover intentions can be better 

matched to needs of the banking industry in Cyprus. 

Keywords:  – Cyprus banking sector, job satisfaction, staff turnover intentions, Cyprus banks, profitability. 

Paper type: research paper. 

 

 

1. Introduction 
 

The banking sector in Cyprus has suffered a banking crisis that peaked in 2013 when the island’s second largest 

bank, Cyprus Popular Bank, collapsed and the island’s largest bank had to be recapitalised by a partial bail-in of 

uninsured deposits (Brown et al, 2018). According to Lascelles (2013) there were various reasons for this. 

Amongst these are the following: Cyprus’s accession to the European Union in 2004 and its adoption of the Euro 

in 2008; the global financial crisis hit the two main Cyprus banks due to their significant involvement in Greece 

and, the major banks in Cyprus used risky strategies to use the excess liquidity at their disposal. The decision to 

acquire Greek Government bonds resulted in a significant erosion of the capital resulted to the two main banks 

that were the main investors: namely Bank of Cyprus and the Cyprus Popular Bank.  

 

Due to the collapse of the Cyprus Popular Bank that came at the same time as the hair cut in non-secured depositors 

savings in the Bank of Cyprus, most of employees’ salaries were reduced while other bank employees were made 

redundant. In 2013 Banks sold most of their operations abroad, the number of employees, number of branches and 

total assets had decreased dramatically (Bank of Cyprus, 2014 ; Hellenic Bank, 2014).  

 

It may be argued that these factors may have a negative impact on the profitability of the firms due to the 

performance of employees. It addition it may be argued that the negative climate in the banking sector in Cyprus 

may have an effect on job satisfaction and the turnover intentions of banking employees. 

 

The aim of this research is to examine the link between profitability, job satisfaction and staff turnover intentions. 

It also aims to examine the factors that affect job satisfaction and staff turnover intentions in banks in Cyprus.  

 

2. Literature review  
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Job satisfaction can be defined as the extent to which a worker is content with the rewards he or she gets out of 

his or her job, particularly in terms of intrinsic motivation (Statt, 2004). Armstrong (2006) found positive and 

favourable attitudes towards the job indicate job satisfaction. Negative and unfavourable attitudes towards the job 

indicate job dissatisfaction.  

 

There are a number of factors that affect job satisfaction. Rue and Byars (2003) found these factors include the 

following: job design; compensation of employees; working conditions; social relationships; management concern 

for its human personnel, perceived long term prospects and, perceived opportunities outside the firm amongst 

others. They stated that these factors will affect the level of commitment to the firm and staff turnover intentions 

amongst others. Hassan et al. (2011) concludes that the employees who work in private banks are satisfied with 

their work. He also adds the factors that concern the employees regarding their job satisfaction are: job security, 

organizational operations, working conditions and rewards amongst others. 

 

According to Rahman and Iqbal (2013) staff turnover intention is defined as one’s behavioural intention to quit. 

According to Schermerhorn et al (2000) job satisfaction has an effect on staff turnover intention decisions for 

employees to leave their employment. They provide evidence that dissatisfied employees are more likely than 

satisfied workers to leave their employment. Moynihan et al (2000) provided evidence that job satisfaction is 

linked to commitment to the work place. They found that managers who have low commitment to the firm are 

more likely to have turnover intentions whereas the opposite is true for managers with a high commitment to the 

firm. They provide evidence that job satisfaction has an effect on the performance and by implication has an effect 

on the profitability of the firm. 

 

There a few studies that examine the relationship between job satisfaction and staff turnover intentions in the 

banking sector. Rahman and Iqbal (2013) found strong evidence that there is a negative relationship between job 

satisfaction and staff turnover intentions. Sehgal  (2012) support that the employees in the banks who have more 

experience and have higher educational qualifications are highly satisfied with their jobs unlike those who have 

less experience and less educational qualification. It was found that the later were dissatisfied with their jobs due 

to the lack of benefits that they had.   

 

 

3. Methodology 
 

The survey aimed to examine the relationship between the effect on profitability on job satisfaction and staff 

turnover intensions of banking employees in Cyprus. 

 

Interviews were carried out on 5 former bank employees who were made redundant after the financial crisis. 

Questions concerning their job satisfaction and their voluntary redundancy were carried out in order to accumulate 

data concerning the research aims. Interviews were also carried out on 10 existing bank employees in the area of 

job satisfaction and staff turnover intentions. 

 

Content analysis was used to derive the results. 

 

A main limitation of the research is that the sample for the interviews was small and this may have an impact on 

the reliability of the results. 

 

The interviews to former and existing bank employees aim to analyse the factors that affect job satisfaction and 

staff turnover intentions and aims to ask questions concerning the link between profitability with job satisfaction 

on the one hand and profitability and staff turnover on the other hand. The interview questions were based in part 

on a survey carried out by Rahman and Iqbal (2013). 

 

4. Results and discussion 
 

The evidence from Bank of Cyprus, Hellenic Bank and the Cooperative Cyprus Bank shows that in the past few 

years, the number of employees in these banks decreased due to a voluntary redundancy scheme meaning there is 

evidence that job security is a factor in turnover intention.  

 

Based on the analysis there is weak evidence of a relationship between staff turnover and the profitability of banks. 

The profitability of Cyprus banks are significantly affected by other factors such as impairments to their loan 

advances. 
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Analysis of interviews with former bank employees 

 

When asked whether the participants were satisfied with their job all agreed that they were dissatisfied. The main 

reasons given for their dissatisfaction were as follows: Firstly all agreed that there was a lack of job security 

caused by the collapse of the Cyprus Popular Bank and the bail in of unsecured depositors of Bank of Cyprus that 

saved it from bankruptcy. A second reason that was highlighted especially from former employees of Bank of 

Cyprus was that the working environment was terrible due to tensions between the bank’s customers (who lost a 

significant amount of money due to the bail out) and bank employees. Some participants admitted that it did affect 

their health. Finally some also mentioned that they were not satisfied by the work pressures from the superiors 

that they believe was caused by the difficult conditions their bank was facing. 

 

All agreed that there were positive factors of job satisfaction in their previous employment. The main factor was 

the attractive basic salary and fringe benefits.  

 

The response was mixed when asked if they regretted leaving through the voluntary redundancy plan. The main 

findings from this are that former employees were not satisfied with their employment and accepted the scheme 

due to a lack of job security and the working environment. 

 

When asked whether job satisfaction has an effect on profitability, the general consensus was that it did not affect 

profitability. All stated that bank employees are on the whole professional in their job and they did not believe 

dissatisfaction had a bearing on their performance. Some said that the performance of banks was affected by poor 

banking decisions that had a negative effect on the results of all banks over the recent past. 

 

When asked whether staff turnover had an effect on profitability, the general consensus was it did not.  

The main findings from former employees are that neither job satisfaction nor staff turnover intentions have an 

effect on profitability. There is some evidence to support this from the financial information that show especially 

for Bank of Cyprus and probably for the Cooperative Cyprus Bank that the financial results have gone worse even 

after implementing voluntary redundancy plans. Factors such as poor investment decisions and bad loan decisions 

are more influential in effecting profitability.  

 

Analysis of interviews with current bank employees 

 

The participants were asked about factors that had a positive effect on their job satisfaction. The vast majority of 

participants agreed that the basic salary and fringe benefits were positive factors of job satisfaction. Another 

positive factor stated by most of the group was the location of the bank. The vast majority of participants stated 

that the work place was very close to their place of residence.  

 

Concerning the manner in which employees are evaluated, the general view was the banks are in fair in evaluating 

employees’ performance however a number complained about some aspects of this.  

 

A number of negative factors were identified with job satisfaction. One of these stated by the majority of 

employees was job security.  Most agreed that there was a lack of job security caused by the problems in the 

banking sector caused by the high amount of  non-recoverable loans and the problems carried out from the 

financial crisis that have yet to be dealt with effectively. When asked whether a lack of job security would cause 

them to leave their employment, the majority stated that due to the fact there are few alternatives they would not 

leave their jobs.  

 

When asked the question of whether they would accept the offer now of an attractive voluntary redundancy plan, 

the response was mixed. All the younger participants (below 40 years old) stated that they would not accept such 

plan since it was difficult to find a job that would sustain their present salary.  

 

A second negative reason for job satisfaction that was highlighted was that the working environment was terrible 

due to tensions between the bank’s customers (who lost a significant amount of money due to the bail out) and 

bank employees. Some typical comments were “Some customers are shouting at us about losing money when the 

When asked whether the working environment would cause them to leave their employment, the majority stated 

that due to the fact there are few alternatives they would not leave their jobs.  

 

When asked whether job satisfaction has an effect on profitability, the general consensus was that it did not affect 

profitability. All stated that bank employees are on the whole professional in their job and they did not believe 
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dissatisfaction had a bearing on their performance. Some said that the performance of banks was affected by poor 

banking decisions that had a negative effect on the results of all banks over the recent past. 

 

When asked about the link between job satisfaction, staff turnover intentions and the effect on profit there were a 

number of different answers. In general the consensus stated that job satisfaction would not have an effect on 

profitability since the general view was that the employees are professional and would not allow their 

dissatisfaction to affect their performance. Concerning the link between job satisfaction and staff turnover 

intentions that majority of participants stated that job dissatisfaction would not cause them to consider leaving the 

firm due to the lack of alternatives. Concerning whether staff turnover intentions affect profitability, the majority 

of participants agreed that a number of employees would leave if the firm was willing to offer an attractive 

voluntary redundancy plan that a number of employees would take it up.  

 

Hence the implication is that if staff turnover intentions if followed up by an offer by the firm to leave would have 

a negative impact on profitability in the short-term..  

 

 

5. Conclusions 
 

The aim of this study was to examine the relationship between the effect on profitability of job satisfaction and 

staff turnover intentions. Based on the research evidence it is concluded that job satisfaction has little effect on 

profitability of the banks in Cyprus. It was found that factors such as poor investment decisions and bad loan 

decisions are more influential in effecting profitability. 

It was also concluded that if staff turnover intentions if followed up by an offer by the firm to leave would have a 

negative impact on profitability in the short-term due to the redundancy costs involved. Concerning the long-term 

impact on profit there is weak evidence to suggest that this will result in a positive impact on profitability for a 

number of years. 

 

The implications of the research are the banks need to find methods to improve job satisfaction and to reduce the 

likelihood of staff turnover intentions.  One recommendation is for the top management banks to improve their 

communications with employees so that relations improve, job satisfaction is increased and there is a reduction in 

staff turnover intentions. One area this could be done is in the area of job security.  

 

It is further recommended that the top management introduce measures to improve the working environment (a 

feel good factor) that based on the evidence is negative.  Offering training to employees for their professional and 

personal development may be one approach to that help this to occur. 
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Abstract 

 

Purpose – The main aim of the study is to evaluate the investment environment in Cyprus from the perception of 

the participants of the tourism sector.  

Design/methodology approach – A questionnaire was analysed and used in order to evaluate the investment 

environment of Cyprus, from the perception of participants in tourism sector.  

Findings –The paper provides evidence that the investment environment is positive towards foreign investment 

in the tourism sector as evidenced by the significant increases in foreign investment cash flows in the sector over 

the past few years. There are certain characteristics of the economic environment in Cyprus that do not encourage 

foreign investment. The state of the Cyprus Stock Exchange does not help in attracting foreign investment. There 

is evidence that tax incentives can be used to stimulate more investment cash flows from foreign investment. 

However the research evidence shows that more attention is required to training adequately employees in the 

sector and that there are employees in the sector are not all qualified in tourism studies. Finally, the economic 

structure of Cyprus is positive to attracting investment into the sector however the government should investigate 

the possibility of introducing a train service. 

Originality - The paper provides new insights concerning the investment environment in the Cyprus tourism 

sector. 

Keywords:  – Cyprus tourism sector, investment environment, foreign investment in Cyprus, economic 

environment in Cyprus. 

Paper type: research paper. 

 

 

1. Introduction 
 

The tourism and travel sector is a significant sector in the Cyprus economy. According to World Travel & Tourism 

Council (2018) its contribution, based on its direct and indirect effects,  amounted to 22.3% of GDP. It addition 

22.7% of the total employment in Cyprus are derived from the tourism and travel sector.  

 

In addition the total investment in the sector has been on an increasing trend over the past few years with 

investments in the sector expected to double in the period 2014-2018. However Cyprus is ranked 47th out of 171 

countries concerning the growth in investment flows (World Travel & Tourism Council, 2018). This suggests that 

there is scope for investment flows in the sector to be further improved. 

 

The main aim of the project is to evaluate the investment environment in Cyprus from the perception of the 

participants of the tourism sector. Therefore, it would be of great interest to study how the investors are inclined 

to invest in Cyprus despite its recent problems in the economy. 

 

 

2. Literature review  
 

According to Georgiou and Kontakos (2018) investment incentives is a factor in enticing foreign investments in 

Cyprus since if profitability it will enable them to boost their earnings. 

 

Metwally (2004) provided evidence that the rate of the economic growth in these countries has a positive effect 

on the flow of the foreign investments. 
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Wells (1999) provided evidence that investment promotion agencies are important because these agencies do 

some kind of marketing of a country through the following technics: image building, investment generating, and 

investor services. On the other hand  Kersan-Skabic (2015) found that there is evidence that investment promotion 

agencies are not been working to their full potential and foreign direct investment could be higher if they were. 

He implies that they should cooperating more with potential foreign investors. 

 

Another factor that has a bearing on investment is the labour force. Al-Shoura and Al-Bakiri (2013) provided 

evidence that the level of education and qualifications of the labour force in are correlated with foreign investments 

to the country concerned. Further to this evidence by Gharaibah and Azzam (1997) showed that a lack of a 

satisfactory infrastructure can have a negative effect on investment. They gave as an example of this an inadequate 

transport system. 

 

3. Methodology 
 

The research aimed to evaluate the investment environment in the Cyprus tourism industry. The sample chosen 

was managers in the tourism sector. This includes senior managers of different hotels, restaurants and souvenir 

shops. The reasons for choosing these parties are they are likely to be involved knowledge concerning the industry, 

its environment and potential investments. 

 

The sample comprises of 30 managers who work in the Cyprus tourism industry. For each hypothesis a number 

of statements were asked in order to answer the research hypothesis. The answers were ranked on a 1-5 Likert 

scale with an answer of “5” indicating they strongly agreed with the statement whereas an answer of “1” indicating 

they strongly disagreed with the statement.  

 

The sample comprises of 30 managers is broken down as follows: 7 in the hotel sector; 14 in the restaurant sector 

and 9 in the souvenir shop sector. The sample was chosen to reflect the population of these categories in the 

tourism sector. These sectors were chosen since its considered these are the three sectors in the Cyprus tourism 

sector. 

 

A limitation of the study is that only the sample used in the research is small. Despite the limitations it is believed 

that useful data and findings have been derived from the results of this sample. 

 

4. Results and discussion 
 

Concerning whether the Cyprus economic environment attracts foreign investments it was found that the Cyprus 

economic environment has a positive effect to attracting investment in the Cyprus tourism industry.  

 

It was found that the factors that have a positive impact in attracting foreign investments to the Cyprus tourism 

industry are the stability of the euro (the currency used in Cyprus), tax incentives and the economic policies 

adopted in Cyprus. There is evidence that tax incentives can be used to stimulate more investment cash flows 

from foreign investment. 

 

On the other hand the Cyprus Stock Exchange has a negative impact on attracting foreign investment to Cyprus. 

The implication of this result is that some attempt must be made by the authorities to improve the negativity 

relating to the Cyprus Stock Exchange. In addition there are some additional factors that need to be looked out for 

such as: improvements to the services offered by banks and the economic situation.   

 

Concerning whether the human resources available in Cyprus would attract foreign investments into the Cyprus 

tourism industry there is evidence that the human resources in the sector are positive in attracting investment in 

the Cyprus tourism industry.  

 

It was found that the factors that have a positive impact in attracting foreign investments concerning human 

resources are the level of working hours, employee legislation and the level of salaries in the sector. 

 

However the research evidence shows that more attention is required to training adequately employees in the 

sector and that there are employees in the sector are not all qualified in tourism studies. The implication is that 

though tourism is a main sector for the Cyprus economy, an investigation needs to be made into why not enough 

students are not pursuing further studies in the sector. 
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Concerning whether the role of the Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) helps to attract foreign 

investments into the Cyprus tourism industry there is evidence that the role of the CIPA in the sector is positive 

in attracting investment in the Cyprus tourism industry.  

 

However it was found that there is a weakness concerning the media and by implication this is an issue which the 

CIPA should attempt to redress. One suggestion is for officials of CIPA to attempt to increase their access to the 

media and to put forward in a more effective way (that is through the media) the case why Cyprus is a good 

destination for foreign investment especially in the tourism industry. 

 

Concerning whether the Cyprus economic structure attracts foreign investments there is evidence that the Cyprus 

economic structure has a positive effect to attracting investment in the Cyprus tourism industry.  

 

There was evidence that showed that the factors that have a positive impact in attracting foreign investments to 

the Cyprus tourism industry include: an adequate communication system; suitable education system; adequate 

electricity and water services; a satisfactory health service and, air transport system. 

 

On the other hand the fact that Cyprus does not have a train service has a negative impact on attracting foreign 

investment to Cyprus. The implication of this result is that some attempt must be made by the authorities to 

investigate if establishing a train service will bring benefits to the economies that outweigh the costs of 

implementing such a system.  

 

5. Conclusions 
 

There is evidence that the investment environment is positive towards foreign investment in the tourism sector as 

evidenced by the significant increases in foreign investment cash flows in the area over the past few years. There 

is evidence that tax incentives can be used to stimulate more investment cash flows from foreign investment 

though there are some incentives available to potential investors. 

 

However evidence was provided that the state of the Cyprus Stock Exchange does not help in attracting foreign 

investment.  

 

Evidence was found that the factors that have a positive impact in attracting foreign investments concerning 

human resources are the level of working hours, employee legislation and the level of salaries in the sector.  

 

However the research evidence shows that more attention is required to training adequately employees in the 

sector and that there are employees in the sector are not all qualified in tourism studies. It is recommended that 

this could address if firms in the industry provide incentives for their employees in pursuing studies in tourism. 

Though the government does provide a grant for industrial training (that includes tourism) it should consider 

further incentives to firms in the sector bearing in mind the importance of the sector to the Cyprus economy.  

 

It was found that though investment promotion is a positive factor in foreign investments in the sector, the CIPA 

should increase its exposure to the media in promoting investments. 

 

It was also found that the economic structure of Cyprus is a positive factor in attracting nvestments to the sector. 
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ABSTRACT 

 
Purpose - The purpose of this paper is to review the evidence concerning the relationship between the education 

of accounting graduates and the industry, with particular emphasis on their knowledge and skills.  

Design/methodology approach – Survey analysis and action research is used in order to apply the findings of 

accounting education research on degree programmes in accounting at Cyprus universities 

Findings –The paper provides evidence of an expectation gap between the knowledge and skills provided on 

accounting degree programs and what is expected by employers. Recommendation are proposed concerning 

modules that should be included on accounting degree programmes that will narrow the expectation gap so as to 

meet the needs of the business environment. Originality - The paper provides new insights as to how the 

knowledge and skills of accounting graduates in Cyprus can be better matched to needs of the business 

environment. 

Keywords:  – accounting education, accounting graduates, knowledge and skills, accounting degrees and Cyprus. 

Paper type: research paper. 

 

 

1. Introduction 
 

According to ICPAC.org.cy (2013) the accounting sector is a main driver of the economy due to the services 

provided by accountants to international business companies that are set up in Cyprus. The changing business 

environment in Cyprus means that that the professional accountant in Cyprus should not restrict themselves to the 

preparation of financial reports or the undertaking of company audits but requires them to have the skills and 

knowledge to undertake non-accounting services such as: consultancy, public listings and systems development 

amongst others. 

This implies that accounting graduates, the accountants of tomorrow, must be in a position to have the necessary 

skills and knowledge from the degree programs to enable them to meet the requirements of the business 

environment.  

The purpose of this paper is to review the evidence concerning the relationship between the education of 

accounting graduates and the industry, with particular emphasis on their knowledge and skills. In particular, the 

paper investigates accounting education on a degree program and its relation to needs of the business environment 

in Cyprus with the aim of improving the content of accounting degree programs.  

 

2. Literature review  
 

There has been a significant change in the world business environment over the past three decades. According to 

Albrecht and Sacks (2000) this could be due to two main factors: firstly the rapid developments concerning 

information technology and the move towards global markets.  

Cyprus has not been outside these developments and in the past decade these changes have been evident in the 

Cyprus business environment. The main implications of these decisions is that organisations are now operating in 

environments characterised by increased competition that requires managers to be more effective and prompt in 

their decision making.  

 

Based on the above the academic community and specifically those providing accounting degrees have a role in 

ensuring that these degree programs are meeting the needs of the more dynamic business environment. However 
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there is evidence that there is a gap towards the skills and knowledge provided in accountancy degrees and what 

is required by employers. 

   

Khan and Sethi (2009) provided evidence that there is an expectation gap between what is taught in business 

schools and the requirements of employers in this dynamic business environment. Bui and Porter (2010) explain 

that gap relates to the differences in the perceptions between employers and academics concerning the skills which 

accounting graduates should possess. Our study aims to examine the role of the perceptions of employees and 

graduates as a means of helping to bridge the gap between what is taught and what is required in the business 

environment. 

 

A number of studies have found significant differences between the perceptions of the accounting academic 

community and employers in the accounting profession about accounting-related knowledge taught in degree 

courses [Armitage (1991); Bullock et al (1995); Albrect and Sack (2000) and Mohamed and Lashine (2003)]. 

 

 

3. Methodology 
 

The research aimed to examine knowledge and technical skills that are considered as being vital for accounting 

graduates entering both the accounting profession and as accountants in industry. The study was tacked from two 

angles: from the perceptions of students and those of employers. Concerning graduates questions were devised to 

determine whether the knowledge and skills taught on degree programs were relevant and important to their places 

of work.  Concerning employers questions were devised with the aim of determining if the knowledge and skills 

taught on degree programs were in line with their needs.    

 

In line with Jackling and De Lange (2009) the research aims to answer three research questions for the Cyprus 

environment: 

 

Research Question 1: What is the perception of accountancy graduates concerning the emphasis given on 

knowledge and technical skills in accountancy degree programs? 

Research Question 2: What do employers’ perceive as the most important graduate skills in their potential 

employees in accountancy related occupations? 

Research Question 3: Is there convergence between graduates and employees in terms of perceived knowledge 

and technical skills taught in accountancy degree programs and those required for employment in accountancy 

related occupations. 

 

The sample comprises of 66 students of those who graduated between 2010 and 2013. In line with Albrecht and 

Sack (2000) the participants were asked to the rate the importance of technical and knowledge skills considered 

important for a current/ future career of accounting graduates. The answers were ranked on a 1-5 Likert scale with 

an answer of “5” indicating the skill is extremely important whereas an answer of “1” indicating the skill is 

extremely unimportant.  

 

The sample comprises of 19 employers whose contact details were acquired through contacts with graduates. The 

answers were also ranked on a 1-5 Likert scale. 

 

4. Results and discussion 
 

The results concerning the graduates’ and employers’ perceptions concerning professional skills that are perceived 

as being important for the career of accounting graduates are given in Table 1. 
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Notes: The table reports means and standard deviation for different variables for accounting graduates and 

employers using the equal variances assumption. We have 66 accounting graduates’ observations and 19 

employers’ observations. Statistically significance: “*” : 10% level, “**”: 5% level, “***”: 1% level. 

 

An analysis of the means shows that both accounting graduates and employers perceive that the most important 

professional skill is analytical thinking (see Table 1). Both employers also place importance on writing skills. This 

implies that educational institutions should place emphasis on writing skills in their forms of assessment since it 

will help graduates in their future careers. 

 

In contrast to the findings in Jacking and Lange (2009) both graduates and employers view team work as an 

important professional skill. This implies that educational institutions should aim to encourage it. Both students 

and employers view foreign languages as being important and something that needs to be included in a degree 

course. Though it’s mentioned the degree is taught in the English language, there is a significant amount of firms 

with Russian related interests and this implies that degree courses should consider having a modules courses in 

this foreign language.  

 

Significant differences between the perception of graduates and employers were evidenced concerning ethics 

skills at the 1% level. Both seemed to find this professional skill not so important especially graduates.  

 

The results concerning the graduates’ and employers’ perceptions concerning technical skills that are perceived 

as being important for the career of accounting graduates are given in Table 2. 

 

Notes: The table reports means and standard deviation for different variables for accounting graduates and 

employers using the equal variances assumption. We have 66 accounting graduates’ observations and 19 

employers’ observations. Statistically significance: “*” : 10% level, “**”: 5% level, “***”: 1% level. 

Table 1: Accounting graduates and employers’ perceptions concerning professional skills  

 

 

Accounting graduates Employers  

Mean Variance Mean Variance Significance 

3.44 1.45 3.05 0.94  

3.85 0.78 4.16 0.70  

2.86 1.32 3.26 1.09  

2.88 1.06 3.37 0.58 * 

4.24 0.49 4.32 0.45  

4.06 0.67 3.63 0.47 ** 

4.04 0.66 4,15 0.69  

3.68 1.33 3.95 0.50  

2.15 0.90 2.79 0.62 *** 

     

 

Table 2: Accounting graduates and employers’ perceptions concerning technology skills  

 

 Accounting graduates Employers  

Variables Mean Variance Mean Variance Significance 

Excel type 

spreadsheets 4.33 0.47 4.56 0.26  

Database systems 2.80 1.18 3.42 1.04 ** 

Word processing 3.88 0.66 4.31 0.45 ** 

Email software 3.59 1.11 3.26 0.65  

Powerpoint type 

packages 2.53 0.84 3.73 0.54 *** 

Internet 2.41 0.92 2.84 0.70 * 

Windows 2.17 0.69 2.37 0.58  

Accounting software 3.56 0.90 4.16 0.47 ** 
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An analysis of the means shows that there are significantly different perceptions between graduates and employers 

concerning technology skills. The results show that employers are more positive concerning the use of technical 

skills in the workplace than students. The implication of the results indicates that graduates’ do not realise the 

importance of technology skills and this raises the question whether technology skills are promoted enough on 

graduate programs in accounting  

 

The results also stress the importance of the knowledge of spreadsheet packages, word processing packages and 

accounting software packages and this is something educators should look to promote on accounting graduate 

programs.  

 

The results concerning the graduates’ and employers’ perceptions concerning degree subjects that are perceived 

as being important for the career of accounting graduates are given in Table 3. 

 

 
Notes: The table reports means and standard deviation for different variables for accounting graduates and 

employers using the equal variances assumption. We have 66 accounting graduates’ observations and 19 

employers’ observations. Statistically significance: “*” : 10% level, “**”: 5% level, “***”: 1% level. 

 

An analysis of the means shows that there are similar perceptions between graduates and accounting employers 

concerning the relevance of degree subjects. The results show that both graduates and employers consider 

financial accounting, auditing and taxation knowledge as being relevant to the accounting practice. This is in line 

with the accounting practices in Cyprus whereby the three main areas in demand are accounting, auditing and 

taxation services.Both also give vital importance to the lessons for internship and international business. The 

possible reasons for this are as follows: 

 

The internship module allows students to gain practical experience that will assist them in a future career in 

accounting since it allows them to link their theory with accounting practice.  

The international business module is probably perceived as being important by students and employers since 

Cyprus has a significant amount of firms with international business and the module is viewed as benefitting 

students when the pursue a career in accounting where many accounting firms have clients with significant 

overseas businesses. 

 

However both graduates and accounting employees are not so positive concerning the use of management, law 

and economics to the accounting profession.  

 

Table 3: Accounting graduates and employers’ perceptions concerning degree subjects   

 

 Accounting graduates Employers  

Variables Mean Variance Mean Variance Significance 

Financial accounting 4.58 0.31 4.53 0.26  

Internship 4.33 0.47 4.31 0.45  

Management 

accounting 4.29 0.33 4.00 0.44  

Financial 

Management 4.06 0.40 4.00 0.56  

International 

business 3.88 0.66 4.16 0.47  

Investment 3.71 0.67 3.74 0.65  

Tax 4.27 0.42 4.21 0.40  

Auditing 4.38 0.30 4.37 0.25  

Quantitative methods 3.41 1.41 3.00 1.00  

      

Computing 3.86 0.67 4.11 0.43  

Management 3.29 1.19 2.84 0.70  

Economics 3.17 1.03 3.05 0.72  

Law  3.18 1.01 2.84 0.58  

 



 

 

119 

 

The implication of the results indicates that accounting degree programs are going in the right direction concerning 

the subjects covered in degree programs however it does raise questions concerning the structure of accountancy 

professional exams and whether the weight given to certain subjects (e.g. law) should be changed.  

 

5. Conclusions 
 

The aim of this study was to examine and compare the perceptions of graduates and employers in Cyprus in the 

accounting sector. Based on the research evidence it is concluded that professional skills such as analytical 

thinking team work and writing skills are seem to be very important for the current/future career of accounting 

graduates. In addition the Excel type spreadsheets are a very important technology skill for the current/future 

career of accounting graduates. Both students and employers view foreign languages (especially Russian) as being 

important and something that needs to be included in a degree course. 

Both also give vital importance to the lessons for internship and international business. The possible reasons for 

this are as follows: The internship module allows students to gain practical experience that will assist them in a 

future career in accounting since it allows them to link their theory with accounting practice. 

 

Concerning the subjects covered in degree programs there is evidence that both graduates and employers agree 

that the coverage is in the right direction. However there is evidence that the weighting to certain areas such as 

law and economics should be reviewed. 

 

The implications of the research are that educators in accounting (especially degree programs) should review the 

modules concerning technology skills and consider upgrading their presence in line with the needs of the 

workplace in the accounting profession. 
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Abstract 

 

The increasing interest in culture and related industries has emerged as part of a new approach as regards national 

and regional development. Cultural and creative industries are considered to incorporate strong dynamics and 

potential for participatory and inclusive development. Therefore, the promotion of effective policies fostering the 

development and growth of the particular industries has social and economic benefits for broad groups of 

stakeholders. The trade of cultural goods is one of the dimensions of this debate. This paper demonstrates the use 

of Multidimensional Data Analysis methods in revealing latent groups of European countries trading cultural 

goods over a period of fourteen years (2002-2015). The methods of Multiple Correspondence Analysis (MCA) 

and Hierarchical Cluster Analysis (HC) are applied on a multivariate matrix that takes into account not only 

imports and exports of such goods, but in a supplementary way, basic economic and educational variables, in 

order to detect and explore relationships among them. Furthermore, cluster analysis on MCA results is used to 

identify all groups of country-years sharing similar characteristics. 

 

Keywords: Multidimensional Data Analysis, European Union, culture, cultural goods, cultural industries, creative 

industries 

 

 

1. Introduction 

 

The socioeconomic transformation that takes place in the global environment, among others, changes the 

approach of national and regional development. The increased interest in culture and the related industries has 

emerged as part of this new approach and has introduced cultural policies in the policy-making agenda of national 

and international entities. Cultural and creative industries are considered vital for the promotion of participatory 

and inclusive development due to their unique dynamism and potential. The inclusion of actions fostering the 

integration of the particular industries in the broader policy planning is founded on their ability to enhance the 

social values and to offer significant social and economic benefits to broad groups of stakeholders. The trade of 

cultural goods is one of the dimensions of this debate. 

This paper demonstrates the use of Multidimensional Data Analysis methods (Bartholomew et al., 2008) in 

revealing latent groups of European countries trading cultural goods over a period of fourteen years (2002-2015). 

The analysis focuses on ten European countries (Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Portugal, 

Slovenia, Spain and United Kingdom). By implementing the specific methodology the paper attempts to indicate 

interesting particularities that can support the design of better targeted and more effective cultural policy 

interventions in the countries. The methods of Multiple Correspondence Analysis (MCA) and Hierarchical Cluster 

Analysis (HC) are applied on a multivariate matrix that takes into account not only imports and exports of such 

goods, but in a supplementary way, basic economic and educational variables, in order to detect and explore 

relationships among them. Furthermore, cluster analysis on MCA results is used to identify all groups of country-

years sharing similar characteristics. 

 

2. Definitions and Theoretical Framework 

 

The definition of the terms “culture”, “cultural goods”, “cultural industries” and “creative industries” has 

been a long and difficult process due to their multidimensional nature and the arising ideological concerns.  
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UNESCO defines “culture” as “the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features 

of society or a social group that encompasses not only art and literature, but lifestyles, ways of living together, 

value systems, traditions and beliefs” (UNESCO, 2001). 

The term “cultural goods” describes the “products of artistic creativity that convey artistic, symbolic and 

aesthetic values; examples are antiques, works of art, books, newspapers, photos, films and music. The category 

includes CDs, DVDs and video games and consoles, as media enabling access to cultural content. It also includes 

musical instruments, which are not cultural goods in themselves, but represent means of artistic expression” 

(Eurostat, 2016, 98). Cultural goods are characterized by great heterogeneity as regards their diverse content and 

the share of the member states in their production and consumption. This heterogeneity has a significant impact 

on the countries’ performance in the import and export trade of cultural goods. 

The terms “cultural industries” and “creative industries” are used almost interchangeably in spite of their 

differences in the content and the adjustments of their use depending on the symbolic and the pragmatic objectives 

they are called to serve. Cultural and creative industries bridge culture with the economic activities of countries 

directly and have been at the epicenter of attention regarding their potential contribution to the broader 

development and growth. UNESCO defines them as “sectors of organized activity whose principal purpose is the 

production or reproduction, promotion, distribution and/or commercialization of goods, services and activities of 

a cultural, artistic or heritage-related nature” (Oxford Economics, 2014, 14; UNESCO official website [creative 

industries]). 

The term “cultural industries” refers to those industries which produce tangible or intangible artistic and 

creative outputs, and which are able to exploit the existing cultural assets and the production of knowledge-based 

goods and services (both traditional and contemporary) in order to create wealth and to generate income. What 

cultural industries have in common is that they all use creativity, cultural knowledge and intellectual property to 

produce products and services with social and cultural meaning (UNESCO, 2007, 11). 

The term “creative industries” was introduced as a distinct term in the end of the 20th century when the 

interest in the cultural sector began to expand in new fields. However, the definition of creative industries is not 

easy, because the type of activities that are included in them is constantly changing (UNESCO, 1982, 32-33; 

Roodhouse, 2006, 24-26). It could be argued that the term is associated with the focus on the economic activities 

through which cultural goods and services are created, reproduced, stored and promoted in the market, distributed 

and sold to the consumers at large scale; therefore it attributes greater emphasis on the economic results than on 

cultural development, regardless of the fact that more noble causes may be also served through their development 

(UNESCO, 1982, 21, 99-101; Throsby, 2001, 111). They refer to those activities which derive from the creativity, 

the individual skills and the talent of people and have the potential to create wealth and employment by generating 

and exploiting the intellectual property (DCMS, 2001, 5). Music, publishing, cinema and broadcasting, visual arts, 

crafting, advertisement, architecture, design and fashion design, art and antiques markets, games and the relevant 

software are included in this part of the economic activity and incorporate a strong potential (Towse, 2010, 16-

17; Avdikos, 2014, 17-19). 

In general, the notion of “cultural industries” places greater emphasis on the industries whose inspiration 

derives from heritage, traditional knowledge and the artistic elements of creativity. On the contrary, the notion of 

“creative industries” focuses on the individual and his/her creativity, innovation, skill and talent in the exploitation 

of intellectual property (UNESCO, 2007, 11). Cultural industries mainly focus on symbolic goods, whose primary 

economic value derives from their cultural value. They include what have been called the ‘classical’ cultural 

industries (broadcast media, film, publishing, recorded music, design, architecture, new media) and the ‘traditional 

arts’ (visual art, crafts, theatre, music theatre, concerts and performance, literature, museums and galleries). There 

are certainly divisions between these two categories, but a line between ‘art’ and ‘commerce’ is ideological and 

not analytical (O’ Connor, 2000, 19). Cultural and creative industries include a large variety of activities: 

advertising; architecture; crafts; designer furniture; fashion clothing; film, video and other audiovisual production; 

graphic design; educational and leisure software; live and recorded music; performing arts and entertainment; 

television, radio and internet broadcasting; visual arts and antiques; and writing and publishing (UNESCO, 2007, 

11). The aspirations regarding the contribution of cultural and creative industries to growth and increased 

employment led to their impressive development during the last decades and to the encouragement of more actors 

to become involved in such activities. 

The interest in culture as a field of policy interventions with great economic and social importance has 

increased especially during the last years and the development of cultural and creative industries has been 

integrated in the countries’ developmental agenda (Heilbrun & Gray, 2001; Throsby, 2001; Fernández, 2008). 

The interaction between culture and other fields of human action has always drawn the attention of research and 

policy making. Its significant economic impact and contribution are broadly recognized designating culture as a 

potential instrument for the enhancement of creativity and innovation, the development of the European 

economies and job creation (Commission Communication 2012/COM/537/final/EU; Tom Fleming Creative 

Consultancy, 2015). 
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The relation between culture and education seems to be multilevel and complex due to their ability to 

influence and transform the perceptions, the attitudes and the behavior of individuals to a great extent (Bennett & 

Silva, 2006; Deardorff, 2006). The skills and competences that are required by individuals during their lifetime 

are constantly changing. Lifelong learning has been designated as an important learning stream through which 

people can update their skills and competences in order to be able to successfully correspond to their aims for 

personal, social and economic development, whereas significant benefits derive from lifelong learning 

participation and skilled workforce creation for businesses (Morem, 2007; Cedefop, 2008; 2011a; 2011b; 2011c; 

European Commission, 2013; OECD, 2016). 

Employment has also been a priority issue in the debate regarding the future prospects for development of 

countries, because it is closely associated with the dynamism of the economies and has the ability to enhance 

welfare. On the contrary, the high levels of unemployment undermine the countries’ potential by depriving them 

of valuable human resources and limiting their ability to adapt to the global socioeconomic transformations (Ahn, 

García & Jimeno, 2004; OECD, 2011; ILO, 2012). By limiting the employment opportunities of individuals, 

unemployment not only endangers their social and professional integration, but also aggravates skill erosion and 

human capital depreciation; thus, it results in serious undesired consequences for the workforce and the labor 

market functioning, for the economy’s efficiency and social cohesion (Sen, 1997; Borjas, 2008; Cedefop, 2010; 

Wisman, 2010; ILO, 2013).  

However, the success in a country’s development is depicted in its ability to perform well in different aspects 

of human development that go beyond its economic achievements. The United Nations created the Human 

Development Index (HDI) in order to demonstrate that people and their capabilities should be used as assessment 

criteria for the development of a country, and not economic growth alone. The indicator is a summary measure of 

average achievement in key dimensions of human development: life expectancy at birth (with reference to the 

ability for a long and healthy life); mean of years of schooling for adults 25 years and more, and expected years 

of schooling for children of school entering age (with reference to people being knowledgeable); and gross 

national income per capita (with reference to the ability to have a decent standard of living). The use of the HDI 

helps to the monitoring of the progress in important dimensions of human development in both developed and 

developing countries and, therefore, it can contribute to the introduction of sustainable and effective solutions 

(Jahan, 2016).  

 

3. Culture in the European Policy Context 

 

Culture is repeatedly designated as an important component of societies due to its ability to influence –often 

in a catalytic way– their social and economic structure and development, as well as their position and their role in 

the global context. At different times the particular interests of a country within the broader context define the 

emphasis of its policies regarding culture towards more socially or economically oriented decisions. The European 

Union comprises countries with long cultural traditions; therefore, it is very important for Europe to understand 

the potential of all forms of culture and to undertake organized actions in order to make the most out of its cultural 

expression and creativity. Over the years, the participation of the European Union in the consultations and the 

decision-making of international organizations helped to the formation of its own vision regarding culture. The 

role of the United Nations, the UNESCO and the Council of Europe has been significantly influential. 

The United Nations have made extensive references to the importance of culture for social and economic 

purposes and their interventions exercise a symbolic power and motivation on the policy planning of most 

countries. United Nations resolutions give special emphasis on the role of culture for sustainable development for 

local communities, peoples and nations, whereas they connect it to the ability of countries to combat poverty and 

to enhance their economic growth. Furthermore, culture constitutes an integral component of human identity; 

thus, it contributes to people’s innovation and creativity and to the societies’ willingness and ability to participate 

in the pursuit of the Millennium Development Goals, which were replaced by the Sustainable Development Goals 

in 2015. As regards its economic dimension, culture can contribute to the increase of employment and income 

through the development of cultural industries, the rise in cultural tourism and the improvement of local traditional 

know-how. For this reason the main development stakeholders are encouraged to include culture in their 

developmental planning, to offer targeted support to cultural and creative industries and to the training of 

professionals, and to raise awareness of the overall importance of culture for sustainable development (United 

Nations General Assembly Resolution 65/166; United Nations General Assembly Resolution C.2/68/L.69). 

Within the same scope in 2013 UNESCO reaffirmed the importance of culture as a driver and an enabler for 

sustainable development. It called for its integration in the development policies and programs in order to achieve 

poverty reduction and inclusive economic development, and for the mobilization of cultural understanding to 

foster peace and reconciliation both in and among countries (UNESCO, 2013). 

The contribution of the Council of Europe to cultural policies has been long and very important. So, its 

impact on the European initiatives does not come as a surprise. In 2005 the Council of Europe launched the 

“Framework Convention on the value of cultural heritage for society” (Council of Europe, 2005), which aspires 
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to incite a change in the perceptions and the attitudes of European peoples with regard to the multidimensional 

role exercised by culture in modern societies. The Framework Convention focuses on the protection of cultural 

resources, the promotion of cultural identity, the respect for diversity and the encouragement of inter-cultural 

dialogue. The influence by the United Nations’ aforementioned message is evident. The Council of Europe 

underlines the significance of culture and of the relevant policies and includes the economic dimension in its 

approach. It acknowledges the potential of culture for sustainable economic development, but it highlights the 

need for sensible management of Europe’s cultural heritage and resources. It is necessary for all stakeholders to 

ensure the conservation of cultural values and the implementation of interventions distinguishing for their high-

quality as regards the regulations and the techniques used, and the professionals, the businesses and the institutions 

involved (Council of Europe, 2005, art. 9-10). 

As culture gradually gained in importance, the European Union included cultural policies in its agenda and 

multiplied the initiatives with a focus on the different dimensions of culture. Culture had already been mentioned 

in the Treaties of the European Union (Treaty on European Union, 1992, art. 128; Treaty of Amsterdam, 1997, 

art. 128, §4; Treaty of Lisbon, 2007, preamble and art. 2, §3; Treaty on the Functioning of the European Union, 

2012, art. 167) before the European authorities entered a period of proactive policy planning in the field of culture 

and the relevant industries; however, the primary interest of the European Union according to the Treaties was 

the protection and the dissemination of the European cultural heritage and diversity and the fostering of cultural 

creation and exchanges, while there were no explicit references to its economic dimension. 

The increased institutional interest in the cultural and creative industries and in the mobilization of human 

and financial resources with such focus all over the world incited the European Union to step up its pace. In 2007 

the European Commission identified a strong consensus among member states for a “European Agenda for 

Culture” that would take into consideration the previous experiences and would reinforce the ongoing activities 

by focusing on a set of objectives: promotion of cultural diversity and intercultural dialogue; promotion of culture 

as a catalyst for creativity in the framework of the Lisbon Strategy for growth and jobs; promotion of culture as a 

vital element in the Union's international relations (Commission Communication 2007/COM/242/final/EC). 

It was not long before the Council of the European Union realized the Commission’s suggestion by 

publishing the “European Agenda for Culture” (Council of the European Union Resolution 2007/C 287/01/EC). 

Its primary aims were to utilize all available resources and previous experience, and to recognize and make the 

most out of the arising opportunities in the fields of cultural and creative industries in order to achieve both social 

and economic objectives. The Agenda endorsed the participation of broad groups of stakeholders in various 

activities related to culture and regarded it as an instrument for the development of greater creativity and 

innovation, of deeper cultural understanding and empathy. The “European Agenda for Culture” set five priority 

areas and determined the open method of coordination as appropriate tool for the implementation of cultural 

policies: improvement of the conditions of mobility for the professionals in the cultural field; promotion of the 

accessibility of culture through various streams of action (promotion of cultural heritage, multilingualism, 

digitization, tourism, education and mobility of collections); development of databases and proper methodologies; 

enhancement of the potential of cultural and creative industries, especially of SMEs; promotion and 

implementation of the UNESCO “Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural 

expressions” (Council of the European Union Resolution 2007/C/287/01/EC, Annex). 

The “Green Paper on unlocking the potential of cultural and creative industries” was part of the European 

Agenda for Culture. It was the first official document to focus on the necessary interventions regarding the support 

to the Cultural and Creative Industries (CCIs), which have an important contribution to the efforts of Europe to 

respond to global challenges and to improve its performance in competitiveness and innovation. The Green Paper 

makes reference to the direct economic and social contribution of CCIs, mentions the existence of significant 

positive spillover effects that have to be strengthened, and indicates the right enablers for their development 

(European Commission, 2010).    

Furthermore, the European Union has established five subsequent Work Plans for Culture during the periods 

2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 and 2015-2018. Each one of them reaffirms the decision of the 

European authorities to invest in cultural policies and programs, determines the priority areas for action and 

articulates the objectives that have to be achieved. The Work Plans for Culture include various activities for the 

promotion of cultural policies and offer methodological support for their implementation. Similarly, the Creative 

Europe program (2014-2020) continues the tradition of culture-oriented policy and programming interventions 

with both economic and socio-cultural aims (European Parliament and Council of the European Union Regulation 

No 1295/2013). 

An additional indication of the importance of culture in general and especially of the development of cultural 

and creative industries can be traced in the inclusion of cultural cooperation in the external relations of the 

European Union (European Commission, 2014; Commission Joint Communication 2016/JOIN/29/final/EU), 

while their role in the sustainable socioeconomic development, the peaceful relations between communities or 

countries and the cooperation within the EU and with third countries is emphatically designated (Commission 

Communication 2012/COM/537/final/EU; Commission Joint Communication 2016/JOIN/29/final/EU). 
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Finally, in order to proactively support its initiatives and to effectively mobilize its citizens the European 

Union officially declared the “European Year of Intercultural Dialogue” for 2008 (European Parliament and 

Council of the European Union Decision No 1983/2006/EC), the “Year of Creativity and Innovation” for 2009 

(European Parliament and Council of the European Union Decision No 1350/2008/EC) and the “European Year 

of Cultural Heritage” for 2018 (European Parliament and Council of the European Union Decision No 

2017/864/EU). During each celebration year the volume of activity in the cultural and the creative sector is 

expected to increase significantly, to disseminate creativity in different forms and to become an inspirational 

model for other actors to engage in culture-oriented plans. 

 

4. Economic Overview of Countries of Reference 

 

By using Multidimensional Data Analysis methods the paper explores their capacity of revealing latent 

groups of European countries trading cultural goods over a period of fourteen years (2002-2015). Ten countries 

comprise the paper’s group of reference: Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Portugal, Slovenia, Spain 

and the United Kingdom. All countries belong to the European Union and most of them are Mediterranean 

countries. Also, the particular group of European countries allows interesting comparisons regarding their 

performance considering the strength (or the weakness) of their economies during the period of reference. 

The financial crisis of 2008 seems to have a significant impact on all countries. Nevertheless, their economic 

capacity and dynamism determined their ability (or inability) to successfully confront the consequences of the 

crisis and to reignite growth. An overview of the development of the countries’ performance in key data indicators 

in specific years is useful for the better understanding of their achievements during the period of reference (2002-

2015) in the targeted areas of interest. Besides the years 2002 and 2015, which are the first and the last year of the 

period of reference respectively, 2009 is the first year when the signs of the economic crisis’ severity and impact 

became apparent, and 2012 is considered to be the peak of the crisis for most European countries (Table 1). 
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Table 1. Key economic indicators of countries of reference 

 Year Cyprus France Germany Greece Italy Malta Portugal Slovenia Spain United Kingdom 

Population 

(million) (a) 

2002 0.77 61.81 82.49 10.90 57.06 0.40 10.42 1.99 41.43 59.37 

2009 1.09 64.70 81.90 11.11 59.10 0.41 10.57 2.04 46.36 62.28 

2012 1.14 65.66 80.43 11.05 59.54 0.42 10.51 2.06 46.77 63.70 

2015 1.16 66.62 81.69 10.82 60.73 0.43 10.36 2.06 46.45 65.13 

GDP 

(US$ billion) (a) 

2002 17.618 1,500 2,079 153.831 1,267 4.69 134.229 23.564 705.146 1,758 

2009 25.943 2,694 3,418 330 2,185 8.528 243.746 50.245 1,499 2,367 

2012 25.012 2,681 3,544 245.671 2,073 9.199 216.368 46.258 1,336 2,646 

2015 19.56 2,434 3,364 194.86 1,825 10.287 199.082 42.777 1,193 2,861 

GDP annual 

growth rate (%) 
(a) 

2002 3.399 1.118 0 3.923 0.249 2.983 0.769 3.836 2.88 2.397 

2009 -1.772 -2.941 -5.619 -4.301 -5.482 -2.462 -2.978 -7.797 -3.574 -4.328 

2012 -3.158 0.183 0.492 -7.3 -2.819 2.581 -4.028 -2.689 -2.93 1.313 

2015 1.679 1.067 1.721 -0.219 0.783 7.427 1.594 2.317 3.205 2.194 

GDP per capita 

(US$) (a) 

2002 16,372.3 24,275.3 25,205.2 14,110.3 22,196.5 11,843.9 12,882.3 11,814.1 17,019.5 29,603.5 

2009 32,105.8 41,631.1 41,732.7 29,711 36,976.9 20,675.6 23,064 24,633.8 32,333.5 38,010.1 

2012 28,951.2 40,838 44,065.3 22,242.7 34,814.1 21,930.8 20,577.4 22,486.5 28,562.3 41,538.3 

2015 23,075.1 36,526.8 41,176.9 18,007.8 30,049.2 23,819.5 19,220 20,729.9 25,683.9 43,929.7 

Public debt 

(% of GDP) (b) 

 

2002 59.7 60 59.4 104.9 101.9 63.2 56.2 27.3 51.3 34.7 

2009 53.4 78.9 72.6 126.7 112.5 67.8 83.6 34.6 52.8 64.5 

2012 79.3 89.5 79.9 159.6 123.4 68.1 126.2 53.9 85.7 85.1 

2015 107.5 95.6 71.2 177.4 132.1 60.6 129.0 83.1 99.8 89 

Global 

Competitiveness 

ranking (c) 

 

2002 38 26 13 35 41 19 25 28 23 15 

2009 40 15 5 83 48 50 46 45 42 12 

2012 58 23 4 91 49 41 51 62 35 10 

2015 83 21 5 86 44 40 46 56 32 7 

Sources: (a) World Bank; (b) Eurostat; (c) World Economic Forum 



 

 

127 

 

Before the economic crisis the countries’ financial outlook was very optimistic as the GDP and the GDP per 

capita had an impressive increase. The eruption of the crisis in 2008 had a negative impact on European economies 

resulting in a dramatic decrease of the economic activity and, consequently, of the GDP and the GDP per capita. 

Also, within a six year period the countries’ public debt grew to unprecedented levels and its expression as a 

percentage of the national GDP presented a steep increase compared to its levels before the crisis. Except Germany 

and Malta, which actually managed to decrease the public debt/GDP ratio, all the other countries experienced 

great challenges that are depicted in the increase of the ratio; Cyprus (+101.3%), France (+21.2%), Greece 

(+40%), Italy (+17.4%), Portugal (+54.3%), Slovenia (+140.2%); Spain (+89%) and United Kingdom (+38%). 

Furthermore, since 2002 six of the countries saw their global competitiveness ranking deteriorating, whereas 

France, Germany, Italy and the United Kingdom improved or managed to maintain almost the same position; 

Cyprus lost 45 positions, Greece 51, Malta 21, Portugal 21, Slovenia 28 and Spain 9.  

In addition, the deterioration of their economic capability and their inability to confront chronic structural 

deficiencies forced three of the countries of reference to enter an Economic Adjustment Programme; Greece (with 

three consecutive programs, 2010-2012, 2012-2015 and 2015-2018), Portugal (with one program, 2011-2014) and 

Cyprus (with one program, 2013-2016) received the necessary financial support and know-how from the European 

authorities and the International Monetary Fund. However, the interventions often put the countries’ social and 

economic stability to the test. 

 

5. Methodology and Findings 

5.1. Variables and Data 

 

The analysis focuses on ten European countries that relate as members of the European Union and present 

differentiated performance in their import and export cultural goods trade (Table 2).  

Table 2: Countries Examined 

Cyprus CY 

France FR 

Germany DE 

Greece GR 

Italy IT 

Malta MT 

Portugal PT 

Slovenia SI 

Spain ES 

United Kingdom UK 

 

The analysis used indicators for the period between 2002 and 2015. The particular focus combines the trade 

of cultural goods with basic economic and educational variables, in order to detect and explore relationships 

among them. 

 

Table 3. Variables 

Variable 

abbreviation 
Variable description 

Source of 

data 
 

IM 
Import trade in cultural goods (percentage of 

total trade with all countries of the world) 
Eurostat 

A
ct

iv
e 

V
ar

ia
b

le
s 

EX 
Export trade in cultural goods (percentage of 

total trade with all countries of the world) 
Eurostat 

ED 

Adult Lifelong Learning (participation rate in 

education and training, last 4 weeks) (25-64 

years) (%) 

Eurostat 

HD Human Development Index ranking 
United 

Nations 

CO Position in the Global Competitiveness Index 

World 

Economic 

Forum 

S
u

p
p

le
m

en
ta

ry
 

V
ar

ia
b

le
s 

GD GDP (Gross Domestic Product) World Bank 

GG GDP Growth Eurostat 

UN 
Unemployment rates (total population, 15-64 

years) (%) 
Eurostat 
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The Multidimensional Data Analysis methods were implemented by using four of the variables (IM, EX, 

ED, HD). The variables that refer to imports (IM) and exports (EX) of cultural goods in the particular countries 

are at the epicenter of attention of this paper. Indicators IM and EX describe the levels of imports and exports of 

cultural goods respectively in each country of reference as percentage of their total national import and export 

trade. International trade in cultural goods is one of the indicators enabling to measure the relative impact of 

culture in the economy and allowing the assessment of the weight and contribution of cultural goods 

to total external trade. The two indicators IM and EX focus on cultural goods, which have gradually attracted 

increased interest due to their multilevel advantages. According to Eurostat these indicators actually depict the 

trade of cultural products that have a physical dimension; antiques and collectors’ items, works of art (paintings, 

sculptures, engravings, designs), photographic plates and film, musical instruments, fabrics (knitted or crocheted 

fabrics, embroidery and tapestries), books, newspapers, journals and periodicals, cinematography films, video 

games and consoles, recordings (CDs, DVDs and gramophone records, etc.), maps, architectural plans and 

drawings. An overview of the increased interest in products that incorporate cultural inspiration and creativity can 

be seen in Table 4, which shows the import and export cultural trade of the European Union in years 2008 and 

2015, as well as the average annual growth (AAGR). The overall value of the export trade increased and currently 

outweighs that of the import trade, thus benefiting the European economy. However, a more detailed analysis 

reveals that specific categories of cultural products lost part of their export dynamism and, therefore, should be 

supported with targeted policy interventions. 

 

Table 4. Extra-EU trade in cultural goods, EU-28 (2008 and 2015) 

  
2008 2015 

AAGR 

2008–2015 

  

E
x

p
o

rt
s 

Im
p

o
rt

s 

B
a

la
n

ce
 

R
a

ti
o

 E
x

p
/I

m
p

 

E
x

p
o

rt
s 

Im
p

o
rt

s 

B
a

la
n

ce
 

R
a

ti
o

 E
x

p
/I

m
p

 

E
x

p
o

rt
s 

Im
p

o
rt

s 

  
(million EUR)  (million EUR)  (%) 

Total 10,535 12,603 -2,068 0.8 14,926 12,14 2,786 1.2 5.1 -0,5 

Works of art 3,336 2,031 1,306 1.6 7,343 2,686 4,657 2.7 11.9 4,1 

Books 2,497 1,996 501 1.3 2,766 1,941 825 1.4 1.5 -0.4 

Antiques 999 789 210 1.3 1,643 1,437 206 1.1 7.4 8.9 

CDs, DVDs and 

gramophone 

records 

940 430 510 2.2 790 180 611 4.4 -2.4 -11.7 

Newspapers, 

journals and 

periodicals 

879 184 696 4.8 638 159 480 4.0 -4.5 -2.1 

Knitted or 

crocheted 

fabrics, 

embroidery and 

tapestries 

630 488 142 1.3 570 748 -178 0.8 -1.4 6.3 

Musical 

instruments 
431 1,05 -619 0.4 547 1,065 -519 0.5 3.5 0.2 

Cinematography 

films, video 

games and 

consoles 

494 5,567 -5,073 0.1 396 3,801 -3,405 0.1 -3.1 -5.3 
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Photographic 

plates and film 
57 48 9 1.2 92 98 -6 0.9 7.2 10.9 

Maps 58 17 41 3.4 72 20 52 3.6 3.0 2.5 

Architectural 

plans/drawings 
214 4 211 55.5 69 5 64 13.6 

-

14.9 
4.1 

Source: Eurostat 

 

The indicator ED shows the percentage of adults 25-64 years old who participated in education and training 

activities –either formal or non formal– during the four weeks preceding the interview for the collection of the 

statistical data. Therefore, the indicator depicts the levels of lifelong learning participation in each country and is 

very important for the monitoring of the overall performance of the European countries regarding learning. For 

this reason it has been included in the European Union policy planning as a means of better monitoring and 

identifying the challenges in the field of learning and skill development; the indicator is one of the five “European 

benchmarks” that were set by the revised strategic framework for European cooperation in education and training 

for the period 2010-2020 (Council of the European Union Conclusions 2009/C/119/02/EC, Annex I), while it is 

also being used by the “Europe 2020” Strategy, which has set the average European Union target for 2020 to 15%. 

The indicator HD represents the ranking of each country in the Human Development Index (HDI). It has 

been created by the United Nations in order to demonstrate the levels of human development in each country and 

can serve as a sign regarding the efficiency of the promoted policies concerning the basics of its people’s quality 

of life.  

Besides the four aforementioned indicators, four additional indicators were used without being included in 

the implementation of the Multidimensional Data Analysis for the creation of factors. The indicators CO, GD and 

GG offer a general overview of the economic situation of each country and help to the better understanding of the 

orientation and the dynamism of their economic activities. The indicator UN represents the percentage of total 

unemployment in each country during the period of reference and is an additional indication of the situation in 

the country’s economic environment and of the levels of success of the employment policies. 

The panel data analyzed has eight (8) columns, each corresponding to one variable (see Table 3) and 140 

rows, fourteen (14) for each one of the examined ten (10) countries (see Table 2). Thus the homogenized table is 

of the following form (Figure 1): 

 

COUNTRY

-YEAR 
IM EX ED HD CO GD GG UN 

 

    

CY02 1,3 1,2 3,7 0,82 38 16372,3 3,4 3,4 
 

10 Countries  

CY03 1,4 0,7 2,7 0,85 26 24275,3 1,1 8,7  x14 Years  

CY04 1,3 0,8 5,8 0,87 13 25205,2 0 8,6    

CY05 1,2 0,9 1,1 0,82 35 14110,3 3,9 10 
 

140 Countries-

Years 

: : : : : : : : :    

UK14 1 0,4 9,9 0,88 32 25683,9 2,3 22    

UK15 1 2,4 16 0,91 7 43929,7 2,2 5,4    
Figure  1: Homogenized Data Table 

 

5.2. Methodology 

 

Previous experience in the implementation of the Multidimensional Data Analysis methodology in the fields 

of employment, education and lifelong learning with reference to European Union countries showed that the 

particular methodology has great potential (Koutsoupias & Boutsiouki, 2017); it allows researchers to explore the 

impact of the interaction of multiple factors on broad policy fields and to come to interesting conclusions that can 

contribute to policy understanding and reform in various target areas. The main objective of the Multidimensional 

Data Analysis methods in use is to transform the available data table into vivid graphical forms, easily 

understandable and interpretable, with the aid of tools (such as interpretation tables), also provided by the methods.  

The first method in use is Multiple Correspondence Analysis - MCA (Benzecri, 1992; Greenecre &  Blasius, 

2006; Le Roux, 2010). The main advantages of utilizing MCA are its straightforwardness and the intelligible 
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depictions of categorical data in a shared-space so as both variables (columns) and objects (rows) relationships 

are explorable based on a squared distance model. Consequently, MCA reveals relationships not easily detected 

in pair-wise comparisons of variables and demonstrates how related variables and objects are plotted adjacently, 

hence providing information relating to similarities and differences among them.  

The second method applied is Hierarchical Clustering- HC (Benzécri et al., 1973) using euclidian distances 

and Ward's minimum variance criterion (Murtagh & Legendre, 2014), as applied on factorial components (Lê et 

al., 2008). The HC algorithm examines the differences among objects (rows) to be grouped together. A form of 

difference corresponds to the analyzed phenomenon and the nature of data. The method's results, among others, 

include a dendrogram (binary clustering tree) showing the progressive clustering of objects, providing information 

about the appropriate number of latent groups in the data. At this phase a certain partition of the tree is selected 

depending upon either user-defined criteria or more objective limitations. 

 

5.3. Findings 

 

The framework of analysis refers to the recoding of the four variables into 3-class quartile-based categorical 

variables. Each variable has been allocated in three categories: (h)igh – (m)edium – (s)mall (Figure 2). High 

category corresponds to the upper 25% of the variables' values, medium to the mid 50% and small to the lower 

25% of the variables' values.  

Thus, all variables are transformed to categorical, a necessary prerequisite for applying MCA (Husson et al., 

2017). 

The main result of the method is the first biplot (Figure 2), which incorporates the 40.5% of the total inertia 

in the data and corresponds to the plane formed by the two first MCA axes. 

 

 
Figure 2. MCA factor map 

 

When focusing on the first factorial axis (horizontally, with 21.88% of the total inertia), we see that the high 

performance in lifelong learning, in exports and imports of cultural goods and in HDI, as well as the small 

performance in exports of cultural goods, are in contrast to the medium performance in imports and exports, 

education and HDI, and to the low performance in education. Also, the high performance variables coexist with 

low competitiveness and unemployment, with high and low GDP, and with medium and low GDP growth. On the 

other hand, the medium performance variables coexist with high performance in GDP growth, with high and 

medium performance in competitiveness and unemployment, and medium in GDP (Table 5a).  

If the focus is placed on the second factorial axis (vertically, 18.62% of the total inertia), the high and medium 

performance in education, cultural goods exports and HDI, and the medium and low performance in imports of 

cultural goods are in contrast to the low performance in education, exports and HDI, as well as to high imports of 

cultural goods. The first group of variables coexists with low values of competitiveness, GDP growth and 

unemployment, and with high and medium values of GDP. The second group of variables coexists with high and 
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medium performance in GDP growth, competitiveness and unemployment, and with low performance in GDP 

(Table 5b). 

 

Table 5. Variables against the axes 

Table 5a. Against the 1st factorial axis 

 

Table 5b. Against the 2nd factorial axis 

Variables             

by performance 

Coexisting 

variables 

Variables             

by performance 

Coexisting 

variables 

IMh, IMs 

EXh, EXs 

EDh 

HDh, HDs 

GDh, GDs 

GGm, GGs 

Cos 

UNs 

IMm, IMs 

EXh, EXm 

EDh, EDm 

HDh, HDm 

GDh, GDm 

GGs 

Cos 

UNs 

IMm 

EXm 

EDm, EDs 

HDm 

GGh 

COh, Com 

UNh, UNm 

IMh 

EXs 

EDs 

HDs 

GDs 

GGh, GGm 

COh, COm 

Unh, UNm 

 

 

The method provides the capability of creating a more comprehensive view of the first biplot, which actually 

incorporates both variable and object (country-year) locations (Figure 3). The picture is then clarified further, 

since, all the available information, in the form of the examined variables and country-years, is available for 

further investigation. 

 

6. Conclusions 

 

The paper recognizes the need for innovative research approaches of policy fields with social and economic 

interest. For this reason, it used the Multidimensional Data Analysis methods in order to determine their ability to 

explore potential interactions among multiple factors in different contexts, which usually remain undetected and 

thus unavailable to researchers and policy makers. The primary aim was to contribute to the establishment of 

broader and more accurate approaches regarding the role of culture in the socioeconomic development of 

European countries. The particular policy field attracts the interest of countries due to its strong developmental 

prospects. Cultural and creative industries are considered to incorporate a strong dynamism and potential for 

participatory and inclusive development. Therefore, the promotion of effective policies fostering the development 

and growth of the particular industries has social and economic benefits for broad groups of stakeholders.
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Figure 3. MCA biplot (variables and countries-years) 

 



 

 

The European interest in developing the cultural and creative industries and enhancing the cultural goods 

trade had a rather slow pace in the past, but during recent years there have been indications of an increasing trend. 

The paper focused on the cultural goods trade in ten European countries for a period of fourteen years (2002-

2015) and explored the probability of association with the countries’ performance in specific fields of human and 

economic development. The methods of Multiple Correspondence Analysis-MCA and Hierarchical Clustering-

HC were implemented in a multivariable table, which took into consideration variables that were not limited only 

to the imports and exports of cultural goods, but also extended to supplementary variables with social and 

economic focus (lifelong learning, human development index, unemployment, GDP, GDP growth and global 

competitiveness ranking). The lack of analytical and longstanding statistical data in the field of culture constitutes 

a significant obstacle to the detailed exploration of the particular policy field. However, the use of the particular 

methodology appears to be able to designate interesting dimensions of hidden relations among different factors 

and to contribute to a more efficient policymaking. In general, one can observe the lack of a strong relevance 

between the cultural goods (import or export) trade and the other variables, as well as the absence of a clear and 

well-organized strategy in the national agendas. 

Overall, the Multidimensional Data Analysis methodology offers researchers the opportunity to use a large 

number of variables from different fields of interest and to explore the existence (or to conclude the non-existence) 

of interrelations among them, thus forming a basis for more effective policy interventions. Countries can 

determine the fields where greater attention and targeted initiatives are necessary. Moreover, they are able to 

articulate their policies more efficiently by adjusting them to their competitive advantages, and to establish viable 

interventions. 
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1. Aims of the paper 

 

The  issues  of  senior  entrepreneurship  in  Greece,  is not adequately addressed  by theoretical studies or 

government policies. Slightly better is the situation on the global level,  where  a  limited  number  of  theoretical  

publications  regarding  senior  entrepreneurship  were written. Increasing number of works begin to emerge in 

American and Australian literature. In Europe, leading role have the works of northern European authors, while 

in northern Europe and  Great  Britain,  the  issue  of  senior  entrepreneurship  is  being  addressed  by  government 

policies (Pilkova, Rehak and Kovacicova, 2016).  

The  main  goals  of  this  working paper  are  firstly  to  summarize  the  current  state  regarding senior  

entrepreneurship (mostly people aged between 50-64 years, not a unanimous definition exists) in  theory  as  well  

as  praxis. Secondly, to analyze the position of entrepreneurial activity of seniors in Greece  in  comparison  with 

the other  EU  countries  based  on  the  data (2014 & 2016)  from  a prestigious  international  research – the  

Global  Entrepreneurship  Monitor (GEM),  and  analyze their profile  according  to  gender,  education,  income  

and  motives leading them to entrepreneurship. Finally, to propose policies, which would foster entrepreneurial 

activities of seniors in Greece. 

 

2. Introduction 

 

Entrepreneurship is an individual’s ability to turn ideas into action. It includes creativity, innovation, risk taking, 

ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. Entrepreneurship creates new companies, opens 

up new markets, and nurtures new skills. The most important sources of employment in the EU are Small and 

Medium-sized Enterprises (SMEs).  

In addition, with an aging European population and a longer life expectancy coupled with a higher quality of 

life we are now facing not three stages of life, but four. 

Tapping into the potential of this increasingly important and larger market of senior citizens could be a critical 

step in increasing business survival rates of SMEs, and also the creation of new businesses. 

 

3. Challenges faced by entrepreneurs in Europe 

 

SMEs provide a vital contribution to the European economy and are responsible for more than two thirds of the 

total employment in the private sectors and 85% of the net job growth. However, Europeans do not find becoming 

an entrepreneur as attractive as North Americans and Chinese do. 

 

Only 37% of Europeans would like to be self-employed, compared to 51% of people in the US and China. Some 

of the challenges to be tackled include: 

– education should offer the right foundation for an entrepreneurial career; 

– difficult access to finance and markets; 

– difficulty in transferring businesses; 

– the fear of ‘punitive’ sanctions in case of failure; 

– burdensome administrative procedures. 

 

4. Profiles of senior entrepreneurs 

 

In comparison to younger generations, seniors normally have the advantage of having developed a broader 

experience and network of contacts over the years. As many seniors have already had successful professional 

lives, there is often a desire to give back (to society) and to be useful. The broad range of experiences of seniors 

may help them better contextualize information and make more informed business decisions.  
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On the other hand, having reached a more stable period in their life they may be less inclined to take big risk/ 

big return decisions. 

Respectively, seniors are more likely to identify themselves within one of these distinct roles- seniors as (i) 

entrepreneurs, (ii) freelancers, (iii) investors or (iv) mentors. 

 

5. Main areas of support needed for new senior entrepreneurs 

 

New Technologies: It is important to de-mystify the concept that seniors are not IT literate or cannot adapt to 

existing technologies.  

Entrepreneurship Education & Mentoring: Entrepreneurship is a mind-set, not necessarily a set of skills. It is 

very much linked with building self-confidence & a pragmatic approach to get things done.  

Identification of Business Opportunities: It is critical to develop tools that quickly identify talents and skills and 

that offer a matchmaking with existing business opportunities. 

Fundingh helps seniors to develop sound business plans that clearly identify their funding needs and facilitating 

a bank loan or investors. 

Employment Transition: It is important to identify at an early stage the type of skills that seniors will require 

when retiring. Normally, these are digital and basic business management skills. 

 

 

6. The Entrepreneurial Ecosystem in Greece (GEM) 

 

 

 
 

 

 

7. Preliminary evidence for Greece 

 

The percentage of the population aged 18-64 who are active in early-stage entrepreneurship in Greece fluctuates 

strongly in recent years. The rate of early stage entrepreneurship indicator increased from 5.2% in 2013 to 7.8% 

in 2014, and for 2015 indicated a new fall to 6.9%. (GEM, 2014) High fluctuation of early-stage entrepreneurship 

seems to be the result of contradictory trends. It seems that the recession drives more people, compared to other 

countries, to start a business out of necessity instead of opportunity.  

Greek entrepreneurship motivated by opportunity (30.5%) is much lower than the average score of innovation 

countries (54.9%), whilst on the other hand, the levels of entrepreneurship out of necessity in Greece are much 
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higher (43.6%) than those in EU innovation countries (23.9%). It is no coincidence that Greece ranks last among 

other EU innovation countries in terms of opportunity-driven entrepreneurship and first in necessity-driven 

entrepreneurship. However, it seems that entrepreneurial activity in Greece has started to grow stronger in the 

crisis. Only 2.8% of the population stated in 2014 that they have stopped or paused their entrepreneurial activity, 

down from 4.8%in 2013. 

Although in previous years, the majority of Greek businesses had stated that they do not export at all or that 

they export only to a small degree (1%-25% of their customers are abroad), gradually, the share of early-stage 

businesses that focus (entirely or mainly) to domestic clients is decreasing. The percentage of entrepreneurs that 

serve exclusively domestic clients has declined to 41.8% in 2014 from 43.1% in 2013. Innovation performance 

(mostly found in the services industry) of early-stage entrepreneurship (a business with less than 3.5 years of life), 

in terms of the share of businesses whose clients consider the company’s product/service new and innovative, has 

deteriorated. 

Greece has one of the highest scores of established entrepreneurship amongst the EU innovation economies 

(12.8% in 2014). This finding reflects the structure of the Greek economy, where most businesses are small and 

family-owned. Nevertheless, it is interesting that after 5 years of crisis the viability of small-to medium-sized 

businesses in Greece remains strong, albeit lower than the pre-crisis period. However, we expect that this trend 

has deteriorated significantly in the most recent period, and the same applies for their export performance and 

employment figures. 

 

 

8. Conclusion 

 

Entrepreneurship remains a critical and not properly addressed matter in Greece. Particularly, senior 

entrepreneurship, is an area which culminates due to the current economic crisis, but limited research has been 

performed so far, even in GEM publications. Having provided some preliminary facts, this working paper aims 

to tackle this issue and propose some policy orientations. 
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Abstract 

 

This paper aims to determine the relationship that the development of the banking system and stock market has 

with economic activity in the case of Greece over the period 1989-2014. It is also examined whether this relation 

has significantly changed due to the Global Financial Crisis that started in 2007 and the Greek Debt Crisis that 

followed. The empirical results, using Engle and Granger (1987) and Johansen Cointegration (1988) approach; 

suggest that both Bank Credit and Stock Market have a positive relation with economic growth in the Long run. 

In the short run, there is a bi-directional causality between Bank Credit and economic growth, in contrast with 

Market Capitalization. The results, after using error correction models, indicate that both Bank and Stock Market 

financing can promote economic growth, but their effect is small. Moreover, the contribution of the Stock Market 

is substantially smaller compared with the Banking.  
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1. Introduction 

 
In recent years, the relationship between financial intermediation and economic growth has drawn the 

attention of many researchers. Starting from the major works of Goldsmith (1969), McKinnon (1973) and Shaw 

(1973), a debate about the role of financial intermediaries in promoting Long-run growth is ongoing. 

Following the financial liberalization, many recent researches focus on the role of stock markets on economic 

growth, supplementing the existing research made for the banking sector as the traditionally main intermediation 

channel. The recent research also examines how the financial intermediaries can contribute to economic activity 

through various aspects in production, using endogenous growth literature. Arestis and Demetriades (1997) 

propose the existence of a relationship through cross country growth regressions. However, the empirical results 

don’t reach an agreement regarding these relationships. Moreover, they don’t settle either on the issue of causality 

and endogeneity of the variables (Levine and Zervos, 1998). This can be attributed to the different economic 

environments and market sizes between countries, so in favor of cross-country, a time-series analysis is proposed 

(Rousseau and Watchtel, 1998). 

The purpose of this research is to extend the existing empirical investigation of the finance-growth relation, 

by separating the Stock Market and Banking as different financial intermediaries. Using time-series methods and 

VEC models for Granger causality, we examine whether each of the financial intermediaries has a causal effect 

on economic growth, and how this influence changes in periods of crises, using as a reference the Greek economy 

over the period 1989-2014.  We also test the dynamic interactions between the variables and economic growth in 

order to determine which sector contributes the most in the Greek economic development. We also test their 

response in a possible shock.  To do so we estimate two different cointegration approaches; the Engle and Granger 

(1987) and Johansen Cointegration (1988). The first will be able to provide as with the Rolling coefficients and 

the second will give as the Causality between our variables, and an Impulse response of them. 

In Chapter 2 we review the most recent literature on the relation between economic growth and financial 

development. In Chapter 3 we briefly state the development of the Greek financial system through time. Chapter 

4 refers to the methodology and date used for the empirical analysis. In Chapter 5 the empirical results are 

presented and interpreted and finally Chapter 6 is a summary of the analysis and the conclusions. 

 

2. Theoretical Background  

 
The endogenous growth theory is our main guide in finding the link between economic growth and financial 

intermediaries. Financial intermediation and economic growth are inextricably linked in the view of Goldsmith-

McKinnon-Shaw on economic development. Financial intermediation promotes growth because it allows a higher 

rate of return to be earned on capital, and growth in turn provides the means to implement costly financial 

structures (Calderón and Liub, 2003). As also Greenwood and Jovanovic (1990) propose, financial development 

generally leads to economic growth. The theory seems to have settled in that argument. However, the empirical 
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data still doesn’t seem to be conclusive as it concerns a causal relationship between stock market development 

and banking system with economic growth. 

There are many ways in which financial intermediaries affect economic growth. One of their roles is 

providing liquidity to the economy. The implementation of contracts between investors and firms may require an 

intermediary to coordinate the use of scarce liquidity, in which case contracts with the intermediary impose both 

a maximum leverage ratio and a liquidity constraint on firms (Holmström and Tirole, 1998). They also fund the 

smaller but productive firms that have no access to other funds, with the capital needed for technological 

improvements. Financial markets appear to improve the allocation of capital and countries with developed 

financial sectors increase investment more in their growing industries (Wurgler, 2000). 

The profitable investments raise savers’ confidence and increase the savings too. The efficient operation 

of financial intermediaries leads to output growth and generates additional demand for deposits and financial 

services (Greenwood and Jovanovic, 1990). The increased stock market liquidity enables for investors to do long 

run and higher return projects as they will be able to sell their stake easily before the project’s end, and raises 

productivity growth. Financial deepening propels economic growth through both a more rapid capital 

accumulation and productivity growth, with the latter channel being the strongest (Calderón and Liub, 2003). 

Another factor for economic growth is specialization of production because it improves productivity. 

Economic regions with strong financial links are significantly more synchronized and they also tend to be more 

specialized in their production activity (Imbs, 2004). Productivity growth is also accelerated when investment is 

induced by internationally integrated stock markets (Romer, 1986). Although highly liquid markets may reduce 

the shareholders’ incentive to monitor managers, the resource allocation is more effective. A positive link between 

the stock market and economic growth exist for countries with liquid and highly active stock market (Boubakari, 

2010). 

King and Levine (1993a, 1993b) correlate the banking sector debt with economic growth using more 

than eighty countries in their sample. A study made by Jovanovic (1993) suggests that the value of stock market 

trading relative to GDP has a strong influence on growth, while Bank Credit doesn’t. On the other side, Arestis et 

al. (2001) support that although both banks and stock markets may be able to promote economic growth; the 

effects of the former are more powerful. 

Stiglitz (2000) argues that capital account liberalization is not associated with faster investment and 

therefore faster growth but instead it leads to greater instability, and instability (especially financial market crises) 

has adverse effects on economic growth. However, (Bekaerta et al. 2005) suggest that market liberalizations lead 

to an increase in annual real economic growth showing its fast effect, while capital account liberalization also 

plays a role but this time in future economic growth. Also Filer et al. (2010) find evidence of a causal relationship 

going from stock market development to economic growth; while Arestis et al. (2001) support that despite stock 

markets may be able to promote economic growth, the impact of banking is more powerful. 

Finally a study by Chortareas et al. (2015) on panel data suggests that the typical relationship between 

finance and output holds in the long run when there are economic and financial openness, with the second being 

more important for advanced economies.  In developed countries the causality runs from financial development 

to output, and there is no causality in the short run.  

 

3. The Greek Financial sector development  

 
Already in 1982 the Greek financial system has started to be liberalized as the Bank of Greece 

progressively stopped running the monetary policy and endlessly funding the Government. The liberalization was 

led by a gradual contraction in bank intermediation as a result of proliferation of collective investment institutions 

and a pick-up of activity on the Athens Stock Exchange. In the early 1990s the international developments and 

the need for a single European market of financial services lead to an extensive liberalization of the Greek financial 

markets. The European Community Council’s Directives call for deregulation of the financial system accelerated 

that process, which included among others a Parallel Stock Exchange for small firms, the establishment of the 

Central Securities Depository Company (Helex), the promotion of Capital Market’s Committee supervision and 

a basic Banking Law about the supervision and operation of credit institutions (Hondroyiannis et al., 2004). 

In 1992 a technological upgrade of great importance took place in Athens Stock Exchange, 

computerizing the trading system and enabling remote access to that. In 2001, when Greece entered the Eurozone, 

the Greek banking system experienced a bloom period and banks became the driver for growth of the Greek 

economy. That year was a key point for the Greek financial system, since it intensified competitive pressures on 

all institutions (Kosmidou, 2008). The euro area membership enabled credit institutions to benefit from the interest 

rates reductions, which led to sizeable capital gains on their significant holdings of government securities.  Greek 

businesses aiming for expanding abroad achieved their goal during that period by having the support of the Greek 

banks, while many others entered into strategic alliances with major European financial institutions. Also the 

banks financed the households with mortgage loans, making these loans the most important variable for housing 

decision according to a study by Panagiotidis and Printzis (2016).  
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The Greek banking system was not directly affected by the bankruptcy of Lehman Brothers in September 

2008, which started the international financial crisis. However, the crisis that originated in the Greek public sector 

affected seriously the domestic banking system. Although it was mainly a crisis of the Greek State, the banks 

where indirectly affected as they lost access to the market and had to find refuge to the European Central Bank 

and the Bank of Greece for liquidity reserves in a number of occasions. Characteristically the deficit in 2009 was 

about 15% and three emergency bank recapitalizations took place since then (Ladas, 2016). 

In European Central Bank’s report in 2016 about the financial integration in Eurozone for 2015, Greece 

was removed from the sample as an extreme outlier. Unusual developments were observed in the Greek financial 

system in the second half of 2015 in the context of the negotiations between Greece and its official creditors and 

the referendum held on 5 July. The increasing uncertainty and fiscal instability dropped the Greek securities prices 

and led the Greek Government to impose capital controls. In 22 June 2015 Greece joined the T2S (TARGET2-

Securities) platform, a European securities settlement which aims to centralize delivery versus payment (DvP) 

settlement in central banks funds. The platform enables CSDs to increase their competitiveness. Today the Athens 

Stock Market has 213 firms listed, and the number of Credit Institutions in Greece is 37. 

Banks in Greece are one of the most significant pillars of the economy in contrast with the stock market 

which despite its continuous liberalization still doesn’t affect significantly the economic activity. In the past, banks 

have extensively funded all major investment activities and the modernization of the infrastructure. Both the 

Greek banks and stock market are still suffering from the severe financial situation of the country. 

 

4. Methodology and Data  

 

Our empirical analysis focuses on the period 1989-2014 as we test for the existence of a relationship 

between the development of two financial intermediaries, stock market and banking system with economic 

growth. 

 Following Hondroyiannis et al. (2004) we measure the importance of financial intermediaries in 

economic activity using an indicator for each intermediary by expressing them as percentage of annual GDP. It is 

a measure for the overall size of financial debt that researchers traditionally use (Goldsmith, 1969, McKinnon, 

1973). For that reason, we use the original value of commercial Bank Credit to the private sector divided by GDP, 

using it as a measure of ability of the banking system to provide finance-driven growth. As it concerns the stock 

market, we use total Market Capitalization divided by GDP as measure of the size of the stock market and as an 

indicator for its development. It is believed that this indicator is preferred for time series samples in favor of other 

market liquidity measures (Arestis et al, 2001).  In order to investigate empirically the association of 

economic growth with financial development we estimate and analyze the following regression using the Vector 

Error Correction (VEC) model. The regression includes three variables: total real output, total stock Market 

Capitalization and total Bank Credit to private sector, with the last two expressed as percentage (%) of GDP.   

 The existence of a statistical relationship among the variables process is conducted in 5 steps. First of 

all, the stationarity of the variables is investigated using the standard test for the presence of unit roots following 

the Dickey and Fuller test. Then in order to test if our variables are cointegrated we run the Single Equation 

Cointegration Test with Akaike information criteria and the Johansen Cointegration Test with Intercept in CE and 

with Akaike information criteria to determine our lags. Using the results from the first test we examine rolling 

regression coefficients in order to find how they vary during the pre and during crisis period in Greece. After 

taking the results from the Johansen test we estimate a VEC model to determine the presence of Granger-causality, 

and the Wald-test to join the significance of the sum of lags of each explanatory variable to imply statistically the 

Granger-exogeneity or endogeneity of the depended variable. Finally, we estimate the Long Run equation and we 

take the Impulse responds of each variable. 

 The empirical analysis is conducted using yearly data for Greece during the period of 1989 to 2014 and 

we distinguish the period 1989-2007 as the developing pre-crisis period and 2008-2014 as the crisis period. The 

Output is measured by Real GDP (GDP) and it's obtained from World Bank’s Database. The total stock market 

capitalization (MCAP) is defined as the value of the listed domestic shares on domestic exchanges as percentage 

(%) of GDP, also taken from the World Bank’s Database. The banking system development indicator is measured 

by the total Bank Credit to the private sector (CRDT) as percentage (%) of GDP derived from the same source. 

In the empirical analysis, all our variables are expressed in logarithms (LGDP, LMCAP, and LCRDT). 

 

5. Empirical Results 

 

   We start by analyzing the unit-root Augmented Dickey–Fuller test (1979) on our series (Gross 

Domestic Product, Total Market Capitalization and Bank Credit to domestic private sector). The test can be 

described by the following equation: 

𝛥𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑦𝑡−1 + 𝑑1𝛥𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝑑𝑝−1𝛥𝑦𝑡−𝑝+1 + 𝑒𝑡 
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Where α is a constant, b the coefficient on a time trend and p the lag order of the autoregressive process. The test 

will be made on the variables’ logarithms with an intercept and using Schwarz information criteria. With the null 

hypothesis test for the existence of a unit root the test shows that our series, LGDP with Prob.*=0.2617 (Table 

7.2), LMCAP with Prob.*=0.3496 (Table 7.3), LCRDT with Prob.*=0.9886 and LSTR with Prob.*=0.3367 

(Table 7.4) follow a non-stationary process [I(1)].  

In order to examine the cointegration test we will start with the first model according to Engle and 

Granger (1987) approach. So we use the Single-Equation method for cointegration with Akaike information 

criterion, combined with a linear trend method for the market capitalization (by adding a trend variable in the 

equation) and a quadratic trend for the bank credit (by adding both a trend and a squared trend variable in the 

equation) we find the following results presented in table 5.1: 

Table 5.1 Single-Equation Cointegration Test (Akaike Info Criterion) 

    
Dependent z-statistic Probability*  

LMCAP -2.037.926  0.0480  

LCRDT -3.404.674  0.0003  

LPRIND -1255218  0.1455  

LSTR -3061441  0.0023  
The Single-Equation Cointegration Test using the Akaike Information Criterion. In the first column are the names 

of the dependent variables. In the second column is the z-statistic of the test followed by the Probability values of 

the test. In bold the values that reject the null hypothesis (stating that the series are not cointegrated) with a 5% 

confidence interval. 

 

The results prove the existence of long term relationship between the GDP on Bank Credit 

(Prob.*=0.0003), Market Capitalization (Prob.*=0.0480) and the Stocks Traded (Prob.*=0.0023). The results 

from the cointegration test after using OLS can be represented as a single equation. Greece’s GDP in the long run 

can be written as: 

 

𝐋𝐆𝐃𝐏 =  𝟎. 𝟏𝟑𝐋𝐌𝐂𝐀𝐏 +  𝟎. 𝟐𝟖𝐋𝐂𝐑𝐃𝐓 + 𝟏𝟎. 𝟖 +  𝒁𝟏 (1) 

The estimated Equation (1) shows the influence of both private bank credit and market capitalization 

activities. They are both associated positively with the total output of the Greek economy. With both coefficients 

deferring from zero (statistically significant coefficients) we can see the greater significance that the banking 

sector has compared with the market; resulting that the banking sector has a more dramatic effect on economic 

growth. 130 

In contrast with previous research on the same subject referring to a different period (Hondroyiannis et 

al., 2004), we wanted to test whether these results are disturbed or change significantly in the period of the global 

financial crisis and the Greek debt crisis. In order to find that, we used the rolling regression analysis (Zivot et al., 

2006). This analysis will help us determine how the coefficients of the Equation (1) fluctuate through time. For 

the rolling regression we use 1 step size with a five year window. The following graph shows the rolling 

coefficients of CRDT and MCAP from the Equation (1) through time. 

                                                 
130 The variable STR refers to the amount of stocks traded as percent. Its estimation also verifies our results about 

the MCAP effect on GDP, as we believe that the stock trading is influenced by a greater variety of non-measurable 

reasons. However this variable is used only for verification reasons and only Market Capitalization is used from 

now on because STR is only a fraction of the general size of the financial market and so of its effect. 
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Graph 5.1 Rolling Coefficients with the confidence intervals of the Market Capitalization regressed on the total 

output of Greece throw the periods 1994-2014 with the shadowed part being the period of the Greek crisis started 

in 2007. 

 

Graph 5.2 Rolling Coefficients with the confidence intervals of the Total Bank Credit regressed on the total output 

of Greece throw the periods 1994-2014 with the shadowed part being the period of the Greek crisis started in 

2007. 

 

Graphs 5.1 and 5.2 provide us with some interesting results. Firstly, in Graph 5.1 where MCAP is 

regressed we can see clearly that the shock of 2007 changed the coefficient from a positive value of .16 to negative 

values resulting to a reverse effect on economic growth. Also, after the shock the coefficient moved close to zero 

value demising its effect on the total output. Then in Graph 5.2 the CRDT firstly seems to be less affected by the 

financial shock of 2007. The debt crisis that came out right after the financial one lasted for many years causing 

a visible effect on the banking sector too. The starting influence on economic growth was passive but then falls 

to negative values until the end of our sample. From political or fundamental reasons the Banking Credit sector 

of the Greek economy has still a converse influence on its economic growth. 

After having concluded with the results provided by the Engle and Granger (1987) approach and the 

Single Equation Model for cointegration test we will move to the second approach. We have already verified that 

our series follow the same non-stationary process before and so we can use the Johansen Cointegration Test with 

Intercept (no trend) in CE and test VEC, which is our second approach. After running the diagnostics we find the 

following trace results presented in table 5.2: 

Table 5.2 Johansen Cointegration Test with Intercept (no trend) in CE and test VAR  

     
Hypothesized Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value Prob.** 
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

     
None *  0.648810 42.15947 29.79707  0.0012 

At most 1 *  0.461205 17.04518 15.49471  0.0290 

At most 2  0.087708 2.203077 3.841466  0.1377 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
None *  0.648810 25.11429 21.13162  0.0130 

At most 1 *  0.461205 14.84210 14.26460  0.0405 

At most 2  0.087708 2.203077 3.841466  0.1377 

 

Johansen Cointegration Test with Intercept (no trend) in CE and test VAR. In bold the significant values with a 

5% confidence interval. 

The results prove the existence of long term relationship between the GDP and our variables because as 

presented in the Table 5.2 there is strong evidence on both Trace and Maximum Eigenvalue tests that we have 

indicated two cointegrating equations. This implies strong evidence of integration between economic growth and 

the major financial intermediaries. Specifically we can clearly see a stronger long term relation of economic 

growth with the banking sector than with the financial one, confirming the theory mentioned before. 

Having verified the cointegration and roll effect in our research we continue by investigating in detail 

the influence that the variables have with each other. To do so we first use a VEC model to investigate the long 

run response of the cointegrating vectors. Discussed by Granger (1988) the simple formula test is using I(1) series 

, like ours. According to Granger the error-correction model is derived from the cointegrating relationship of at 

least two variables 𝑋𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑌𝑡 that follow the next form of equations; 

𝛥𝐿𝑋𝑡 = 𝑎0 +∑𝑏𝑖𝛥𝐿𝑋𝑡−𝑖 +

𝑚

𝑖=1

∑𝑑𝑖𝛥𝐿𝑌𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ℎ𝐸𝐶𝑇𝑡 + 𝑢𝑡    (2) 

𝛥𝐿𝑌𝑡 = 𝑎0 +∑𝑤𝑖𝛥𝐿𝑌𝑡−𝑖

𝑟

𝑖=1

+∑𝑐𝑖𝛥𝐿𝑌𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑞𝐸𝐶𝑇𝑡 + 𝑒𝑡      (3) 

Where ECT is the Error- Correction term from the log-run relationship of the equation (1), where 𝛥𝐿𝑌𝑡 
and 𝛥𝐿𝑋𝑡 is the first differences of the variables. The significant null hypothesis is 𝐻0: 𝑑 = 0 , ℎ = 0 for equation 

(2) and  𝐻0: 𝑐 = 0 , 𝑞 = 0 for equation (3). With the equation (1) representing the possible causality of 𝑋𝑡 to 𝑌𝑡 
and equation (3) being the opposite. With the help of this test to understand whether our series have any long run 

equilibrium and in case of causality will help us to run the Granger Causality/Block Exogeneity - Wald Test. In 

our case the VEC have three equation deriving from the three deferent cointegrated variables that we have with a 

four lag time table. 

After making sure of the existence of cointegration according to Johansen test we are going to continue 

our research by finding the coefficients in the long term. The coefficients will derive from the VECM model that 

we mentioned above. The results of the VECM model are presented in the Table 7.1. The results of the 

cointegration test can be represented as a single equation. Greece’s GDP in the long run can be written as: 

 

 

𝐋𝐆𝐃𝐏 =  𝟎. 𝟎𝟒𝟒𝟕𝐋𝐌𝐂𝐀𝐏 +  𝟎. 𝟒𝟗𝟏𝐋𝐂𝐑𝐃𝐓 +  𝒁𝟏 (4)  
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Graph 5.3 Plot of time Series From cointegration long term series derived from VECM 

 

 

 

 

 

Table 5.3 Vector Error Correction Estimates   

Dependent variable ΔLGDP ΔLCRDT ΔLMCAP 

Speed of Adjustment -0.491762  0.558447 6.591014 

  (0.30871)  (0.47447) (-2.44241) 

 [-1.59295] [ 1.17700] [ 2.69857] 

Vector Error Correction Estimates, estimates the Long-run dynamics of the variables GDP, CRDT and MCAP 

with the error-correction term. The numbers with no borders are the coefficients, the numbers in parentheses are 

their standard errors and in brackets are the t-stats that test the significance of the coefficients. In bold the 

significant non-autoregressive variable coefficients.   

 

After investigating the results from the VEC we firstly study how the significance from the speed of 

adjustment (ECT) of our variables. And we can see the only significant error-correction term is the one that have 

the long run effect only on the market capitalization variable. Meaning that in a long run shock of the market only 

the stock market will adjust to the shock. We observe that GDP and CRDT have statistically significant value 

with a 10% confidence interval, while GDP and MCAP have statistically significant value with 5%. This means 

that in a possible shock the Stock Market will have a faster adjustment than the bank sector.  

However, in our research we mainly focus in the general causality presented by Granger (1988). But 

because we know the long term existing relationship we have to look for the possible causality in the short run 

rather form the long term equilibrium that derives from the ECT. So after estimating the coefficients we can see 

that we have a significant lag effect of the Banking Credit on GDP [Lags 2 & 4 (Table 7.1)]. This is not significant 

in the case of Market Capitalization on GDP and Bank Credit. However, there is significance when we take the 

lag effect that GDP has on the Bank Credit has, so there is a possible bidirectional causality of the two series. 

These results lead us to the next step, in which we will try to identify the possible causality and its direction 

between our variables. To do so, we use the already existing long-run dynamic VEC analysis’ results and we 

estimate the VEC Granger Causality/Block Exogeneity model with Wald test (Granger, 1988). The results of the 

test are presented in Table 5.4 
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Table 5.4 VEC Granger Causality/Block Exogeneity - Wald Test 

    
Dependent variable LGDP  LCRDT LMCAP 

    
Excluded Prob. Prob. Prob. 

    
LCRDT  0.0023 

 
 0.2093 

LMCAP  0.1513  0.0177 
 

LGDP 
 

 0.0014  0.1767 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity, Wald Test on the different possible dependent variables and their 

probability values for each test. In bold the significant values with a 5% confidence interval rejecting the null 

hypothesis that there is no causality between the series. 

 

The estimations presented in Table 5.4 suggest the existence of bidirectional causality between GDP and 

CRDT, and a unidirectional between CRDT and MCAP. The first causality between Bank Credit and Output was 

expected. As we previously stated, Greece is a country that depends mainly on its banking system, and this can 

be seen in both the theory and our empirical model. This causality is bidirectional because the economic growth 

and the Bank Credit are closely related and interact inside the economic system. In many occasions in deferent 

countries economic growth boosted the banking system (USA, Canada, and United Kingdom), while in others; 

the development of the banking system had that effect on economic growth (Switzerland, Luxemburg). As it 

concerns the other relations, although the exact causality is not clear, we can draw some conclusions, by 

additionally using the previous results. The Market Capitalization-Bank Credit relation can be explained by the 

big part that big Bank institutions have on Market Capitalization. So because the biggest part of the Greek Stock 

Market is constituted by Banks, we can assume that they have a big part of the Market Capitalization too, creating 

that causality.  

All the previous results indicate that there is a big influence on the Greek economic growth by the 

Banking system. Concerning these results, we find it is important to also test the effect of theoretical crises using 

the Impulse Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E. with Monte Carlo Standard Errors. The results 

will give us a better view of what will theoretically happen to our dynamic (lag) variables structure from the 

previous VAR model. An impulse response function traces the effect of a possible one-time shock to one of the 

innovations on current and future values of the endogenous variables. 
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Graph 5.4 Dynamic Response to Cholesky One S.D. Innovations of the LGDP series to LCRDT series. 
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In Graph 5.4 we can see the dynamic positive response of GDP, caused by a negative shock occurring in 

the Banking sector. In Graph 5.5, on the other side, the dynamic response of the GDP, caused by a negative shock 

occurring in the Stock Market. 
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Graph 5.5 Dynamic Response to Cholesky One S.D. Innovations of the LGDP series to LMCAP series  

And finally after examining the results from Graph 5.6 and the previous two graphs it is clear all the 

positive reactions from all the impulses, ones more viewing the strong connection between our variables. But after 

the impolse reactions we can see that after the shock the estimates are not normalized because the stay positive, 

that is mainly due to the nature of our series (Macroeconomic) and the strong long term relation that we proved 

in this paper.  
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Graph 5.6 Dynamic Response to Cholesky One S.D. Innovations of the LGDP series to LGDP series  

The results can be caused because of the different fundamental and political conflicts of that period, and 

because of the IMF and ECB control over the government decisions in the short run reactions for each sector. To 

conclude, in the short run period, the Greek economic growth was not significantly influenced by its financial 

sector.  Finally,  due  to  lack  and  a  difference  in  data we  run  the  second model used concerning the part of 

the variables used only in the industrial sector.  

 

6. Conclusions 
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The theoretical background recognizes the existence of a relationship between growth and the financial 

sector in developed economies. However, the debate is about the role of the intermediaries in promoting economic 

growth. The liberalization of the stock markets increased their role as financial intermediaries, thus leading to the 

question how much each financial intermediary affects economic growth.  

In this paper we provide empirical evidence for the two main financial intermediaries, Stock Market and 

Bank Credit to the private sector, using annual data for the period of 1989-2014 in the case of Greece. We examine 

the linkages between real output, the total Market Capitalization and the total banking credit to the private sector. 

The relationships are explained by a temporal Granger-causal framework and accomplished by examining 

dynamic relationships among the variables. The empirical results indicate the existence of Long-run positive 

relationships among the three variables. Also, the employed tests show a bi-directional Granger causality between 

the Bank Credit and economic activity, and a unidirectional causality between Bank Credit and the Stock Market. 

There is no causality between stock market and economic activity in the short run. 

 Additionally we find that the global financial crisis and later the Greek debt crisis affected both the 

financial intermediaries, but the banking sector’s response was bigger and influenced the economic growth more. 

The results verify once more the greater importance of this sector for the Greek economy. Finally by testing the 

Impulse response in a shock for both the variables in response to the total Output, we assume that a negative shock 

in Bank Credit and Stock Market will have a significant negative effect on the Greek economy. 

 However the coefficients estimated, have a small magnitude stating that the relation between the financial 

sector and economic growth is limited. In the Long run, economic performance is partially related to the funding 

by the financial intermediaries. The contribution of the stock market financing economic activity is relatively 

smaller comparing to the bank financing. Both the relations are not surprising, given that the Stock Market 

traditionally played a minor role in Greek economy. The banking sector's limited role in financing economic 

activity has to be considered more because of its major contribution in the economic development of the Greek 

Economy.   



 

 

7. Appendices 
 Vector Error Correction Estimates  

 Sample (adjusted): 1994 2014  

 Included observations: 21 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
    LGDP(-1)  1.000000   

LCRDT(-1) -0.491235   

  (0.02755)   

 [-17.8335]   

LMCAP(-1) -0.044774   

  (0.02537)   

 [-1.76466]   

C -10.36748   

    
    Error Correction: D(LGDP) D(LCRDT) D(LMCAP) 

    
    CointEq1 -0.491762  0.558447  6.591014 

  (0.30871)  (0.47447)  (2.44241) 

 [-1.59295] [ 1.17700] [ 2.69857] 

    

D(LGDP(-1))  1.041520 -1.146916 -7.735754 

  (0.42775)  (0.65743)  (3.38422) 

 [ 2.43486] [-1.74456] [-2.28583] 

    

D(LGDP(-2))  1.173306 -0.821467 -5.962700 

  (0.45941)  (0.70609)  (3.63470) 

 [ 2.55392] [-1.16341] [-1.64049] 

    

D(LGDP(-3))  0.048853  0.170455 -5.637605 

  (0.35721)  (0.54900)  (2.82608) 

 [ 0.13676] [ 0.31048] [-1.99485] 

    

D(LGDP(-4)) -0.123940  1.352759 -2.927601 

  (0.34947)  (0.53711)  (2.76486) 

 [-0.35465] [ 2.51860] [-1.05886] 

    

D(LCRDT(-1)) -0.030201 -0.426626 -1.746281 

  (0.15569)  (0.23928)  (1.23173) 

 [-0.19399] [-1.78297] [-1.41775] 

    
Error Correction: D(LGDP) D(LCRDT) D(LMCAP) 

    
     

D(LCRDT(-2))  0.359172 -0.189975  1.361566 

 [ 2.08901] [-0.71892] [ 1.00094] 

    

D(LCRDT(-3))  0.174796  0.185859  1.532091 

  (0.15450)  (0.23746)  (1.22237) 

 [ 1.13135] [ 0.78270] [ 1.25338] 

    

D(LCRDT(-4)) -0.719056  0.808539  0.457803 

  (0.18566)  (0.28534)  (1.46884) 

 [-3.87305] [ 2.83360] [ 0.31168] 

    

D(LMCAP(-1))  0.024784  0.100242  0.847493 

  (0.03283)  (0.05046)  (0.25976) 

 [ 0.75486] [ 1.98654] [ 3.26266] 

    

D(LMCAP(-2))  0.006609 -0.001541 -0.281154 

  (0.04595)  (0.07062)  (0.36354) 

 [ 0.14384] [-0.02181] [-0.77339] 

    

D(LMCAP(-3)) -0.090460  0.136400  0.180928 

  (0.04165)  (0.06402)  (0.32954) 

 [-2.17179] [ 2.13069] [ 0.54903] 

    

D(LMCAP(-4))  0.040666 -0.068616 -0.171671 

  (0.02934)  (0.04509)  (0.23212) 

 [ 1.38606] [-1.52169] [-0.73958] 
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C -0.018328  0.042839  0.480193 

  (0.02541)  (0.03905)  (0.20103) 

 [-0.72133] [ 1.09697] [ 2.38871] 

    

Table 7.2 

 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
     

   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.058786  0.2617 

Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  

 10% level  -2.635542  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Table 7.3 

 
 

Null Hypothesis: LMCAP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
     

   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.848169  0.3496 

Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  

 10% level  -2.635542  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 

 

Table 7.3 
 

Null Hypothesis: LCRDT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
     

   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.661924  0.9886 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Table 7.4 
 

 

Null Hypothesis: LSTR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.877156  0.3367 
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Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  

 10% level  -2.635542  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 

 

Table 7.5 
Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LGDP LCRDT LMCAP    

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.648810  42.15947  29.79707  0.0012 

At most 1 *  0.461205  17.04518  15.49471  0.0290 

At most 2  0.087708  2.203077  3.841466  0.1377 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.648810  25.11429  21.13162  0.0130 

At most 1 *  0.461205  14.84210  14.26460  0.0405 

At most 2  0.087708  2.203077  3.841466  0.1377 

     
     

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     LGDP LCRDT LMCAP   

 5.825527 -3.939611  1.854995   

-13.05712  2.754183  2.084414   

-3.623423  3.151132  0.866157   

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(LGDP)  0.007230  0.016943 -0.007364  

D(LCRDT)  0.044612 -0.025418  0.001803  

D(LMCAP)  0.038147 -0.124229 -0.068264  

     
     1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  87.61477  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LGDP LCRDT LMCAP   

 1.000000 -0.676267  0.318425   

  (0.09299)  (0.07544)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LGDP)  0.042120    

  (0.04761)    

D(LCRDT)  0.259887    

  (0.06703)    

D(LMCAP)  0.222228    

  (0.39506)    

     
     2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  95.03582  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LGDP LCRDT LMCAP   

 1.000000  0.000000 -0.376342   
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   (0.06262)   

 0.000000  1.000000 -1.027357   

   (0.15252)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LGDP) -0.179108  0.018180   

  (0.10279)  (0.03456)   

D(LCRDT)  0.591774 -0.245759   

  (0.14181)  (0.04768)   

D(LMCAP)  1.844304 -0.492435   

  (0.87983)  (0.29580)   
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Introduction 

 

 The recent developments in the Italian banking sector and mainly in the Bank Monte dei Paschi di Siena 

(BMPS) revealed to a great extent the weaknesses of the existing financial framework concerning the 

identification, prevention and handling of banking crises. Taking into consideration the recent developments and 

the literature concerning the Italian Banking sector, this paper examines critically the extent the situation of this 

bank interacts with the implementation and the progress concerning the still incomplete Banking Union 

framework.  

Taking into account the important progress that has been made since the onset of the financial crisis, the 

aim of the paper is to provide an insight into the extent that the Banking Union framework has been implemented 

so far shedding light on the ongoing and inherent fragility of the existing institutional set-up.  

 

Recent developments in the Italian Banking Sector 

 

According to the European Banking Authority, BMPS almost failed the EU-wide stress tests carried out 

since 2010 and proved to be the worst performer among all banks in 2016. This was mainly due to the fact that 

one third of MPS’s total loan book is not performing compared to about one fifth for the average in the Italian 

banking system131. Yet, in October 2016, BMPS had EUR 5 billion of subordinated debt, of which 65% was sold 

to retail clients. This represents conspicuously the complexity of implementing resolution under the Bank 

Recovery and Resolution Directive (BRRD) regime132 taking also into consideration the definition of non – 

performing loans, which delineates that, a loan is qualified as non-performing (NPL) when it is 90 days past-due 

or unlikely to be paid without collateral realization. Moreover, all exposures to a debtor should be considered non-

performing when 20% of the exposures to a debtor are 90 days past-due133.  

Italian banks had a low exposure to US sub-prime products and there was not any pre-crisis housing 

bubble. Although in 2009 BMPS seemed to be financially sound, when it participated in the Italian bank 

recapitalisation scheme and received state guarantees as form of liquidity support, it occurred huge losses in 2011 

and 2012 mainly due to the previous acquisition of Banca Antonveneta in 2008 for a nonsensical price of EUR 9 

billion and to the unclear accounting practices on two structures transactions with Nomura and Deutsche Bank in 

2011 and 2012 for a total amount of EUR 1,2 billion134. This resulted in a second state recapitalisation in 2013 for 

a total amount of EUR 4,1 billion. The European Commission approved this recapitalisation as restructuring aid135 

and even the International Monetary Fund (IMF) until 2013 acknowledged the proven ability of the Italian banking 

system to mitigate the effects of the crisis and ensure capitalisation by resorting to the market. However, low 

economic activity along with company failures and job losses triggered a further rise in non-performing loans. 

The situation was negatively affected by fruitless managerial decisions, incautious allocation of credit in 

combination with the specific conditions of each bank and the fact that the true value of the non-performing loans 

cannot be determined since every non-performing loan is a special case136. The comprehensive assessment carried 

out by the European Central Bank (ECB) and the European Banking Authority (EBA) in 2014 revealed implicitly 

that the ECB as the Single Supervisor of the Eurozone banks should timely focus on the Italian banking sector in 

order to avoid any systemic effect.  

                                                 
131 De Groen W. P. and Gros, D. (2016b). 
132 Merler, S. (2016d) & European Parliament and Council of the European Union (2014a). 
133 De Groen W. P. (2016a).. 
134 Ewing, J.and  Pianigiani, G. (2013) 
135 European Parliament (2017b). 
136 De Groen W. P. and Gros, D. (2016b). 



 

155 

 

In November 2015 the Italian Parliament transposed BRRD into national legislation. Thus, the Italian 

authorities were left with rather little time to implement the new rules on crisis management before the full 

implementation of bail-in137, which became mandatory only by January 1, 2016 and requires bail-in of 8 percent 

of eligible liabilities. However, the main issue for Italy was not time to implement the new crisis regime for MPS 

but the unwillingness to impose a bail-in since this would provoke political implications. This was also the case 

regarding the recapitalisation with State Aid of two Venetian banks, Banca Popolare di Vicenza and Veneto 

Banca, which gave rise to the dangers involved in case of a bail-in as stipulated by the BRRD138.  

Cases of large political uproar took place on November 2015 when the Bank of Italy and the Italian 

government announced plans to resolve four small credit institutions: Banca delle Marche, Banca dell’ Etruria e 

del Lazio, Cassa di Risparmio di Chiet and Cassa di Risparmio di Ferrara, whose total rescue cost amounted to 

€3,6 bn. ‘This resolution was in accordance with BRRD and consisted of the following elements: a) bail-in of 

equity and subordinated debt: €798 mn losses were imposed on junior bondholders of which around half were 

held by retail investors, b) each of the four banks was split into good or bridge banks, which took over all assets 

except bad debts and all liabilities except those bailed in, and a bad bank containing bad debt, and c) a single bad 

bank was created to take on the bad loan assets of all four banks with the view to either being sold on the private 

market or being managed directly to recoup the greatest amount possible with the proceeds going to the Resolution 

Fund.  The cost of the rescue was borne by the Resolution Fund while the liquidity required for the rescue was 

advanced by three major banks: Intesa, Unicredit and UBI. In order to mitigate the political turmoil related to the 

bail-in of junior bonds held by retail investors, the banks voluntarily set up a fund that will be attached to the 

national deposit insurance scheme to compensate a large number of retail investors of the four banks that were 

bailed in and concurrently delink this fund of the term “state aid” ’139. 

Concerning the BMPS, a guarantee scheme on non-performing loans and Atlante, a bank-financed 

backstop fund, were established. The guarantee scheme for Italian NPLs entailed that Italy will offer a state 

guarantee on them in order to help limit the balance sheet impact. The banks need to pay a fee for the guarantee 

so that it is not considered state aid. The fee will be increasing over time and calculated based on the guaranteed 

amount and the price of the guarantee will be computed taking as reference the prices of credit default swaps for 

issuers with a comparable level of risk to the guaranteed bonds. Before the establishment of the guarantee scheme 

on non-performing loans, 50% of the less senior tranches need to be placed with private investors. However, 

taking into account the low market appeal of riskier tranches and the difference between the market price of NPLs 

and their value as accounted for on banks’ balance sheets, this guarantee scheme might turn out to be ineffective 

unless Italian banks pool their funds together and buy a significant part of the junior products themselves140. In 

support of this, the example of Banca Popolare di Bari is noteworthy since the relevant deal proved that the Italian 

guarantee scheme has floundered141.  

The Atlante fund, endowed with an initial capital of EUR 4.25 billion by a large majority of Italian 

financial institutions, was launched in April 2016 acting as a shareholder of last resort with the view to ensuring 

the success of capital raising of banks that cannot raise capital on the market. Specifically, Atlante was designed 

to underwrite new recapitalizations by Italian banks up to 70 percent of its capital. Moreover, Atlante was created 

as a purchaser for the junior tranches of securitized Italian NPLs up to 30 percent of its capital. Atlante may have 

prevented bank resolution in the short run but one year afterwards, the problematic nature of this fund came up to 

the surface. First, it accumulated risk onto the balance sheets of an already interdependent banking system, thus 

increasing the possibility of systemic risk in the long run. Besides, Atlante’s endowment was inadequate to reach 

its aim since two recapitalizations of BP Vicenza and Veneto Banca could consume the biggest part of its initial 

capital142. Yet, Atlante did not manage to boost confidence in the Italian banking system since on the one hand it 

could trigger conflicts of interest based on the fact that its main shareholders, i.e. the Italian banking groups, were 

also its contracting parties, and on the other  resulted in subscribing almost completely the capital raises it 

participated in143. In support of these arguments is the fact that Giuseppe Guzzetti, one of the persons participating 

in the Atlante venture, explicitly regretted for his participation. Yet, luck of trust in the success of Atlante was 

revealed by the fact that participating banks made significant write – down to the values of their investment144. 

                                                 
137 Gehrig, T., Messori, M., Leite, A.N., Sapir, A., Steffen, S., Tibi, P., Vegara, D., De Vries,.G.C. and  Xafa, M. 

(2016). 
138Zanni, M. (2017). 
139 Garrido, J., Kopp, E. and Weber, A. (2016). 
140 Merler, S. (2016d). 
141 Hale, T. and  McCrum, D. (2017). 
142 Gehrig, T., Messori, M., Leite, A.N., Sapir, A., Steffen, S., Tibi, P., Vegara, D., De Vries, C.G. and Xafa, M. 

(2016). 
143 Merler, S. (2016d). 
144 Merler, S. (2017b). 
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In light of this negative legacy, the poor performance of BMPS at the EU-wide stress tests carried out by 

the EBA and the ECB published on 29 July 2016 has not been a surprise145. As a response to this and induced by 

an earlier demand of the ECB to take drastic action to reduce non-performing loans146, MPS announced that it 

would seek to raise capital amounting to EUR 5 billion from private investors. However, attracting foreign capital 

in politically uncertain circumstances was rather doomed to fail due to the size of the amount to be gathered as 

well as the existing uncertainty stemming from the forthcoming Italian referendum in December 2016. Thus 

additional losses were noticed in MPS since September 2016, which led to new guidelines from ECB. 

Indeed, after the negative outcome of the Italian referendum on 4 December 2016, MPS managed to raise 

only EUR 1 billion. The ECB refused to grant more time to MPS and this triggered the announcement in December 

2016 of a precautionary recapitalisation147 from the Italian government, which was approved by the latter on 23 

December 2016 and allowed MPS to benefit from a EUR 20 million bail-out package148. The ECB subsequently 

raised the capital requirements of MPS from EUR 5 billion to EUR 8,8 billion. This provoked serious criticism as 

well as further doubts concerning the credibility of the common supervisory framework149. Besides, this 

considerable raise for capital requirement reflected the divergent philosophies on State Aid between ECB and 

European Commission. It highlighted that ECB aims at securing financial stability by securing the health of the 

lender regardless of the cost to the taxpayer whereas for the European Commission the size of taxpayer support 

matters as any special treatment for MPS can trigger protests from other lenders150. The most convincing 

argument, however, seems to be that this raise of capital requirements for MPS reflects the risk profile of the 

Italian banks. 

 

Repercussions for the Banking Union  

 

The developments in the Italian banking sector have revealed that the stock of non-performing loans in 

gross bank loans has aggravated the capacity of Italian banks to lend, profit and maintain the majority of their 

deposits. This in turn slowed economic growth and created a vicious circle where recovery could hardly be 

achieved. Since there is a close correlation between business cycle developments and non-performing loans151, it 

is to be noted that without economic recovery it is hardly possible to favour risk reduction, which is a prerequisite 

for the establishment of a truly European Deposit Insurance Scheme as the third pillar of the still incomplete 

Banking Union. Therefore, the Italian banking problem revealed that the non – performing loans’ stagnant 

situation will not mitigate the “legacy problem”, which already hinders further European integration. In order to 

promote the Banking Union project it is therefore essential to lessen the elevated levels of non-performing loans 

based mainly on the European Central Bank’s guidelines, which could be tailored to each Member State’s 

situation. Such initiatives have already taken place in the context of periodic consultations between the IMF and 

Spain152. Accordingly, only with such guidelines and specific timetable and criteria to be satisfied at the various 

stages of the establishment of a European Deposit Insurance Scheme153 can we witness a meaningful roadmap 

towards the completion of the European Banking Union. It is to be noted, however, that given the potential growth 

outlook under which Euro area banks are likely to struggle to grow out of their non-performing loan overhang, 

further policy measures will take much time to be substantially adopted. As long as there are doubts about the 

implementation, the effectiveness and a visible European target leading to tangible progress, the ambiguity over 

terms such as “legacy problems”, “risk sharing” and “risk reduction” will linger and undermine every potential 

step towards an effective Banking Union.  

           The uncertain developments in the Italian banking sector depicted the tendency of the Italian authorities to 

minimize their own costs by keeping the bank alive through support from the ECB as well as their persistence to 

save BMPS rather than resort to resolution. This type of potential conflicts would have been mitigated if there 

was already in place a European Deposit Insurance Scheme and a fiscal backstop ensuring the stability of the new 

integrated banking system and eventually the needed alignment of responsibilities. Thus, it is clear that the case 
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of BMPS proved in practice that a European underpinning of deposit insurance and resolution is an indispensable 

complement to moving supervision to the ECB and the successful handling of crisis cases. Yet, it was also made 

evident that a fiscal backstop for the euro - area banks would ensure, for instance, that the ECB would have no 

incentive to offload the fiscal cost of any problem to the national authorities. Overall, the BMPS case showed that 

European supervision and resolution in one hand and on the other hand, deposit insurance and a lender of last 

resort at national level are not incentive compatible. Consequently, the missing elements of deposit insurance as 

well as the lack of fiscal backstop at European level ‘might actually backfire’ as long as they are not established 

under the Banking Union framework154.  

        Without a fully fledged-deposit insurance scheme the Euro Area banking sector is exposed to country-wide 

bank runs. This is due to the existing vicious circle between banks and sovereigns, which can swiftly transfer a 

bank run in a single failing bank in one member state to a run on all other banks in that country provoking 

contagion effects to other member states. This becomes even more urgent given that the limited amount of the 

existing Single Resolution Fund will hardly be enough for a systemic banking crisis since it is designed to reach 

at its final stage in 2024 the amount of €55 billion155, which is not considered to be enough for a systemic banking 

crisis. This liquidity inadequacy of the Single Resolution Fund may be a main factor rendering resolution to be 

the exception and not the rule as was proven by the developments in Banca Popolare di Vicenza and Veneto 

Banca. In these cases the Single Resolution Board decided that resolution was not necessary in the “public 

interest” according to article 32 (1c) of the BBRD since the two banks’ balance sheet represented just 2 percent 

of the overall Italian system’s total156. Thus, The Single Resolution Board decided that in these cases there would 

be no significant adverse impact on the financial stability of the member states concerned as well as for the 

European Union and none of these banks provided critical functions for the member states. Consequently, these 

cases were subject to national insolvency procedures157.  

         The persisting threat to financial stability of the Eurozone is non-implementation of the existing financial 

regulation. According to Mr. Praet, Member of ECB’s Executive Board, ‘the main concern is that bail-in for large 

and complex institutions has not been tested yet158’ thus rendering fruitless the EU rules on rescuing depositors 

and lenders without taxpayers’ money. That was obvious in the Italian banking sector where the political cost of 

a bail-in and short-term national financial stability proved to be more important than the implementation of EU 

rules, which were legislated with the view of establishing a stable and long-term financial framework for the EU 

as a whole. It is to be noted also that the inadequate implementation of EU rules is not favoured only by the 

national governments, which do whatever it takes to keep alive the ‘national championships159’ as a proof of their 

political correctness. It is also the EU institutional set up that puts up with the laxity of implementation of EU 

rules. That was the case regarding the BMPS where state aid and finally precautionary recapitalisation were 

allowed to take place ending up  paving the way for an unlevel playing field and an ad hoc implementation of EU 

rules according to political interpretation that is driven by the national interest. Although this may not be the 

intention of the EU institutional framework, it seems that this is the result of Member States’ efforts to offer state 

aid and national buyouts in order to keep national banks afloat at all cost. A main factor for this situation could 

be considered the fact that the EU institutional set up with its existing legislation concerning economic prosperity 

has not convinced yet the Member States of its tangible results. Against this background the Eurozone banking 

sector remains vulnerable to internal or external destabilising factors due to a prolonged recession, which can lead 

to higher default risks in banks that perpetuate the vicious circle between banks and sovereigns160. Due to the fact 

that the financial stability has not been restored since 2007, the financial crisis turned into an existential crisis of 

the EU triggering loss of credibility for the Euro area and decreasing political influence of the EU. 

          The majority of impediments concerning the completion of the Banking Union reflects the political 

unwillingness to orient national policies towards goals that are consistent with commonly agreed European targets. 

Establishing the conditions that can favour the economic growth of Member States and the effective prevention 

of financial imbalances in the context of the Banking Union framework, can strike the right balance between 

promotion of the national interest and adoption of risk-sharing measures with minimum risk of moral hazard. 

Against this background, the mutual trust that can be gradually built up will enhance the willingness of Member 
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States to adopt the Euro Area policies and abide by the commonly agreed risk sharing and risk reduction measures. 

These conditions will favour a virtuous circle in which mutual trust, national economic growth and Eurozone 

financial stability will become mutually reinforcing.  

 

Conclusions 

 

The developments in the Italian banking sector revealed the political willingness of a Member State to 

avoid at all cost the implementation of EU rules legislated to promote financial stability at EU level based on the 

belief that financial stability  preserved by national means is safer than the  long term financial stability promised 

by EU rules. It has thus been revealed that the regulatory environment of the Banking Union framework has not 

built yet the necessary confidence that would make Member States receptive concerning the resolution tools 

introduced by the BRRD. Consequently, it is essential that the institutional setup of the European Banking Union 

framework is strengthened by a jointly implemented legislative package that will establish in the long run the 

commitment of the Euro Area institutions and Member States to deal with the existing macroeconomic 

imbalances, which in turn will keep growth close to potential so that the Member States are motivated to cooperate 

and implement the legislated measures. 

This procedure must inspire the belief that compared with the ad hoc national government’s capital 

support during the financial crises, the euro-level preventive and emergency measures can promote the national 

interest as well and mitigate moral hazard. In this context, the Banking Union framework can be further completed 

with symmetric macroeconomic policies that weaken the built-in tendency to imbalances and with institutional 

reforms that underpin convergence and stability both at European level as well as at the public finances of Euro 

Area Member States. These conditions can mitigate the existing uncertainties stemming from organisational, legal 

and economic challenges and in the long run pave the way for breaking the vicious circle between national 

governments and the national banking system as well as for the necessary rebuilt of trust in common European 

targets.  
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Abstract 

 

We introduce a new perspective in visualizing rankings of online sales platforms created as a decision support 

tool on behalf of international fine art buyers and collectors. By means of Multiple Correspondence Analysis, a 

descriptive statistics multivariate data analysis method, groups of top ranked online sellers are extracted and 

mapped taking into consideration all available ranking variables: Visits Movement, Purchases, Buyer and Visitor 

Experience. This research enables prospective online art buyers to take evidence-based decisions derived from 

multivariate ranking data originating from internet seller platform surveys. 

 

Keywords: art sales, e-business ranking, ranking data, multiple correspondence analysis, decision support 

 

 

Introduction – Online Sales and Ranking Visualizations 

 

Online art sales (OAS) are becoming increasingly popular worldwide and progressively attract numerous 

individual collectors and institutional art buyers (Crow, 2007; Gameran & Crow, 2011; Khaire, 2015) due mainly 

to the impact of internet on the democratization of information (Horowitz, 2012) and globalization of markets 

(Velthuis, 2014; Velthuis & Curioni, 2015). Successful art auction houses with long history in the field, as well 

as modern platforms for the promotion of artists and exhibitions, have intensified internet use as a means of 

communication, promotion and sales of works of art (Kang & Chen, 2017; Lee & Lee, 2018). 

In addition, specialized publishers and art houses are exploring trends of this diverse market by exploiting 

electronic polls, periodically publishing reports and results, analyzing preferences of online customers. The 

unconventional nature of the field, lead prominent, long established art houses to host, among others, Art Law, 

Art Business and Art Management graduate seminars and Master’s degrees (Tuttle et al., 2017). 

In a data overloaded internet art sales environment, we introduce a new perspective on rankings data visualization 

of OAS platforms so to aid and support the online art buying decision process [Chen et al., 2009]. Ranking data 

generally result from settings where it is desired to position a set of objects or elements with relevance to some 

criteria (Alvo & Philip, 2014). The vast majority of studies on online buying support have been quantitative 

research focusing on identifying and evaluating buyers survey results (Kim et al., 2008; Coulson-Thomas, 2010; 

Lee et al., 2011; Liu et al., 2013; Chen et al., 2016). 

In our work, we map OAS firm groups incorporating qualitative data on Visits, Purchases, Buyer and Visitor 

Experience with the aid of a multivariate exploratory statistics method named Multiple Correspondence Analysis 

-MCA (Le Roux & Rouanet, 2010). The method examines the symmetric association structure between 

categorical variables and produces along informative output tables, additional, insightful graphs that focus on 

specific characteristics of the phenomenon under consideration.  

MCA has been utilized in similar applications on ranking data (Alvo & Ertas, 1992) in research fields such as 

Sports (van Raalte et al.,1992), Education (Sachs & Chan, 2003), Marketing (Driesener & Romaniuk, 2006), Food 

(van Herk & van de Velden, 2007) and Transportation (Wen & Yeh, 2010). Furthermore, in similar research cases, 

MCA has been reported as a decision support tool in fields such as Agriculture (Solano et al., 2000), E-Commerce 

(van Dam & van de Velden, 2015), Management (Furrer et al., 2008), Marketing (Stalidis et al. 2015) and 

Transport (Diana & Pronello, 2010). 

The expected benefits are that the procedure generates reusable R code regardless of the size and creation date of 

the data set. Other important aspects of the procedure include the capability to focus on specific parts of the data 

set relating to certain categories and that the input is expandable, so that future work may examine the time 

dimension as well.  

An additional goal of the current research in whether the categories of all ranking variables are significantly 

different from each other by examining their corresponding confidence ellipses (Le Roux & Rouanet, 2010).   
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Data and Method 

 

Hiscox, a leading  international art insurer publishes annually online art sales (OAS) and business reports that 

include information and ratings for the world's most popular art sales web portals (Hiscox 2018). The source data 

of this research is included in the 2018 Hiscox report and in particular is reflected in a scoreboard of 831 art buyers 

of the top 25 firms active in the field of art sales. 

As the publisher of the data states, their survey was conducted in January 2018. The Hiscox online art sales 

platform ranking is based on the qualitative responses of art shoppers when polled about their visiting and buying 

habits as well as their perception and satisfaction of visiting and purchasing from different online art platforms. 

Also, due to the characteristics of the sample (77% are European and American art buyers), there is a possible 

bias towards online art platforms based in the aforementioned countries, therefore the ranking is not certainly 

reflective of the reputation of national online art sales portals in countries such as China, or online platforms 

spreading through a comprehensive range of art business, and where fine art sales is a less significant segment of 

their portfolio (Hiscox 2018). 

Multiple Correspondence Analysis is a well-established multivariate dimension reduction method commonly used 

to visualize and interpret categorical data in social and life sciences (Le Roux & Rouanet 2010). Among other 

outcomes (part of which are included in the Appendix), an interpretation and decision support tool, pertaining to 

the main plot in MCA, is a two dimensional symmetric map (see Figure 2) where both individuals (rows/OAS 

firms) and variable (column/ranking) categories are plotted in principal coordinates (Greenacre & Blasius 2006) 

forming a horseshoe type graph (Diaconis et al. 2008).  

 

Data Transformations & Variables Considered 

 

All five of the variables in the examined data file are related to visitor and buyer opinions. Specifically, variable 

MOV corresponds to the movement of the on-line art store since past year (2017), VIS to VISitor rank, PUR to 

PURchase rank, VEXP to Visitor EXPerience rank and BEXP to Buyer EXPerience rank (Table 1). 

 

Table 1: The examined variables 

 

 
The initial data file reflects the views of 831 art buyers and visitors and costs of the top 25 online art sellers, based 

on 5 ranking variables shown above. The top lines in the original file are presented below (Figure 1). 

 

 
Figure 1:  Top lines in the initial data file 

Any application of MCA expects all numerical variables be transformed into categorical. In our case, all variables 

are transformed utilizing their quartiles (Q25, Q50,Q75) that divide and evenly distribute data values, following 

the naming conventions shown below (Table 1).   
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Table 2: Quantification of Rankings Variables 

 

 
Thus, for variable MOV, “Down” (Dn) occurrences are assigned to lower 25% category (labeled MOV.Dn), “No 

Change” occurrences are assigned to mid 75% category (MOV.No) and Up occurrences to upper 25% category 

(MOV.Up). Likewise, for raking variables: Visitor Rank (VIS), Purchase Rank (PUR), Visitor Experience rank 

(VEXP) and Buyer Experience rank (BEXP), Low, Mid and High categories are assigned based on their 

distributions for quartiles Q1 (Low), Q2 & Q3 (Mid) and Q4 (High) respectively. 

 

 

Results – Main Raking Trends 

 

The application of Multiple Correspondence Analysis, when plotting both individuals (OAS firms) and variable 

categories (user and buyer’s rankings) reveals a clear picture of the main trends in the original data source, 

enabling both buyers and firms’ decision makers to get the big picture of the specific online market. 

In the biplot below (Figure 2), the first factorial plane takes into account 50,26% of the total variability of the 

examined data set as also indicated in the Appendix of the current work. Based on the interpretation tables that 

accompany MCA’s results, insight on important characteristics of each firm grouping can be drawn by focusing 

on important trends as pointed out by index cos2, the quality of representation of variables or categories, or, their 

squared correlations that measure the degree of association between variable categories and a particular axis (see 

Individuals and Categories tables in the Appendix). When a (ranking) category or OAS firm is well represented 

by two dimensions, the sum of their cos2 index is near one.  

.   

 

 
Figure 2: The first factorial map (total inertia : 50,26%) 

 

% - QRT 

Category Description Suffixes 

MOV 

VIS, PUR 

VEXP, BEXP 

25 Dn Low 

75 No Mid 

25 Up High 
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In the top right/first quartile in the graph above (Figure 2), Arsy, Christie’s, Sotheby’s Artnet prevail, showing 

High scores in all ranking variables ({VIS, PUR, VEXP, BEXP}.high) and essentially no Movement since last 

year (MOV.No). 

On the other hand, OAS. firms in the top left/second quartile, namely ArtGallery, Bidsquare, Ocula, Drouot and 

DegreeArt are positioned in the low rankings region ({VIS, PUR, VEXP, BEXP}.low) in all four of the examined 

ranking variables, combined with increasing trends (MOV.Up). 

Lower quartiles (Q3 and Q4) include the rest, all middle-ranked firms ({VIS, PUR, VEXP, BEXP}.Mid), mainly 

moving downwards in rankings (MOV.Dn). These OAS firms are Dorotheum, Amazon (Art), Barneby, Philips, 

Artfinder, Paddle8, The-Saleroom, Etsy, Saatchi Art, Heritage, Bohnams, Live Auctioneers, Artspace, Invaluable 

and Saffronart. From its rankings, 1stbits seems to belong to this group of firms as well.  

Graphs produced by MCA are procedurally accompanied by corresponding interpretation tables (see Appendix: 

Interpretation Aid for MCA Results) providing the researcher with valuable insights needed to unveil possible 

hidden information in the original data set.  

As mentioned previously, a secondary goal of this decision support procedure is to determine whether the 

categories of a ranking or other variable are significantly different from each other. In this direction separate 

graphs of category clusters for each variable would be helpful, in the form of confidence ellipses, here of 95% 

confidence. These ellipses are depicted below (Figure 3) and can be constructed with the use of a specific 

implementation of MCA (Husson et al. 2017). 

 
Figure 3: Confidence Ellipses of categories (95%) of all variables 

 

As seen in the preceding figure, categories of variables Visitor Rank (VIS), Purchase Rank (PUR) and (BEXP) 

are significantly different from each other. On the other hand, category High Visitor Experience rank (VEXP.high) 

seems to map significantly apart from partly overlapping Middle (VEXP.Mid) and Low Visitor Experience 

(VEXP.Low) and similarly, category No Movement (MOV.No) is significantly detached from Up and Down 

Movement categories that map adjacent to each other. 

A useful next step for future research would be an attempt to extract a more crisp, detailed view of the positioning 

of OAS firms by plotting a clustering dendrogram using the MCA coordinates already calculated and used in the 

procedures described above. This procedure will allow to define positioning of firms into clusters of common 

characteristics. 

 

Concluding Remarks 

 

Results emerging from the present study, suggest that MCA is a suitable tool for the decision support process of 

prospective online art buyers. This is the first work applying a multivariate data analysis method on online art 

sales related to survey data from an international source of art buyers ratings. Further research could also be 

conducted for cross validation and establishing of concise responder groupings, with the use of clustering 

techniques, such as k-means or hierarchical clustering.  
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Appendix: Interpretation Aid for MCA results (first & second axis) 

 
Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   

Variance               0.604   0.401   

% of var.             30.201  20.056   

Cumulative % of var.  30.201  50.257   

 

Individuals (the 10 first) 

                Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2  

1stdibs      |  0.563  2.099  0.168 |  0.153  0.233  0.012  

Amazon (Art) |  0.078  0.041  0.003 | -0.155  0.239  0.013  

Artfinder    | -0.546  1.971  0.157 | -0.327  1.067  0.057  

ArtGallery   | -1.264 10.579  0.573 |  0.957  9.125  0.328  

Artnet       |  0.909  5.478  0.354 |  0.715  5.105  0.219  

Artspace     |  0.278  0.513  0.035 | -0.829  6.861  0.312  

Artsy        |  1.201  9.549  0.517 |  0.977  9.517  0.342  

Barneby      | -0.561  2.083  0.166 | -0.141  0.199  0.011  

Bidsquare    | -1.095  7.945  0.513 |  0.756  5.702  0.244  

Bonhams      |  0.241  0.383  0.040 | -0.630  3.963  0.276  

 

Categories (the 10 first) 

                Dim.1    ctr   cos2 v.test    Dim.2    ctr   cos2 v.test  

MOV.Dn       | -0.066  0.064  0.003 -0.288 | -0.294  1.900  0.068 -1.278  

MOV.No       |  1.212  5.837  0.200  2.193 | -0.097  0.056  0.001 -0.175  

MOV.Up       | -0.264  1.017  0.055 -1.147 |  0.321  2.256  0.081  1.393  

VIS.High     |  1.238 12.173  0.484  3.407 |  0.813  7.908  0.209  2.238  

VIS.Low      | -1.258 12.568  0.499 -3.462 |  0.912  9.948  0.263  2.510  

VIS.Mid      |  0.009  0.001  0.000  0.047 | -0.796 16.429  0.686 -4.059  

PUR.High     |  1.198 11.396  0.453  3.297 |  0.873  9.123  0.241  2.404  

PUR.Low      | -1.286 13.146  0.522 -3.541 |  0.916 10.047  0.265  2.523  

PUR.Mid      |  0.041  0.029  0.002  0.209 | -0.826 17.685  0.739 -4.211  

VEXP.High    |  1.331 14.073  0.559  3.664 |  0.735  6.457  0.170  2.022  
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 Abstract 
 This research contributes existing literature on the psychic distance influence on the organisations’ performance 

– more specifically Multinational Enterprises (MNEs) – in tourism and hospitality industry. The aim of this 

research is to reveal the effects of these psychological factors on the performance of the MNEs, whether they are 

affecting this industry positively, negatively or even neutral. What the possible benefits are created by these 

distances. Whether, the tourism and hospitality industry is affected by these distances or not. The research is done 

using objectively positivism method applying quantitative approach. The data collection technique is applied from 

a very famous, valid and reliable data-base called ‘FAME’; data has been processed and results has been analysed.  

 The findings demonstrate that psychic distance factors can affect MNEs’ performance in various ways. These 

illustrations take place in three aspects, as follows: positive factors (Religion and Industrial Development), 

negative factors (Culture and Language), and neutral factors (Education and Political System). The findings 

elaborate the role of psychic distance can also be positive and sometimes neutral on the MNEs’ performance; and 

also, the psychic distance may amplify or affect other cultural factors influence in the same time. 

 

1. Introduction 

 1.1 Background 

 
 This is a quantitative research on the impact of psychic distance on Multinational Enterprises’ performance, 

substantially contributes to the literature in tourism and hospitality industry that is an area not sufficiently 

researched before. The purpose of this research is to explore psychic distance effects in practice on MNE 

performance and its strategies in an international environment and foreign market. 

 The Psychic Distance concept has become popular from in recent 30 years. The first time Beckermann introduced 

it in 1956. Later Linnemann (in 1966) mentioned about Psychic Distance in his econometric study of international 

trade flows. In 1975 Johanson and Wiedersheim‐Paul expanded this concept their study on internationalisation of 

different organisations in Sweden and two years later another study has been published by Johanson and Vahlne 

(1977) which has mentioned Psychic distance in their study about ‘internationalization process of the firm-a model 

of knowledge development and increasing foreign market commitments’. Later on this topic became even more 

popular by the time passed and more researchers tried to investigate and research about this topic. 

 Many scholars tried to examine the connection between psychic distance and other country level factors in 

international business. For example, Kogut and Singh (1988) studied about the relation between cultural distance 

and psychic distance, later this topic has been critically studied by Brewer (2007). Ghemawat (2001) offered four 

different dimensions as reasons for existing the distance between two different countries; including governance, 

culture, administration and economic.  

 It is crucial to find out how the psychic distance will affect the MNE performance, and how the organisations in 

tourism and hospitality can use this knowledge to ‘improve their performance’ or ‘prevent of possible negative 

effect on their performance and services’. Literature increasingly provides researches on psychic distance and its 

relation with many country-level factors which is important for internationalisation and international business in 

tourism and hospitality industry. However, these researches come with limitations. Academics have significantly 

covered psychic distance during recent decades. 

 

1.2 Research Gap 

 
However, most of the studies assume the concept of psychic distance generally and there is not enough researches 

in tourism and hospitality industry extent. Furthermore, there is not much literature about the psychic distance 

impact on MNE’s performance in tourism and hospitality, while this increasingly seen as an effective factor for 

the quality of tourist experience in destination (Abooali et al., 2014). There are a few evidences about psychic 
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distance affecting MNE performance in general, without any explicit efforts to tourism and hospitality industry. 

So, this research will attempt to fill this gap in study. 

Actually, this study’s contributions are different combinations of factors affecting both psychic distance and 

MNEs performance, and evaluate the changes in MNEs performance after integrating the control variables. By 

implementing various control variables based on GLOBE project (House et al., 2002) in MNE’s performance 

assessment, and checking whether the psychic distance has negative effects on the MNEs or not; a lot of quite 

interesting results has been revealed. Furthermore, the research applied Dow and Karunaratna (2006) factors as 

independent variables and as a contribution the affects of cultural distance also being taken into an account on 

psychic distance. Therefore, the gap in more detailed research on psychic distance and its effects on MNEs 

performance has been fulfilled. At the same time creativity in combining influencing elements has been integrated 

in this study. 

An interesting set of results in this study has been found; which emphasises on unpredictable behaviour of different 

variables. Based on the expectations we may have either negative or positive impact from different sets of 

variables; although, the variables show an interesting outcomes which was a combination of positive and negative 

impacts on the MNEs performances. The gap of consideration secondary variables on affecting the MNEs 

performance has been fulfilled by control variables implementation. 

 

1.3  Aim and Question 
This quantitative research aims to find out the relation between psychic distance and multinational enterprises 

(MNE) performance in tourism and hospitality industry that are embedded in different psychological environment 

and corporate governance practices. In larger detail, the research tries to find the practical process of how psychic 

distance between home market and destination market will affect the MNEs’ performance and strategies in the 

new market. Therefore, this research will consider the possibilities which lead to increase the succession of the 

organisation; and barriers which prevent it. 

 The research aims to answer to the following questions: 

 What are the effects of Psychic Distance on MNEs performance? 

 What possible advantages or problems caused by Psychic Distance? 

 Have tourism and hospitality industries been affected by Psychic Distance? 

 How Psychic Distance will make an organisation to change its strategies? 

 From the perspective of MNEs Performance in tourism and hospitality, Psychic Distance is a Positive 

element or a Negative one? 

 

1.4  Contribution to Research and Practice 

 

1.4.1 Theoretical Contributions 
Psychic distance has been subject to research in the recent decades. There is no surprise because Psychic Distance 

is determinative factor and it is related to foreign market entry which may change the direction of organisations 

expansion into foreign markets (Conway and Swift, 2000). Psychic Distance has received greater attention due to 

the importance of building relationships in business, and the work of the international marketing and purchasing 

group. Hallén and Wiedersheim-Paul (1984) found psychic distance as a consequence of both social and cultural 

distance. Moreover, Psychic distance is not referred to Cultural Distance; they are two different things, in terms 

of measurement and assessment (Nordström & Vahlne, 1994). 

Therefore, it is needed to study in more detail about psychic distance; in addition to that there is not enough 

evidence of psychic distance effects on MNEs’ performance in tourism and hospitality industries. So, this research 

provides an insight to the impact of this factor on organisation’s act, especially in hospitality and tourism sector. 

 

1.4.2 Empirical Contributions 
The academics have identified the importance of psychic distance in different literatures (Conway and Swift, 

2000; Ramaseshan and Patton, 1994; Anderson and Coughlan, 1987; Davidson, 1982; Sousa and Bradley, 2006; 

Håkanson and Ambos, 2010). Despite the importance of the tourism and hospitality, and psychic distance impact 

on the performance of the organisation, there are not enough academic literatures to examine the relation between 

these two. The quantitative research methods used in existing literature tries to explain the relation between 

psychic distance and tourism and hospitality industry.  

 Therefore, this quantitative research builds around the former researches on psychic distance measurement 

contributing the existing literature by identifying the possible effect of psychic distance in tourism industry which 

is founded around the investment size, entry mode, the interest of foreigners for the new markets. 

Previous literatures suggest that psychic distance influences foreign market entry and investments (Ellis, 2008). 

In addition, many scholars identified various aspects of this topic like the importance of psychic distance, the 

psychic distance impact on MNEs performance and psychic distance in tourism marketing. However, these 
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researchers are not interlinked providing how psychic distance influences the MNEs’ performance in tourism and 

hospitality industry. Thus, this research contributes the literature by describing the effect of psychic distance on 

hospitality industry and the link between the MNEs’ performance and this industry; considering the control 

variables in this study the outcomes are more close to the reality and more accurate. Furthermore, many aspects 

of this relationship between psychic distance and MNEs performance have been revealed by combining various 

factors to analysis their relations. 

More specifically, this research’s contributions are about exploring the relationships between psychic distance 

and hospitality industry in addition to its impact on MNE’s performance in this sector. These relationships are 

brought together in an innovative way to explore the effects of psychical factors in business. 

1.5  Structure 
The structure of current research described as follows. At first, in literature review psychic distance and its history 

and feature has been introduced to make a better sense of understanding of all definition aspects of this term 

during last three decades. The methodology section follows to this part; and it includes Methods, samples, data 

collection, data analysis and ethical consideration. Under the results section, the outcome has been reported and 

the overall results have been compared. Discussion part observes the findings in conjunction with the existing 

literature and provides empirical and theoretical contributions to the current study. Finally, in conclusion sector, 

the summary from the whole work has been included, alongside the research limitations and personal reflection. 

Due to size limitations in conference paper submission, selected sections has been included below. 

 

2. Discussion of findings 
Scholars in marketing studies mainly paid attention to the concept of psychic distance and used it in their works 

(Sousa and Bradley, 2005; Okazaki and Taylor, 2013; Evans et al., 2000), tourism researchers have failed to care 

about this concept properly (Ng et al., 2007). To enhance the understanding of psychic distance effects on MNEs’ 

performance in tourism, this paper applied a measurement method which derived from many scholars (Dow and 

Karunaratna, 2006; Hofstede, 1980; House et al., 2002; House et al., 2004) and relevant literature (Sousa and 

Legas, 2011; Evans et al., 2000; Griffith and Harvey, 2001; Sousa and Bradley, 2005; Rao and Schmidt, 1998; 

Dow and Larimo, 2009; Harzing, 2004; Björkman & Furu, 2000). This paper used multiple regression analysis to 

develop, test and detect the psychic distance impact on the multinational enterprises’ performance in tourism and 

hospitality industry. The regression method provided the findings presented in this research. These results are 

interestingly different in various factors; some of them support the previous papers (Sousa and Lages, 2011; 

O’grady and Lane, 1996; Dow and Ferencikova, 2010) and some others are not. Since this study considered the 

psychic distance impact on MNEs’ performance in terms of expanding their business in foreign markets, it is 

reasoned that psychic distance constitute a different source of difficulty within MNEs international expansion and, 

as such, negatively influence organisation performance. While most extant study has concentrated on the influence 

of one particular psychic distance stimulus.  

 According to Dow and Karunaratna (2006), it is argued that managers’ perceptions of psychic distance are being 

functional based on the psychic distance motives that which they are exposed to, but even those perceptions are 

being moderated by the sensitivity of decision makers to those motives. Successively, managers’ perceptions of 

psychic distance will affect their options. Thus, psychic distance motives can influence perceptions only if they 

are identified by the administrator that successively needs psychic distance motives to be leastwise to some level 

overt and concrete. 

Furthermore, the finding of the basic statistics and regression analysis indicates differences amongst these 

variables, in terms of negativity of the impact of psychic distance. There were only language and cultural distance 

which showed negative impact on the MNEs’ performance (Sousa & Bradley, 2006; Manrai and Manrai, 2011; 

Abooali et al., 2014). On the other hand, there were other factors which showed positive effects on MNEs’ 

performance including religion and industrial development. In addition, there were some other factors which did 

not show significant signs of affecting MNEs’ performance, and did not seem to be determinative factors in terms 

of having impacts on MNEs’ performance in tourism and hospitality; such as political system and education.  

Overall, this research presented evidence which psychic distance factors can affect the MNEs’ performance in 

various ways. Specifically, it is found that statistically and significantly ‘Cultural distance’ and in lower levels 

‘Language differences’ affect the performance of the MNEs in a negative way. Furthermore, the findings show 

that ‘Education’ and ‘Political System’ almost has no effect on MNEs’ performance in perspective of psychic 

distance. In addition, it is necessary to be mentioned the results of current study showed that actually ‘Religion’ 

and ‘Industrial Development’ have a positive impact on the performance of the MNEs, which was quite 

interesting. 

Therefore, it is revealed there are also other factors which needed to be taken into the account for further studies. 

Since, they are affecting other factors in different way. I this study after considering the cultural distance and 

psychic distance factor, some of the control variables showed significant differences. ‘Age’ and ‘Size’ of the 

company showed significantly negative impacts on the MNEs’ performance. As Majumdar (1997) argued about 

the size and the age of the organisation, older organisations are less profitable and larger organisations are less 
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productive. So, it can be seen how the psychic distance affects and even amplifies the negative effects of the 

organisations’ size and age on the MNEs performance. This can explain the meaningless negative effect of 

companies’ age and size turning into significant negative impact on the organisations’ performance. Furthermore, 

as Rieck et al. (2005) mentioned about the internationalisation level it may lead to affect positively on the 

organisations performance. As the results of current study show, the internationalisation already provides positive 

impact on the performance of the MNEs. Positively, it impacts more significant under the effect of psychic 

distance which is quite interesting; and at the same time it shows similar and positive results on the MNEs’ 

performance like former researches.  

The results are in line with our theoretical arguments that despite the differences which were not expected in some 

parts of the results but it is logical and can be tracked via former literatures. Also, it is necessary to remember that 

variables impacts would be appeared differently in various conditions; specifically, if the viewpoints are going to 

be more realistic toward the challenges, it is necessary to consider more relevant variables to evaluate the situation 

more accurately and make decisions much more precisely to increase the performance and profitability.  

For the Cultural and Language differences, it needs to be mentioned that they are different than other factors in 

psychic distance. The propositions of cultural distance and language difference are less overt and predictable 

(Hutzschenreuter et al., 2014). These distances affect, for example, interaction and communication with external 

and internal parties. Cultural distance may disturb the decision making and slows down learning process, while 

the language differences directly creates interaction and communication problems due to misunderstanding of the 

concept and incapability to express thoughts. It follows the phenomena and mechanisms related to the cultural 

distance and language differences induce more complications for the organisations as compared to the 

implications of other psychic distance factors, for example, government taxes. 

It should be admitted that current research was not be able to identify any major effect originating from 

‘Educational’ or ‘Political System’ aspects of psychic distance. The unimportant findings from gained for Political 

System and Educational aspects may be elucidated as follows. Differences in Political System may lead the foreign 

organisations to misjudge or wrongfully interpret the government behaviour or even how the other companies are 

likely to react by possible government’s intervention; and differences Educational figures provide uncertainty and 

risk for manager to understand the foreign market properly and interpret the business in the host country (Dow 

and Karunaratna, 2006). However, these differences may show a different look even if they seem to be negative. 

The educational differences are not always going to be negative on the MNEs’ performances. In fact, employees 

in host countries with higher education average do not need to be trained by the organisations; this means lower 

training cost for the companies and even they may already have enough capabilities and experience to elevate the 

companies’ performance to its maximum level, specifically in tourism and hospitality industry (Blake et al., 2006; 

Treasury, 2003). Also, the same thing may happen for Political System, especially, in the tourism and hospitality 

concept. For example, the different Political System as much as it could be unwanted, it could be attractive too; 

just like Cross-Border shopping or Border-town Gambling, there are some countries that restricted the gambling 

as a legal activity and some others give the permission to the community for it. It seems to be an attractive element 

for organisations in tourism and hospitality to pay attention to these differences, and get attracted toward 

expanding their businesses within these countries. 

However, implications of ‘Political System’ and ‘Educational’ differences are not easy to understand and measure. 

For example, differences in customers and tourists behaviour are hard to verify and so to get prepared for it. 

Therefore, the fact that this paper could not detect a statistically major influence of the ‘Political System’ and 

‘Educational’ in psychic distance on the MNEs’ performance may be obtained from these possibly controversial 

effects of the differences in these two specific factors.  

In fact some psychic distance motives are more overt than others has far reaching consequences. Studies on both 

organisation level and individual level have revealed that information processing pursues a series that involves 

attention, interpretation and action (Dutton and Jackson, 1987; Daft and Weick, 1984). This is essential as it 

indicates that issue-specific actions can only be taken to the level to which the particular problem is perceived. 

Put various the scope to which an administrator or an organisation is able to deal with a problem is conditional 

upon the scope to which the administrator or organisation pays attention to the problem.  

About the cultural distance motives according to Hofstede’s dimensions of culture turned out not to be a strong 

forecaster of perceived psychic distance. Håkanson and Ambos (2010) describe this result by mentioning that 

Hofstede’s dimensions disregard for easily and over identifying cultural expression like those linked, for instance, 

with art, architecture, and religion (Håkanson and Ambos, 2010). Regarding to the tacit and fuzzy nature of these 

national culture aspects an organisation doesn’t tend to allocate considerable attention to this problem, making it 

hard to grasp the scope of differences between any two countries. According to Pedersen and Petersen (2004), 

less attention allocation and following that being less conscious of these differences tend to lead the organisation 

to underestimate the variations in such tacit and implicit dimensions like, for instance, culture, psychology, and 

their impact on interpersonal communications and interactions.  
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Furthermore, it seems that organisations may have problems to recognise and interpret the differences in the 

Political System. For instance, the implicit norms and rules combined with Political System communication and 

interaction are not frankly obvious for a foreign organisation (Hutzschenreuter et al., 2014).  

As aforemnetioned, the greatest part of performance variety is elaborated by psychic distance factors such as 

Industrial Development, Religion and Language followed by cultural distance and dimensions such as 

Organisation’s Age, Size and Internationalisation Level. 

 

3. Conclusion 
The current study presented different literatures about the impact and effects of psychic distance and its influence 

on the business specifically about the performance of the MNEs in tourism and hospitality industry. These 

literatures reviewed various aspects of this concept and proposed certain hypotheses about the psychic distance 

impact. 

The quantitative method of study has been used to process the data and find the results regarding the chosen 

sample of 181 companies in this study within the UK and Ireland. Since more than one independent variable used 

within this work, the best method was multiple regression analysis for this evaluation. By importing different 

variables (Dependent, Independent and Control) into this calculation, a multidimensional study has been evolved 

to consider many aspects of imposing impact on the MNEs’ performance; in order to provide more accurate 

findings.  

This research originally expected to find more detailed relation between psychic distance and the performance of 

MNEs in the Tourism and hospitality industries. This paper revealed these relations successfully, although there 

are some exclusive in the results about some specific factors which led this study to much more relevant and 

interesting findings. There were satisfying and interesting findings within the evaluations. Some of the 

expectations were supported by the findings and some of them are not. As it is discussed there were many other 

factors included in this process, which seemed to have effect on the performance and some other relevant factors. 

It is necessary for future researches to consider those effective factors alongside current variables to achieve more 

accurate, reliable and precise results. Also, this helps to obtain more realistic findings for taking action and making 

right decisions.  

In particular, the level of internationalisation improves the performance of MNEs positively and helps them to 

manage their business easier within the foreign market (whether the psychic distance factors are considered or 

not). On the contrary, some of the independent factors in psychic distance have negative effect on the performance 

of MNEs and make the organisations limited to do their bests in foreign markets such as the difference in language 

and in culture. Later, it is shown that not necessarily all the psychic distance dependent factors and variables will 

lead to such performance reduction and actually some of these factors will improve the performance although 

they are distant from the host countries values (for example, Religion and Industrial Development are increasingly 

shown that they will lead to improve the MNEs’ performance within the new foreign market environment). 

Meanwhile, there were some neutral psychic distance factors in independent variables; like Education and 

Political System which did not show meaningful reactions to this evaluation. 

In conclusion, this research highlighted the impact of psychic distance on the performance of the MNEs by details 

that it could be different from the previous literatures in some aspects and necessarily all the factors are not going 

to show the same response toward the imposing the changes in MNEs performance. These unexpected results 

showed that this concept needs more detailed exploration; and more variables and details should be included (Like 

collectivism or individualism within the community, Colonial Links and Changes over Time, etc) within the future 

investigations to gain result much more closely to the reality.  

 

4. References 
 

Abooali, G. and Mohamed, B., 2012. Operationalizing psychological distance in tourism marketing. International 

Journal of Business and Management, 7(12), p.173. 

Abooali, G., Ghaderi, Z. and Mohamed, B., 2014. Conceptualizing and validating the psychic distance construct 

in the context of tourism. Anatolia, 25(2), pp.268-279. 

Adler, N.J., 1986. International dimensions of organizational behavior. Thunderbird International Business 

Review, 28(1), pp.31-32. 

Ambos, T.C. and Ambos, B., 2009. The impact of distance on knowledge transfer effectiveness in multinational 

corporations. Journal of International Management, 15(1), pp.1-14. 



 

175 

 

Anderson, E. and Coughlan, A.T., 1987. International market entry and expansion via independent or integrated 

channels of distribution. The Journal of Marketing, pp.71-82. 

Arora, A. and Fosfuri, A., 2000. Wholly owned subsidiary versus technology licensing in the worldwide chemical 

industry. Journal of International Business Studies, 31(4), pp.555-572. 

Barkema, H.G. and Drogendijk, R., 2007. Internationalising in small, incremental or larger steps?. Journal of 

International Business Studies, 38(7), pp.1132-1148. 

Barkema, H.G., Bell, J.H. and Pennings, J.M., 1996. Foreign entry, cultural barriers, and learning. Strategic 

management journal, pp.151-166. 

Bebenroth, R., 2015. Japan and Foreign Direct Investment. In International Business Mergers and Acquisitions 

in Japan (pp. 7-22). Springer Japan. 

Beckerman, W., 1956. Distance and the pattern of intra-European trade. The review of Economics and Statistics, 

pp.31-40. 

Benito, G.R. and Gripsrud, G., 1992. The expansion of foreign direct investments: discrete rational location 

choices or a cultural learning process?. Journal of International Business Studies, 23(3), pp.461-476. 

Berry, H., Guillén, M.F. and Zhou, N., 2010. An institutional approach to cross-national distance. Journal of 

International Business Studies, 41(9), pp.1460-1480. 

Bilkey, W. J. 1978. An attempted integration of the literature on the export behavior of firms. Journal of 

International Business Studies, 9(1): 33–46. 

Björkman, I. and Furu, P., 2000. Determinants of variable pay for top managers of foreign subsidiaries in 

Finland. International Journal of Human Resource Management, 11(4), pp.698-713. 

Blake, A., Sinclair, M.T. and Soria, J.A.C., 2006. Tourism productivity: evidence from the United 

Kingdom. Annals of Tourism Research, 33(4), pp.1099-1120. 

Boyacigiller, N., 1990. The role of expatriates in the management of interdependence complexity and risk in 

multinational corporations. Journal of International Business Studies, 21(3), pp.357-381. 

Brewer, P.A., 2007. Operationalizing psychic distance: A revised approach. Journal of International 

Marketing, 15(1), pp.44-66. 

Brouthers, K.D., 2002. Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and 

performance. Journal of international business studies, 33(2), pp.203-221. 

Bryman, A. (2012), Social Research Methods, 4th edn, Oxford University Press, New York. 

Buckley, P.J. and Casson, M.C., 1998. Analyzing foreign market entry strategies: Extending the internalization 

approach. Journal of international business studies, 29(3), pp.539-561. 

Calvin, J.A., 1998. Regression models for categorical and limited dependent variables. 

Carlson, S. "International Transmission of Information and the Business Firm." The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science 412, (March 1974): 55-63. 

Cavusgil, S.T., 1980. On the internationalization process of firms. European research, 8, pp.273-281. 

Child, J., Ng, S.H. and Wong, C., 2002. Psychic distance and internationalization: Evidence from Hong Kong 

firms. International Studies of Management & Organization, 32(1), pp.36-56. 

Cohen, W.M. and Levinthal, D.A., 1990. Absorptive capacity: A new perspective on learning and 

innovation. Administrative science quarterly, pp.128-152. 



 

176 

 

Conway, T. and Swift, J.S., 2000. International relationship marketing-The importance of psychic 

distance. European Journal of Marketing, 34(11/12), pp.1391-1414. 

Cramer, D. and Howitt, D.L., 2004. The Sage dictionary of statistics: a practical resource for students in the 

social sciences. Sage. 

Daft, R., 1995. Why I Recommended That Your Manuscript Be Rejected and What You Can Do About 

It. Publishing in the organizational sciences, pp. 193-209. 

Daft, R.L. and Daft, R.L., 2009. Principles of management. South-Western, Cengage Learning india Pvt. Limited. 

Daft, R.L. and Weick, K.E., 1984. Toward a model of organizations as interpretation systems. Academy of 

management review, 9(2), pp.284-295. 

Damodar, N., 2004. Basic econometrics. The Mc-Graw Hill. 

Davidson, W.H., 1980. The location of foreign direct investment activity: Country characteristics and experience 

effects. Journal of international business studies, 11(2), pp.9-22. 

Davidson, William H. 1982. Global strategic management. New York: John Wiley & Sons. 

Davidson, W.H. and McFetridge, D.G., 1985. Key characteristics in the choice of international technology transfer 

mode. Journal of International Business Studies, 16(2), pp.5-21. 

Deza, M.M. and Deza, E., 2006. Dictionary of distances. Elsevier. 

Dick, A.L., 2013. Why epistemology matters. Information Development, 29(1), pp.7-9. 

Dierickx, I. and Cool, K., 1989. Asset stock accumulation and sustainability of competitive 

advantage. Management science, 35(12), pp.1504-1511. 

Dikova, D., 2009. Performance of foreign subsidiaries: Does psychic distance matter?. International Business 

Review, 18(1), pp.38-49. 

Dilts, R. and DeLozier, J. (2000) Encyclopedia of systemic Neuro-Linguistic Programming and NLP new coding, 

(Scotts Valley, CA, NLP University Press) 

Dow, D., 2000. A note on psychological distance and export market selection. Journal of International 

Marketing, 8(1), pp.51-64. 

Dow, D. and Ferencikova, S., 2010. More than just national cultural distance: Testing new distance scales on FDI 

in Slovakia. International Business Review, 19(1), pp.46-58. 

Dow, D. and Karunaratna, A., 2006. Developing a multidimensional instrument to measure psychic distance 

stimuli. Journal of international business studies, 37(5), pp.578-602. 

Dow, D. and Larimo, J., 2009. Challenging the conceptualization and measurement of distance and international 

experience in entry mode choice research. Journal of International Marketing, 17(2), pp.74-98. 

Dunning, J.H., (2001). The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and 

future. International journal of the economics of business, 8(2), pp.173-190. 

Dutton, J.E. and Jackson, S.E., 1987. Categorizing strategic issues: Links to organizational action. Academy of 

management review, 12(1), pp.76-90. 

Easterby-Smith, M., Thorpe, R. and Jackson, P.R., 2012. Management research. Sage. 

Eisenhardt, K.M. and Schoonhoven, C.B., 1990. Organizational growth: Linking founding team, strategy, 

environment, and growth among US semiconductor ventures, 1978-1988. Administrative science quarterly, 

pp.504-529. 

Ellis, P.D. 2000. Social ties and foreign market entry. Journal of International Business Studies, 31(3): 443–469. 



 

177 

 

Ellis, P.D., 2008. Does psychic distance moderate the market size–entry sequence relationship?. Journal of 

International Business Studies, 39(3), pp.351-369. 

Engwall, L. and Wallenstål, M., 1988. Tit for tat in small steps: the internationalization of Swedish 

banks. Scandinavian Journal of Management, 4(3-4), pp.147-155. 

Eriksson, K., Johanson, J., Majkgård, A. and Sharma, D.D., 2000. Effect of variation on knowledge accumulation 

in the internationalization process. International Studies of Management & Organization, 30(1), pp.26-44. 

Evans, J., 2011. Marketing aspects of psychic distance. Wiley international encyclopedia of marketing. 

Evans, J. and Mavondo, F.T., 2002. Psychic distance and organizational performance: An empirical examination 

of international retailing operations. Journal of international business studies, 33(3), pp.515-532. 

Evans, J., Treadgold, A. and Mavondo, F.T., 2000. Psychic distance and the performance of international 

retailers–a suggested theoretical framework. International Marketing Review, 17(4/5), pp.373-391. 

Fletcher, R. and Bohn, J., 1998. The impact of psychic distance on the internationalisation of the Australian 

firm. Journal of Global Marketing, 12(2), pp.47-68. 

Fredrickson, J.W., 1986. The strategic decision process and organizational structure. Academy of management 

review, 11(2), pp.280-297. 

Gaur, A.S. and Lu, J.W., 2007. Ownership strategies and survival of foreign subsidiaries: Impacts of institutional 

distance and experience. Journal of management, 33(1), pp.84-110. 

Geraci, V.J. and Prewo, W., 1977. Bilateral trade flows and transport costs. The Review of Economics and 

Statistics, pp.67-74. 

Ghemawat, P., 2001. Distance still matters. Harvard business review, 79(8), pp.137-147. 

Ghemawat, P., 2007. Redefining global strategy: Crossing borders in a world where differences still matter. 

Harvard Business Press. 

Given, L.M. (ed.) (2008), The Sage Encyclopaedia of Qualitative Research Method: Volumes 1 & 2, Sage 

Publications, Newbury Park, California. 

Goerzen, A. and Beamish, P.W., 2003. Geographic scope and multinational enterprise performance. Strategic 

Management Journal, 24(13), pp.1289-1306. 

Gomez-Mejia, L.R. and Palich, L.E., 1997. Cultural diversity and the performance of multinational firms. Journal 

of International Business Studies, pp.309-335. 

Griffith, D.A. and Harvey, M.G., 2001. A resource perspective of global dynamic capabilities. Journal of 

International Business Studies, 32(3), pp.597-606. 

Gripsrud, G. 1990. The determinants of export decisions and attitudes to a distant market: Norwegian fishery 

exports to Japan. Journal of International Business Studies, 21(3): 469–485. 

Gurung, A. and Prater, E., 2017. A research framework for the impact of cultural differences on IT outsourcing. 

In Global Sourcing of Services: Strategies, Issues and Challenges (pp. 49-82). 

Habib, M. and Zurawicki, L., 2002. Corruption and foreign direct investment. Journal of international business 

studies, 33(2), pp.291-307. 

Hagel, J., Brown, J. S., Samoylova, T., & Lui, M. (2013). From exponential technologies to exponential 

innovation. Westlake, TX: Deloitte University Press. 

Håkanson, L. and Ambos, B., 2010. The antecedents of psychic distance. Journal of International 

Management, 16(3), pp.195-210. 



 

178 

 

Håkanson, L., Noble, M., 2001. Organisational characteristics and reverse technology transfer. Manag. Int. Rev. 

41 (4), 395 – 420. 

Hallén, L. and Wiedersheim-Paul, F., 1984. The evolution of psychic distance in international business relations. 

Harzing, A.W., 2002. Acquisitions versus greenfield investments: International strategy and management of entry 

modes. Strategic management journal, 23(3), pp.211-227. 

Harzing, A.W., 2004. 10 Composing an International Staff. International human resource management, p.251. 

Henderson, J.C., 2003. Terrorism and tourism: Managing the consequences of the Bali bombings. Journal of 

Travel & Tourism Marketing, 15(1), pp.41-58. 

Hirsch, M.L., 2000. Advanced management accounting. Cengage Learning EMEA. 

Hofstede, G., 1980. Culture and organizations. International Studies of Management & Organization, 10(4), 

pp.15-41. 

Hofstede, G., 2001. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across 

cultures. 

House, R., Javidan, M., Hanges, P. and Dorfman, P., 2002. Understanding cultures and implicit leadership theories 

across the globe: an introduction to project GLOBE. Journal of world business, 37(1), pp.3-10. 

House, R., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. and Gupta, V. eds., 2004. Culture, leadership, and 

organizations: The GLOBE study of 62 societies. Sage publications. 

Hutzschenreuter, T., Kleindienst, I. and Lange, S., 2014. Added psychic distance stimuli and MNE performance: 

Performance effects of added cultural, governance, geographic, and economic distance in MNEs' international 

expansion. Journal of International Management, 20(1), pp.38-54. 

Hutzschenreuter, T. and Voll, J.C., 2008. Performance effects of “added cultural distance” in the path of 

international expansion: The case of German multinational enterprises. Journal of International Business 

Studies, 39(1), pp.53-70. 

Hutzschenreuter, T., Voll, J.C. and Verbeke, A., 2011. The impact of added cultural distance and cultural diversity 

on international expansion patterns: A Penrosean perspective. Journal of Management Studies, 48(2), pp.305-329. 

Jain, B.A. and Kini, O., 1994. The post‐issue operating performance of IPO firms. The journal of finance, 49(5), 

pp.1699-1726. 

Jang, S.S. and Ham, S., 2009. A double-hurdle analysis of travel expenditure: Baby boomer seniors versus older 

seniors. Tourism Management, 30(3), pp.372-380. 

Jankowicz, A.D., 2005. Business research projects. Cengage Learning EMEA. 

Johanson, J. and Vahlne, J.E., 2009. The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of 

foreignness to liability of outsidership. Journal of international business studies, 40(9), pp.1411-1431. 

Johanson, J. and Wiedersheim‐Paul, F., 1975. The internationalization of the firm—four Swedish cases. Journal 

of management studies, 12(3), pp.305-323. 

Kantarci, K., 2007. Perceptions of foreign investors on the tourism market in central Asia including Kyrgyzstan, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Tourism Management, 28(3), pp.820-829. 

Kerlinger, F.N.F.N. and Pedhazur, E.J., 1973. Multiple regression in behavioral research (No. 04; HA31. 3, K4.). 

Kim, H., Kim, H. and Hoskisson, R.E., 2010. Does market-oriented institutional change in an emerging economy 

make business-group-affiliated multinationals perform better? An institution-based view. Journal of International 

Business Studies, 41(7), pp.1141-1160. 



 

179 

 

Kirzner, I. 1982. Uncertainty, discovery, and human action: A study of the entrepreneurial profile in the Misesian 

system. In I. M. Kirzner (Ed.), Method, process and Austrian economics: Essays in honour of Ludwig von Mises: 

139–159. Lexington, MA: Heath. 

Kobrin, S.J., 1976. The environmental determinants of foreign direct manufacturing investment: an ex post 

empirical analysis. Journal of International Business Studies, pp.29-42. 

Kogut, B. and Singh, H. (1988). "The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode." Journal of 

International Business Studies 19(3): 411-432. 

Kostova, T. and Zaheer, S., 1999. Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the 

multinational enterprise. Academy of Management review, 24(1), pp.64-81. 

Kozak, M., Crotts, J.C. and Law, R., 2007. The impact of the perception of risk on international 

travellers. International Journal of Tourism Research, 9(4), pp.233-242. 

Kozlowski, S.W. and Klein, K.J., 2000. A multilevel approach to theory and research in organizations: Contextual, 

temporal, and emergent processes. 

Leamer, E.E. and Levinsohn, J., 1995. International trade theory: the evidence. Handbook of international 

economics, 3, pp.1339-1394. 

Leedy, P. & Ormrod, J. (2001). Practical research: Planning and design (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill 

Prentice Hall. Thousand Oaks: SAGE Publications 

Lepp, A. and Gibson, H., 2003. Tourist roles, perceived risk and international tourism. Annals of tourism 

research, 30(3), pp.606-624. 

Lewis, E.H., 1948. Wholesale Market Patterns. Journal of Marketing, 12(3), pp.317-326. 

Liang, N. 1995. Soliciting unsolicited export orders: Are recipients chosen at random? European Journal of 

Marketing, 29(8): 37–59. 

Linnemann, H., 1966. An econometric study of international trade flows (No. 42). North-Holland Pub. Co.. 

Liviatan, I.; Trope, Y.; Liberman, N. New., (2006). Interpersonal similarity as a social distance dimension: A 

construal level approach to the mental representations and judgments of similar and dissimilar others’ actions. 

York University. 

Long, J.S. and Freese, J., 2006. Regression models for categorical dependent variables using Stata. Stata press. 

Majumdar, S.K., 1997. The impact of size and age on firm-level performance: some evidence from India. Review 

of industrial organization, 12(2), pp.231-241. 

Manev, I.M. and Stevenson, W.B., 2001. Nationality, cultural distance, and expatriate status: Effects on the 

managerial network in a multinational enterprise. Journal of international business studies, 32(2), pp.285-303. 

Manrai, L.A. and Manrai, A., 2011. Hofstede’s cultural dimensions and tourist behaviors: A review and 

conceptual framework. 

Maury, B., 2006. Family ownership and firm performance: Empirical evidence from Western European 

corporations. Journal of Corporate Finance, 12(2), pp.321-341. 

McSweeney, B., 2002. Hofstede’s model of national cultural differences and their consequences: A triumph of 

faith-a failure of analysis. Human relations, 55(1), pp.89-118. 

Meyer, K.E. and Thaijongrak, O., 2013. The dynamics of emerging economy MNEs: How the internationalization 

process model can guide future research. Asia Pacific Journal of Management, 30(4), pp.1125-1153. 



 

180 

 

Meyer, K.E., Mudambi, R. and Narula, R., 2011. Multinational enterprises and local contexts: The opportunities 

and challenges of multiple embeddedness. Journal of Management Studies, 48(2), pp.235-252. 

Ng, S.I., Lee, J.A. and Soutar, G.N., 2007. Tourists’ intention to visit a country: The impact of cultural 

distance. Tourism Management, 28(6), pp.1497-1506. 

Nicholas, S., Purcell, W. and Gray, S., 2001. Regional clusters, location tournaments and incentives: An empirical 

analysis of factors attracting Japanese investment to Singapore. Asia Pacific Journal of Management, 18(3), 

pp.395-405. 

Nordström, K. A. 1991. The internationalization process of the firm: Searching for new patterns and explanations, 

Unpublished doctoral dissertation, Stockholm School of Economics. 

Nordström, Kjell & Jan-Erik Vahlne. (1994). Is the Globe Shrinking? Psycbic Distance and tbe Establishment of 

Swedish Sales Subsidiaries During tbe Last 100 Years. In M. Landeck, editor. International Trade: Regional and 

Global Issues. United Sates: St. Martin's Press. 

O'grady, S. and Lane, H.W., (1996). The psychic distance paradox. Journal of international business 

studies, 27(2), pp.309-333. 

Okazaki, S. and Taylor, C.R., 2013. Social media and international advertising: theoretical challenges and future 

directions. International marketing review, 30(1), pp.56-71. 

Ozsomer, A., Bodur, M. and Tamer Cavusgil, S., 1991. Marketing standardisation by multinationals in an 

emerging market. European Journal of Marketing, 25(12), pp.50-64. 

Pedersen, T. and Petersen, B., 2004. Learning about foreign markets: are entrant firms exposed to a “shock 

effect”?. Journal of International Marketing, 12(1), pp.103-123. 

Penslar, R. L. and Porter J. P. (2010) Institutional Review Board Guidebook: Introduction. Washington, DC: 

United States Department of Health and Human Services. 

Petersen, B., Pedersen, T. and Lyles, M.A., 2008. Closing knowledge gaps in foreign markets. Journal of 

international business studies, 39(7), pp.1097-1113. 

Prime, N., Obadia, C. and Vida, I., 2009. Psychic distance in exporter–importer relationships: A grounded theory 

approach. International Business Review, 18(2), pp.184-198. 

Puthusserry, P.N., Child, J. and Rodrigues, S.B., 2014. Psychic distance, its business impact and modes of coping: 

a study of British and Indian partner SMEs. Management International Review, 54(1), pp.1-29. 

Ramaseshan, B. and Patton, M.A., 1994. Factors influencing international channel choice of small business 

exporters. International Marketing Review, 11(4), pp.19-34. 

Rao, A. and Schmidt, S.M., 1998. A behavioral perspective on negotiating international alliance. Journal of 

International Business Studies, 29(4), pp.665-694. 

Reid, S. D. 1981. The decision-maker and export entry and expansion. Journal of International Business Studies, 

12(2): 101–112. 

Rieck, O., Cheah, J., Lau, A. and Lee, S., 2005. The relationship between degree of internationalization and Firm 

Performance in the telecommunications Industry. In 16th ITS-Europe Regional Conference and workshop of the 

analogue switch off: Challenges and consequences of digitizing the CATV infrastructure. 

Ronen, S. and O. Shenkar (1985). "Clustering Countries on Attitudinal Dimensions: A Review and Synthesis." 

Academy of Management Review . 10(3): 435-454. 



 

181 

 

Santos, J.C. and Reis, N.R., (2014). Psychic distance and cultural distance: Revisiting the research over the last 

two decades. 

Schumpeter, J. A. 1954. History of economic analysis. London: George Allen & Unwin. 

Shaver, J.M., Mitchell, W. and Yeung, B., 1997. The effect of own-firm and other-firm experience on foreign 

direct investment survival in the United States, 1987-92. Strategic Management Journal, pp.811-824. 

Shenkar, O. (2001). "Cultural Distance Revisited: Towards a More Rigorous Conceptualization and Measurement 

of Cultural Differences." Journal of International Business Studies 32(3): 519-536. 

Shenkar, O., Luo, Y. and Yeheskel, O., 2008. From “distance” to “friction”: Substituting metaphors and 

redirecting intercultural research. Academy of Management Review, 33(4), pp.905-923. 

Smith, J.K., 1988. The evaluator/researcher as person vs. the person as evaluator/researcher. Educational 

Researcher, 17(2), pp.18-23. 

Sousa, C.M. and Bradley, F., 2005. Global markets: does psychic distance matter?. Journal of Strategic 

Marketing, 13(1), pp.43-59. 

Sousa, C.M. and Bradley, F., 2006. Cultural distance and psychic distance: two peas in a pod?. Journal of 

International Marketing, 14(1), pp.49-70. 

Sousa, C.M. and Filipe Lages, L., 2011. The PD scale: a measure of psychic distance and its impact on 

international marketing strategy. International Marketing Review, 28(2), pp.201-222. 

Srivastava, R.K. and Green, R.T., 1986. Determinants of bilateral trade flows. Journal of Business, pp.623-640. 

Stank, T.P., Keller, S.B. and Daugherty, P.J., 2001. Supply chain collaboration and logistical service 

performance. Journal of Business logistics, 22(1), pp.29-48. 

Stöttinger, B. and Schlegelmilch, B.B., 2000. Psychic distance: a concept past its due date?. International 

Marketing Review, 17(2), pp.169-173. 

Stöttinger, B., & Schlegelmilch, B. B. 1998. Explaining export development through psychic distance: 

Enlightening or elusive? International Marketing Review, 15(5): 357–372. 

Studenmund, A. H. (1992). Using econometrics: A practical guide. New York: Harper Collins. 

Tan, D. and Mahoney, J.T., 2006. Why a multinational firm chooses expatriates: Integrating resource‐based, 

agency and transaction costs perspectives. Journal of Management Studies, 43(3), pp.457-484. 

Taras, V. and STEEL, P., 2006, August. CULTURE AS A CONSEQUENCE: A MULTILEVEL 

MULTIVARIATE META-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND COUNTRY 

CHARACTERISTICS ON WORK-RELATED CULTURAL VALUES. In Academy of Management 

Proceedings (Vol. 2006, No. 1, pp. W1-W6). Academy of Management. 

Terpstra, V. and Yu, C.M., 1988. Determinants of foreign investment of US advertising agencies. 

Thomas, D., Eden, L., Hitt, M., & Miller, S. 2007. Experience of emerging market firms: The role of cognitive 

bias in developed market entry and survival. Management International Review, 47(6): 845-67. 

Tihanyi, L., Griffith, D.A. and Russell, C.J., 2005. The effect of cultural distance on entry mode choice, 

international diversification, and MNE performance: A meta-analysis. Journal of International Business 

Studies, 36(3), pp.270-283. 

Todorov, K., 2015. Entrepreneurship influential factors in development of rural tourism as diversified rural 

activity in Republic of Macedonia (Doctoral dissertation, alma). 



 

182 

 

Tomljenovic, R., 2010. Tourism and intercultural understanding or contact hypothesis revisited. Tourism, 

progress and peace, pp.17-34. 

Treasury, H.M., 2003. The Tourist Sector in the UK: A productivity analysis. HM Treasury, London. 

Triandis, H.C., 2000. Culture and conflict. International journal of psychology, 35(2), pp.145-152. 

Trope, Y. and Liberman, N., 2003. Temporal construal. Psychological review, 110(3), p.403. 

Trope, Y. and Liberman, N., 2010. Construal-level theory of psychological distance. Psychological 

review, 117(2), p.440. 

Tung, R.L. and Verbeke, A., 2010. Beyond Hofstede and GLOBE: Improving the quality of cross-cultural 

research. 

Tushman, M.L., 1978. Technical communication in R & D laboratories: The impact of project work 

characteristics. Academy of Management Journal, 21(4), pp.624-645. 

Vahlne, J.E. and Wiedersheim-Paul, F., 1977. Psychic distance: An inhibiting factor in international trade. 

CIF.Kogut, B. and Singh, H., 1988. The effect of national culture on the choice of entry mode. Journal of 

international business studies, 19(3), pp.411-432. 

Vahlne, J.E., Schweizer, R. and Johanson, J., 2012. Overcoming the liability of outsidership—the challenge of 

HQ of the global firm. Journal of International Management, 18(3), pp.224-232. 

Van Den Bosch, F.A., Volberda, H.W. and De Boer, M., 1999. Coevolution of firm absorptive capacity and 

knowledge environment: Organizational forms and combinative capabilities. Organization science, 10(5), 

pp.551-568. 

Vermeulen, F. and Barkema, H., 2002. Pace, rhythm, and scope: Process dependence in building a profitable 

multinational corporation. Strategic Management Journal, 23(7), pp.637-653. 

Vernon, R., 1966. International investment and international trade in the product cycle. The quarterly journal of 

economics, pp.190-207. 

Wagner, H., 2004. Internationalization speed and cost efficiency: Evidence from Germany. International Business 

Review, 13(4), pp.447-463. 

Welch, D.E., Welch, L.S. and Marschan-Piekkari, R., 2001. The persistent impact of language on global 

operations. Prometheus, 19(3), pp.193-209. 

Welch, L.S. and Luostarinen, R., 1988. Internationalization: Evolution of a concept. Journal of general 

management, 14(2), pp.34-55. 

White, N.R. and White, P.B., 2007. Home and away: Tourists in a connected world. Annals of Tourism 

Research, 34(1), pp.88-104. 

Whitelock, J. and Jobber, D., 2004. An evaluation of external factors in the decision of UK industrial firms to 

enter a new non-domestic market: an exploratory study. European Journal of Marketing, 38(11/12), pp.1437-

1455. 

Wong, P., & Ellis, P. D. 2002. Social ties and partner identification in Sino-Hong Kong international joint 

ventures. Journal of International Business Studies, 33(2): 267–289. 

Young, A. A. 1928. Increasing returns and economic progress. Economic Journal, 38(152): 527–542. 

Zeng, Y., Shenkar, O., Lee, S.H. and Song, S., 2013. Cultural differences, MNE learning abilities, and the effect 

of experience on subsidiary mortality in a dissimilar culture: Evidence from Korean MNEs. Journal of 

International Business Studies, 44(1), pp.42-65. 



 

183 

 

Zhao, H., Luo, Y. and Suh, T., 2004. Transaction cost determinants and ownership-based entry mode choice: A 

meta-analytical review. Journal of international business studies, 35(6), pp.524-544. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

E-Governance in the field of Justice Reality of Greek Magistrate's Court 

and proposals for improvement - Maria A. Karipidou 
- Maria A. Karip idou 

 

Maria A. Karipidou 

 

Department of Business Administration and Organizations 

Hellenic Open University 

Email: karipidoumgs@gmail.com 
 

 

Abstract 

 

The promotion of new forms of governance and the challenges faced by the 21st Century Public Administration 

call for the use of modern digital technologies that will help improve the functioning of the Public Services. Digital 

services and the use of Enterprise Resource Planning (ERP) in Greece show the lowest growth rate compared to 

other European countries. Greece, according to a study of the European Union (EU) on the use of services, is in 

the third place from the end, as opposed to the rest of Europe. The Ministry of Justice, Transparency and Human 

Rights of Greece is characterized by low integration of the ERP, as well as by a long delay in the handling of court 

cases. More specifically, in a survey conducted in the context of this paper, 80.5% of Special Magistrates' Courts 

in the country do not have ERP. This paper analyzes the steps of the criminal procedure, the powers of the 

Magistrates 'Court, and gives some examples of the operation and application of the ERP that the Veria 

Magistrates' Court uses. Key elements of the present research will be elements of relevant EU studies as well as 

texts, directives, regulations officially announced by the European Commission on the issue of the ineffectiveness 

of the justice system in Greece, Hellenic Federation of Enterprises (SEV) studies, Foundation for Economic & 

Industrial Research (IOBE), as well as the international bibliography. Finally, new ideas and suggestions for the 

improvement of the specific ERP, of the Veria Magistrates' Court are presented, as well as conclusions from its 

implementation. 

 

Keywords: E-Governance, Information Systems, Magistrates' Court, Faster Award of Justice, Enterprise Resource 

Planning (ERP). 

 

 

Introduction 

 

A. The importance of eGovernment 

In the 21st century, Public Administration faces challenges that require the use of Information and Communication 

Technology (ICT), which contribute to improving the operation of Public Services. Citizens, businesses and civil 

servants themselves expect a more streamlined Public Administration. According to the White Paper, which refers 

to eGovernment in 2001 (Europa-Eur-Lux, 2001) and 2012 (Open Gov, 2012), the principles of good governance 

for a more efficient and efficient Public Administration are reflected. The European Union's effort continues to 

this day and will be expanded by 2020. One of the EU's actions is also the "i2010", the plan of which is the 

Acceleration of Electronic Public Administration in Europe (Eur-lex.Europa.eu, 2005). 
 

B. The position of Greece on the European Union's indicators. 

The performance of Greece in the broader public sector in digital scorecard indicators is, in the majority, lagging 

behind the average of the 29 Member States. 

The Digital Progress Report of Europe (EDPR) monitors the progress made by the Member States in digitization 

by combining quantitative data from the Digital Economy and Society Index (DESI) with qualitative information 

on country-specific policies (European Commission, 2018). The report is structured into five chapters as shown 

below: 
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Figure 1: Greece's ranking for 2018 based on the digital economy and society index (DESI) 

Source: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-2018-report 

 

The performance of Greece in the broader public sector, based on the digital economy index, is in the majority of 

the countries, behind the average of the 29 E.U. Member States. More specifically, Greece is ranked 28th in the 

overall ranking. 

Similar is the indicator in the digital public sector usage table that does not exceed 0.41 (score 0-100) with the 

E.U. be with a general average of 0.55. 

 

C. The strategic goals of Greece in eGovernment 

It is necessary for the Greek State to adapt to the demands of society and technology that change continuously 

and rapidly. The strategic goals of Greece for an eGovernment according to IOBE are divided into three areas: 

a) Modernizing public administration, by simplifying procedures through the use of ICT and the electronic 

management of document-process digitization. 

b) Reuniting citizens with the public administration through the integrated management of relations between the 

state, citizens and the inclusion of digital technology and digital education, and finally, 

(c) Horizontal ICT collaboration in public administration by the year 2020, through the Interoperability of Key 

Public Administration Registers and Open Access to Public Administration (IOBE, 2015). 

 

D. The necessity of eGovernment in the field of Justice. 

In both the Justice and Transparency and Human Rights Departments, efforts must be made to modernize and 

improve the quality and efficiency of the services provided as it is the least progressing (coe.int, 2016) against the 

other European states (European Judicial Systems, 2016). 

The European Commission publishes in its press release 2017 (Europa.eu, 2017) the EU Scoreboard in the field 

of Justice, which provides a comparative overview of the effectiveness, quality and independence of justice 

systems in the EU Member States The same Bulletin emphasizes the need to use information and Communication 

Technology (ICT) tools, the Member States of the European Union and especially the countries lagging behind, 

such as Greece. 

The use of the digital signature is promoted and emphasizes the need for communication between courts and 

lawyers, which so far is limited. 

 

E. Key Facts and the Evolution of the Greek Justice System in the Use of  ICT. 

Greece has committed itself through the Multi-Annual Action Plan on European e-Justice to improve access to 

judicial data and documents (Ministry of Justice.gr, 2014). The observance of these commitments led the Ministry 

of Justice of Greece, to launch a study through its team on eGovernment (Ministry of Justice.gr, 2014), which 

attempts to illustrate the ongoing efforts in the implementation of the "Action Plan for e-Justice and Administrative 

Upgrade ". 

In the ninth edition of the Action Plan in April 2014, it is noted that significant steps have been taken towards e-

government. With the Third Action Plan (2016-2018), Ministry of Justice of Greece committed itself to 

completing an Integrated Judicial Management System for Civil and Criminal Justice. 
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Nevertheless, according to EU data, Greece and the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, show 

significant disadvantages in 2016 compared to other Member States (European Judicial Systems, 2016). It is 

characterized by poor integration of information systems, as well as a long delay in the handling of court cases. 

 

G. Use of basic ICT by the Ministry of Justice 

A first Ministry of Justice survey (2014) on Integrated Court Transcripts System at the Ministry of Justice showed 

that most services, and especially those away from headquarters, do not use any information system. Some 

services, irrespective of whether they are small or large, have been procured after the agreement of the Department 

of Information Systems Development and Support of the Central Service and the competent Financial Service of 

the Ministry of Justice of Greece (Ministry of Justice, n.d.) The use of Enterprise Resource Planning (ERP) is 

mainly applied to large centers such as Athens, Patra and Thessaloniki, which are not interconnected and provide 

limited online services to citizens. 

Most of the proceedings in the judicial services of the Ministry of Justice of Greece are essentially handwritten 

with virtually no use of digital information or databases. Even if some software is used, it involves printing the 

document and not storing it in a digital file format. 

The most common way of introducing ERP into a service is introduced after a tender procedure involving an 

individual judicial department and the approval of the Department of Justice. These systems are usually backed 

by external partners with annual contracts at enormous financial costs, and do not support the export or reuse of 

data, which affects the dissemination of ICT systems in the Ministry of Justice of Greece. 

Significant growth took place in the National Criminal Record, which has been installed in most of the Prosecution 

Services of Greece. Similar growth has been achieved in the "‘Digital recording, saving and distribution of court 

hearings transcripts under a public-private partnership", which is presented on the www.ospd.gr portal. 

 

Section 1 

 

1.1. Initiation of criminal proceedings and powers of the Magistrates' Court. 

In order to understand the problems posed by the lack of ERP in the field of Justice it is necessary to present the 

process and the way of working of the employees in the services of the Hellenic Ministry of Justice. 

Criminal proceedings are the proceedings that arise from the prosecution, either after a complaint has been lodged 

in most cases or by the Prosecutor's Office on its own initiative and terminated by the final referral of the accused 

to the audience or the discharge without trial, following the assent of the Prosecutor of Appeals (Article 36 of the 

Penal Code). The purpose of the proceeding is to ascertain, as far as possible, the case and to ascertain if there are 

clear indications that the defendant has done the act for which the prosecution has been brought. The criminal 

procedure is written and secret, as opposed to the procedure in the audience, which in criminal cases is always 

obligatory verbal and public. Here the Special Magistrates' Court is called upon to provide its services. The lowest 

level of civil and criminal courts is the Jurisdiction (154 across the country) and the Independent Magistrates' 

Court (41 across the country). 

Article 3 of the Criminal Code refers to the Jurisdiction and Magistrates' Courts and their competencies. Each 

district court is at the same time a magistrate's court, provided that there is no special magistrates' court in the 

same region. The Independent Magistrates' Courts deal exclusively with criminal cases and carry out a preliminary 

investigation after the prosecutors’ orders. The Magistrates' Court contributes to the immediate discovery of the 

"crimes" and the culprit to be punished soon, and on the other hand to give as much information as possible to the 

Prosecutor's Office, so that innocent citizens will not suffer unnecessarily in the courts. The information collected 

by the Magistrates' Court is of crucial importance because the course of the case will depend on them. A suspect 

as a defendant has the right to know exactly why he is accused of and what evidence is pending against him so 

that he can defend himself (Wikipedia, 2017). 

As mentioned above, the proceedings begin with the lawsuit filed in the lawsuit file (ABM) by the Prosecutor's 

Department, then the Prosecutor examines the case file and examines all the items in the file. Finally, they decide 

whether to refer them to the Magistrates' Court, the Investigator or the Police Department responsible for gathering 

more information about the offense. On the cover of the case file, the Prosecutor's order is listed, that is, the issues 

that need more investigation to seek the truth. The Magistrates 'Court then receives the case file, which, depending 

on the category classified by origin and subject matter, is classified as Preliminary, Foreign Principles or Pre-

Judiciary (in a Magistrates' Court the second category is also used). It is then recorded in the corresponding book 

and filed. In the official books of each Magistrate's Court other information such as the ABM number, the date of 

insertion, the date of order of the Prosecutor, the complainant and their residence, as well as the defendant's 

residence are recorded.  

Once the case has been filed in the relevant category, the prosecutor's order is being processed for the next stage, 

which usually requires documents to be collected, which are mostly addressed to other agencies, organizations, 
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etc., to clerks, witnesses, accused. The documents are compiled into a computer, printed in duplicate to keep a 

copy in the file, and sent by post or fax seldom by email, or by hand within the municipality. 

 

Concerning summons, there are relatively pre-printed forms depending on whether the call is addressed to 

complainant, a witness, an accused or a suspect. Elements to be filled in these forms and the supporting documents 

accompanying the enrollment envelopes are: the ABM, the name, the address, the contact details, if any, the name 

of the claimant and the accused; the date and time of appearance at the Magistrate's Court. 

Finally, the signature of the Magistrates, the Registrar, the official service stamp and the draft date. The same 

information is filled in by the Police Service which then makes the service or keeps the envoy enactment and then 

returns the evidence of service to the Magistrate's Court. 

On the day of the appearance of the summoned, the Magistrate in a specially configured room, in the presence of 

a court secretary, carries out the preliminary investigation. During the proceedings the Magistrate addresses 

questions, the respondent answers, the text is typed, printed, signed and added to the case file. It should be noted 

here that the inductees, defendants have the opportunity to submit written pleadings, which, once they have been 

handled, are also attached to the case file. Finally, once the order has been executed, the file is forfeited from the 

book in which it was registered, recorded in the outgoing book and sent to the relevant Prosecutor's Office or, in 

execution of the order, to another Magistrates' Court or judicial department.  

At the end of each judicial year (period of judicial year: September 16 of that year to September 15 of the following 

year), aggregate statistics are collected by the Supreme Court throughout the judicial year. Employees count the 

cases registered in the Preliminary and Foreign Preliminary Books, all of which have been entered and completed. 

The results must match each other. More specifically, the number of incoming files of the current court year, with 

the number of cases that have not been completed since the previous court year, must be equal to the sum of the 

outgoing files together with those remaining in the Magistrates' Court for processing. Also, the number of cases 

handled and terminated by each Magistrate for each category separately (Preliminary, Initial, Foreign) should be 

clear.  

The time and effort required of employees to formulate the results is enormous. This process is particularly painful 

if one thinks that the protocol number in each book begins at the beginning of the year, and employees are therefore 

forced to use the addition and removal methods in the middle of the year to get the right results. 

 

 

1.1.1. Work Flow Chart of Veria Magistrates' Court 

The introduction and processing of a case file at the Magistrates' Court can be expressed through a graphical 

representation according to the BPMN model as shown in the following diagram: 
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1.2. Problems Present 

The picture described above is quite detailed, however, it is perceivable that in the day-to-day operation of the 

service in the "classic way" a number of problems arise: 

 

1. Judicial employees perform the forenamed tasks without the use of PCs in obsolete printed books, thus 

requiring more time for the work to be done. Also, the continuous use of printed material leads to its deterioration 

and quality declines. 

2. There is a high recurring bureaucracy, since the same items are often written on different protocols-

books-forms. 

3. Lack of provision of modern services to citizens. Serving citizens is time-consuming, since the search 

for a specific case file and its components is made difficult by the fact that all its elements are handwritten. 

4. Great difficulty and delay in the extraction of statistics from the Protocols books, as they use personal 

simple numerical computers (calculators) to count them.  

5. Likelihood of loss of documents or rare cases. 

6. The case files become bulky by constantly linking it to more and more documents. 

7. Late dispatch of court files to judicial services with further consequence of delaying the briefing of 

prosecutors. 

 

A further major problem is the number of employees in the Magistrates' Courts and the Ministry of Justice, which 

is smaller than what is required (according to the statistics of the Ministry of Justice of Greece) so they are 

burdened with even more workload. 

 

Section 2h 

2.1. Research & Data Collection Methodology 

Based on the bibliography of the previous chapter, in a detailed description of what is happening in Greece and 

Europe on eGovernment and the use of ERP, this research has a purpose shared in three questions. 

 

Question 1: Which Magistrates' Courts use Enterprise Resource Planning (ERP). 

 

Question 2: Whether the I.P. which the Magistrates' Courts may have, actually serve their needs. Are summons 

printed through the ERP? Export statistics automatically? 

 

Question 3: Would they like to improve the ERP they own? 

 

In this survey, all the Independent Magistrates' Courts of the Ministry of Justice of the country were selected. 

For the construction of the electronic questionnaire, the ability of the Google personal account to be used is called 

"google forms". A particularly easy-to-use graphical environment that, with simple tools, allows for the 

construction of a modern multi-choice questionnaire, such as multiple choice questions, Likert answer questions, 

open-answer questions, and more. 

The way the questionnaire was used was purely electronic. After all emails have been retrieved, either by 

telephone or by data provided by the Ministry of Justice, Link 

(https://docs.google.com/forms/d/1OBI1EON8QmOJyXEASxSVM8oT8hfzjN5LMjU94hhA31Y/edit) was sent 

via email to all its Specialized Magistrates' Courts country. 

The purpose of all these actions was to answer the 38 Magistrates' Courts out of 41, while the other respondents 

received oral answers by telephone. 
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Section 3h 

3.1 Presentation of Results 

Of the forty one (41) magistrates in the country, only 19.5% has an I.S. at an absolute value of -8-. The remaining 

-33- 80.5% do not have any Enterprise Resource Planning (ERP). 

 

A percentage of use of integrated ERP systems in the courts of law in the jurisdiction 

 

 
 

The following table shows the answers to all queries raised to all the Magistrates' Courts, just as they appear in 

the google forms results. 
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Figure 2: Replies of the Country Magistrates Courts

Υπηρεσία (πχ Πταισματοδικείο 

Βέροιας)

Χρησιμοποιείτε 

κάποιο λογισμικό-

εφαρμογή στην 

υπηρεσία σας;

Το λογισμικό-

εφαρμογή που 

προμηθευτήκατε 

είναι έτοιμο; 

(έτοιμο=εμπορική 

εφαρμογή που 

χρησιμοποιούνταν 

Το λογισμικό-

εφαρμογή 

δημιουργήθηκε 

σύμφωνα με τις 

ανάγκες σας με τη 

βοήθεια εξωτερικού 

συνεργάτη/εταιρία;

Χρησιμοποιείτε 

παράλληλα με το 

λογισμικό-

εφαρμογή και 

βιβλία για να 

ολοκληρωθεί η 

δουλειά σας;

Ποιο έτος 

το θέσατε 

σε 

εφαρμογή; 

Ποιο ήταν το 

κόστος του;

Από το ένα μέχρι το 

πέντε βαθμολογήστε 

κατά πόσο το 

λογισμικό-εφαρμογή  

ικανοποιεί τις 

ανάγκες της 

υπηρεσίας σας 

Το λογισμικό-

εφαρμογή που 

χρησιμοποιείτε 

εκτυπώνει αυτόματα 

τις κλήσεις;

Το λογισμικό-

εφαρμογή που 

χρησιμοποιείτε 

εξάγει στατιστικά 

στοιχεία;

Το λογισμικό-

εφαρμογή συνδέεται 

με άλλες υπηρεσίες;

Θα θέλατε να 

προσθέσετε στο 

λογισμικό-

εφαρμογή 

επιπλέον 

λειτουργίες;

StringFilter CategoryFilter CategoryFilter CategoryFilter CategoryFilter NoFilter NoFilter NumberRangeFilter CategoryFilter CategoryFilter CategoryFilter CategoryFilter

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι

Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης Ναι Ναι Όχι Όχι 2017 Μηδενικό 4 Ναι Ναι Πιθανόν στο μέλλον Ναι

Πταισματοδικείο Κορίνθου Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Όχι

Πταισματοδικείο Χανίων Όχι

Πταισματοδικειο Σπάρτης Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι

Πταισματοδικείο Βέροιας Ναι Όχι Ναι Όχι 2015 3500 4 Ναι Ναι Όχι Ναι

Πταισματοδικείο Αιγιαλείας Όχι

Κέρκυρας Ναι Ναι Ναι Όχι 2002 Δεν γνωρίζω 5 Όχι Ναι Όχι Ναι

Πταισματοδικείο Ναυπλίου Όχι

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙ0 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Όχι

Πταισματοδικείο Βόλου Ναι Όχι Όχι Ναι 2013 Μηδενικό 5 Όχι Ναι Όχι Ναι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ναι Όχι Ναι Ναι 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ- 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΔΔΥ 

3 Ναι Ναι Ναι Ναι

Πταισματοδικειο  Τρίπολης Όχι

Πταισματοδικείο  Πιερίας Όχι

Πταισματοδικείο Δράμας Όχι

Πταισματοδιεκίο Άργους Όχι

Πταισματοδικείο Πατρών Όχι

Πταισματοδικείο Αμαλιάδας Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναι Όχι Ναι Ναι 1997 Δεν θυμάμαι 5 Ναι Ναι Ναι Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΛΑΜΙΑΣ Όχι

Πταισματοδικείο Άρτας Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Όχι

Πταισματοδικείο Μυτιλήνης Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Όχι

Πταισματοδικείο Πύργου Όχι

Πταισματοδικείο Κοζάνης Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΛΤΟΥ Όχι

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Όχι

Πταισματοδικείο Αθηνών
Ναι

Πταισματοδικείο Ηρακλείου Ναι Όχι Ναι Όχι 2002 Δεν θυμάμαι 4 Ναι Ναι Όχι Όχι

Πταισματοδικειο θήβας Όχι

Πταισματοδικείο Τρικάλων Όχι

Πταισματοδικείο Ιωαννίνων Όχι

Πταισματοδικείο Μεσολογγίου Όχι



 

 

Of the six (6) Magistrates' Courts, the four (4) have the SOLON (Portal www.solon.gov.gr) entitled 

"Portal for Digital Services of Courts - OSDDY-PP" which is in operation from 16-1-2017 in major 

centers such as Athens, Thessaloniki, Piraeus and Chalkida. 

In a telephone conversation with the head of Magistrates' Court of Volos, the writer was informed that 

they use an access database created by the Head of the secretarial support department at the Magistrates’ 

Court. This database is primarily used for statistical purposes and basically records incoming and 

outgoing documents of the service with a unique number that they give to their service. 

The Magistrates' Court of Corfu has been using I.I.P since 2002, which was initially a commercial 

application but was then adapted to their own needs. They rate their ERP with excellent (5), as they do 

not use as they say, parallel books to complete their work. This ERP outputs statistics. The application 

they use does not automatically print the summons, resulting in serious drawbacks. 

The Magistrates' Courts of Veria and Heraklion, following an auction, collaborated with an external 

partner and created an ERP according to their needs. The introduction of all the elements of the case file 

into the ERP, without bookkeeping, makes it possible to extract statistics and summons. The Head of  

the Magistrates 'Court of Veria after having an excellent knowledge of the way this ERP operates, stated 

that what could change positively and give other possibilities to the ERP would be to useitas an 

"interconnection of the Magistrates' Court with other judicial services and the storage of deposits in the 

form of the case file ". 

 

Section 4h 

 

4.1 Presentation of the Integrated Information Program using the Veria Magistrates' Court. 

Having a full picture of the above-mentioned research as well as the information gathered and analyzed 

above for what is prevailing in the Magistrates 'Courts throughout the country, the Magistrates' Court of 

Veria is distinguished by its organization and the use of Information Systems. 

The ERP 'Torus' used by the Magistrates' Court of Veria is defined by a set of interrelated statistics 

relating to the collection, processing, storage and distribution of information throughout the organization 

(Papadopoulou, 2013). More specifically, employees as certified users enter the data of the case file and 

then add the actions they have taken. An important innovation to add is automatic call printing and 

calendar creation. 

After entering the necessary data in the case file, the tab shown below leads you to the printing of the 

call with ease. The selection of the form is made by the options "for anomalous explanations", "for 

apology", "for interrogation". The registration date is automatically filled in, the 'date of occurrence' is 

completed either by entering the field or by selecting from the displayed calendar. The "display time" 

can be changed and given every time, so that the citizen can be served without delay the Criminal 

Complaints Registry «CCR» automatically appears in the "case" field. Finally, from the scrolling bar that 

appears in the field "citizen" the person to be called is chosen. Once the data has been saved, it is now 

possible to print the call. 

The call being printed has the following format (figure 3) and the differences with handwritten summons 

are distinguished, since all the listed items shown in bold characters are automatically imprinted on the 

call and on the call receipt from which it is accompanied. In information systems, the necessary data is 

only entered once at the time of filing, so that the same actions do not have to be repeated, saving valuable 

time. The only additional action of the secretary is to add his signature and the stamp of the service. 

In addition to the secretaries, the work of police officers and bailiffs responsible for the delivery of 

summons is facilitated, as it is not necessary to rewrite the required data, spending time. Another 

advantage is that the summaries and their proofs are legible and error-free. 
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Figure 3: Calling and proof in electronic form 

 

Also, from the tabular record and the "summaries" field, as shown in the figure below, it is possible to 

check the history of who and when they have been summoned for the specific case file. In addition to 

the others, there are options such as «New record» that is, entering a new call in the specific case file and 

deleting a call. 

 

 
Figure 4: Presentation of the summons in a file 

 

Another area worth mentioning is the tab that has the option of complex reports. In this particular ERP, 

an employee can directly check how many cases are handled by the Magistrates' Court at this particular 

time by category, by type, by magistrate, by type of case, by status, and more. For example, in the "Type" 

field the employees choose the "Preliminary", then fill in the "Status" field "Completed" (i.e. the files 

which have been executed and transmitted by the service, receiving a protocol number) the specific 

period in which the employee is concerned, by filling in the fields "from", "to". In addition, it is possible 

to find a file electronically based on the "On" and "Unclassified" fields by selecting from the slider bars 

various options, such as "Ascending chronological order". 
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Figure 5: Select fields for any reference composition 

 

The result of the above search is to create a centralized situation with the data the employee searches for, 

without any particular effort. These results are reliable and clear. 

The "summons calendar" is an important tool for organizing the preliminary investigation because the 

employee has the ability to know at any time who has been summoned at that particular day and time so 

that they can have a full picture of the daily summoning table, something was handwritten until how 

(figure 6). 

 

 
Figure 6: Calendar manuscript 
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Figure 7: Calendar Electronic 

 

From all of the above, it can be concluded that the ERP provides unlimited possibilities for searching for 

statistics, without the employee having to devote time to counting the data from books and without the 

risk of frequent errors due to the human factor. 

All of the above details of the ERP make this program different from what is currently used by the other 

Magistrates' Offices in the country, giving a significant lead in the service. 

 

 

Section 5h 

 

5.1. Problems Facing an ERP 

Reliable logistics implies that the infrastructure meets the IT requirements of availability. It is very 

difficult, in the midst of an unfavorable fiscal climate, for a service to be supported by an integrated 

technological infrastructure. In order to operate an integrated information system, there should be a 

computer, an internal wired or wireless network for the organization's communication, an Internet 

connection, a server for storing information, a UPS (battery) power supply drop, external hard drive for 

storing the information, and in any case, second backup, printers, scanner etc. (Dr. Papadopoulou, 2013, 

p. 50) 

The lengthy procedures for public procurement cause weaknesses in planning for the acquisition of 

logistical equipment with significant delays in the tender, auction, assignment, etc., with the result that 

when the line for the purchase of the necessary equipment is finally approved, it has been so long that, 

ultimately, the supplied products are somewhat overcome. 

 After-sales support and support: Organizations with their current structure are not easy to supplement 

and extend the ERP Probably, if the organization's legislation or operation changes, the service will be 

able to make these changes to the ERP directly and without internal and external complications. 

Therefore, it is necessary that the I.I.P be supported by experienced personnel or external partners, who 

will oversee and correct any problems that arise. (Dr. Papadopoulos, 2013, p. 50). The lack of 

interoperability and interconnection in the various public operating systems, the lack of a common IT 

architecture, the absence of common standards and compliance policies for the use of ICT are a brake on 

the development of a system that tends to lead to more efficient administration with the least possible 

expenses (Tsakanikas, 2015). 

 Economic Affordability: It is a very important factor that the purchase and supply of information 

systems is affordable because, in order to operate the ERP, it is necessary to invest money in order to 

safeguard the previous three (3) qualities (Dr. Papadopoulos, 2013, p. 50). 
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Security refers to the policies, procedures and technical measures used to prevent unauthorized access, 

alteration, theft or natural destruction of information systems (Dr. Papadopoulos, 2013, p. 125, reference 

to Laudon & Laudon (2012). Data security is a particularly important factor. Each service, especially the 

courts, must protect in every way the information they handle, which is subject to the Privacy Act. 

Prevention and avoidance of such undesirable situations is accomplished with intrusion detection 

systems, firewalls, antivirus software that enhances security. 

Involuntary threats are human errors in the import of data into the information system, which may to a 

certain extent be limited, but are unlikely to be completely eliminated. Such unintended threats include 

omissions, password loss, delayed security software updates, inadequate staff awareness of how to 

manage the ERP. 

Environmental hazards: Earthquakes, floods, fires, power failures, air condition damage, and high 

temperatures in the workplace can damage or interrupt the smooth operation of the information system 

with huge losses in cost and time. (Dr Papadopoulos, 2013, p. 128). 

 

5.2. Value of the Information System 

The ERP is a system that supports the functions of the organization and must be considered with it at the 

same time. The structure, processes, people and others, such as applications, laws, etc., are of great 

importance for its success.  

This ERP was done according to the needs of the particular Magistrates' Court and the objectives were 

clear from the outset. Problems encountered before using the ERP are largely eliminated after its 

implementation. 

A comparison of the problems presented on page 16 in section 1.3 can convince the most reluctant to use 

information systems and solve problems such as: 

For problem 1: Employees now use the computer for all their work, there are no obsolete books or forms. 

It is not necessary to have several protocols on the desk, the import and export of any information is 

made using the ERP and the processing speed is high. All the necessary information is automatically 

printed. 

 

For problem 2: No unnecessary movements are repeated. The records are only registered once in the tab, 

and all e-books are automatically updated.  

 

For problem 3: Citizen service is fast and modern services are offered, since the search for a specific case 

file and all the information is recorded in the ERP 

 

For problem 4: Exporting statistics is a matter of a few minutes, choosing any length of time that the 

employee is interested in composing any results. 

 

In addition to the obvious positive conclusions, an ERP provides organization into a service. The 

information-statistics retrieved from the ERP enable managers to make more informed decisions. 

Depending on the results, the organization adjusts. Better quality control of the service means more 

reliable work planning and faster delivery of results. Communication between users is easier and the 

registration and retrieval of information on a case file can be done throughout the service at the same 

time. 

The word innovation (marginal) could be given deservedly in this application because innovation can be 

"a historical and irreversible change in the ways in which we do things" and "creative destruction" there 

is no new knowledge (in the sense of the knowledge created from "zero"), only new combinations of pre-

existing knowledge (Spanos, 2013). "The new ideas do not emerge" in a vacuum "but, instead, they are 

shaped," constructed "through the reconstruction of ideas and experiences accumulated in the context of 

long-standing historical development" (Spanos, 2013, p. 15). 

Innovation may be the adoption of a program, process or service that is considered new by a service, a 

shape that changes the present order of things or a unique approach. When these are perceived as 

something new by the people involved, they are innovations, even if they are simply "imitation" for 

others (Salavou, 2013, p. 45). 

Marginal innovations bring improvements to existing processes without altering the structure and 

strategy of a service or organization (Salavou, 2013, p. 52). According to the OECD (Organization for 

Economic – Co-operation and Development) and the Oslo Manual (OECD, n.d.), which was drafted in 

1992, the methodologies and definitions in relation to innovation are described and explained, the new 

way of organizing work or a new organizational method. 
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In the case of the Magistrates' Court, the ERP replaces the necessary work in a different way. Knowing 

how things worked before, the ERP changed this method of employees, something that had not been 

attempted in the past by the Office of the Magistrates' Court of Veria. 

 

5.3. Future Improvements-Proposals of the Information System used by the Magistrates' Court of Veria. 

The no. 25 / 25-2-2014 Presidential Decree (Official Government Gazette (OGG) 44 / 25-2-2014) refers 

to the Electronic Archive and Document Digitization, opening the way for the modernization of the 

Public Services. In this Article, paragraph 5 states that digitization can be achieved by means of 

applications, special purpose information systems and other electronic media used in the carrier as well 

as scanners. 

The innovative in this application, which should be added, refers to electronic archiving and, secondly, 

to Digitization of the case file. The possibility of electronically storing the required mail, from the 

transcripts to the services, their replies, the testimony of the witnesses-defendants, as well as any other 

information-document is included in the case file and is necessary for the better service of the public and 

thus justice. 

Digital Storage, Storing and Disposing of deposits, as well as records of interested parties and lawyers, 

is an important factor in eliminating bureaucracy and saving time that individuals are required to attend 

by physically attending an Office for request copies. This process is essentially the transition from the 

conventional to the digital environment. 

In the "classic way," as we discussed above, the citizens' testimony was simply printed and added to the 

file of the case file. With the digitization proposed in the new torus information program, it is possible 

to store the records, documents and all court actions on the file of each case file in electronic form.  

By applying the proposal for the digitization of the case, the court secretary will select the case file for 

which the citizen will table and choose the field of "witness testimonies" (figure 8). 

 
Figure 8: Select witness testimonies 

In a future phase of the ERP, the secretary has the option of selecting a new Word document (figure 9), 

where he can fill in details such as ABM number by selecting from the scrolling bar that will appear in 

the "Case" field, and the name. This document records the deposit during the preliminary investigation. 

In the same way the documents required by the order can be created and stored. By selecting 'save', the 

deposit or specific documents are stored electronically in the records. 
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Figure 9: Save and print in Digital form of the deposit 

 

Deposits or documents can be retrieved at any time and of course printed and completed in the existing 

"physical" file. Using the "search / filter" field and the table that appears, the employee can complete 

some of the criteria so that the ERP can search for any deposit (figure 10). Thus, there is no way that the 

deposit or document may be lost or mistaken in any other case-file, which is rare, but when it occurs, it 

creates enormous problems for court officials. 

In addition, the deposit may be sent electronically to parties with a legal right (Article 101 CPC) in 

accordance with applicable law. 

 

 
Fygure 10: Search for a deposit 

 

5.4. Solve the problems mentioned 

With the implementation and evolution of the specific ERP, problems 5, 6 and 7 mentioned in section 

1.2 are solved as follows: 

 

For problem 5: By inserting any information-documents, deposits in the tab of each file it is impossible 

to "lose" a document. The loss of documents will be past because the deposit will be deposited directly 

on the file of the case file. 

 

For problem 6: The case file will no longer be physical, no need to devote square meters to services for 

storage. Moreover, it will not wear off, since it will now be in electronic form. 

 

For the problem 7 finally: Documents will be sent to other services as well as to the parties in electronic 

form. 
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 Section 6th 

 

6.1. New ideas and suggestions for creating a digital court case in the field of Justice. 

The introduction of the elements of a case file from the outset could be made by the Prosecutor's Office 

and the prosecution department with a similar information system as described above. Each case file 

could receive a 'Barcode' (such as ABM number). This number will be unique to each case and will 

contain all the information concerning it and all the information it needs to update the information system. 

This number will accompany the case file by sticking a kind of sticker. With the networking of all courts 

in the country, registration and search for a case file will be made with the same number. Given this 

information, the course of the case will be apparent to any competent court throughout Greece. 

In the Magistrates' Court, in particular, with the introduction of the case file, and only with the ABM 

number, the ERP will be automatically updated and it will no longer be necessary to list all the details of 

the case file. By using a network and interconnecting services, the work that will follow at the 

Magistrates' Court will be conducted in electronic form. This will make it possible for the case file to be 

sent entirely in electronic form to the competent prosecutor's office or other judicial department. In the 

near future it would be possible to add new features such as: 

 

 Electronic filing of an application for a copy of the deposit by the persons having a legitimate 

interest (lawyers, parties). 

 

 The electronic transfer of information with other Information Systems such as TAXIS and 

POLNET. 

 

 

Conclusions 

 

According to the modern practices in Greek Public Administration, which have been attempted to be 

implemented in the public sector in recent years, Efficiency and Employee Efficiency have to be 

intertwined with information systems and form the two sides of the new Modern Public Management 

(Rama, 2011). The introduction of an information program in the field of justice has proven its 

usefulness. The coordination, organization and flexibility of the Magistrates' Court is now a fact. With 

the implementation of the above program by the Magistrates' Court of Veria, the daily routine of the 

employees at their work was made easier. The organization that provides this program prevents 

unnecessary and repetitive work. Importing the data and exporting the results is immediate and correct. 

Citizen service is now fast, statistics are retrieved at the touch of a button. 

It is right that this program has "won" the officers of the Magistrates' Court. It is a fact that it is one of 

the few judiciary courts all over Greece that have such computerization, which impresses many judges, 

lawyers and citizens who deal with judicial authorities, which are known to be far from the average to 

rationality and good administration. 

In conclusion, the writer would like to emphasize the need for Electronic Governance through 

Information and Communication Technologies (ICT) in Ministry of Justices in the services of the Higher 

Education Institute, as well as the need for organizational changes and new skills of staff, the creation of 

a digital and technological culture through education and training, both civil servants and citizens, with 

the central aim of improving public services. The ultimate goal for the ideal operation of the ERP is the 

interconnection of all the courts of the country into a single operating system. 
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Introduction 

 
The following assignment, is a case study that focus on the essence of a corporate social responsibility 

within a company and how does affect people. There will be significant information about how Google 

organization several times were inside in the top ten companies in the world based on their corporate 

social responsibility decisions and policies. Therefore, is a more oriented on information that regards the 

values, vision, political and economic concerning’s of Google and how are related with CSR. There will 

be also explanation, why Google may place more weight on some subjects of CSR and not all of them. 

This assignment also, will inform you about what accusation Google corporation faced in the past and 

what in recent years and how their practices solving their difficulties. Another important thing that it 

mentions is, how this organization implements CSR in its every day operations and what they are 

achieving by that. Finally, it will close with the topic of how Google truly responsible it is and if there 

are arguments that can cover this answer. 

 

What is Google? 

 
First of all, Google is a giant multinational technological corporation which was founded in 1998 at 

Stanford University by two students; Larry Page and Sergey Brin and now is coordinated since 2015 by 

CEO Sundar Pichai (Google ,2017). In 2015, Google was restructured as a subsidiary straight owned by 

Alphabet (Annual Report, Alphabet, Inc., 2015). Google corporation began as a giant search engine, in 

which many information placed into it in an organized way (The Telegraph ,2015). Significant, is that it 

is the number one search engine in the world with 3.5 billion searches per day and 40,000 queries per 

second (Internet Live Stats ,2017). Also, business around the world pay a lot of money to Google to 

appear their websites on the search engine. Now, Google company can be called as the most superior 

information compass that has ever existed (The Telegraph ,2015). Moreover, it does not provide only the 

searching services, but also products as developed hardware and other free services, such as google maps, 

Gmail, drive which is free space on the internet, videos on YouTube and the android smartphone 

operating system with a huge list with applications. Currently, Google recruited more than 60,000 

employees in 50 different countries (Google,2017) Furthermore, this corporation is investing in many 

future technological ideas like renewable energy, thermostats, wearable technology such as google 

glasses, faster broadband networks, internet balloons that offer remote areas web access and many other 

future innovations. (The Telegraph ,2015) 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1: Share of Global Search 
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The impossible Vision 

 
Now, what is the vision of Google organization and how it manages to achieve their goals. According to 

(Google ,2017) organization vision is to “Organize the world’s information and make it universally 

accessible and useful”. However, their goals are applied by further improve their services that 

importantly can offer to people, that will be easier as possible and for everybody (Google, 2017).  

 

The real Values  
 

The values of Google according to the CSR of Google report are focus on their reflections by their beliefs 

of essential important subjects. Such matters are the sectors of science, inclusion, openness and highly 

committed in environmental issues. The core value of this corporation is that their functions are 

environmentally sustainable and are developing since their opening. They reference also, that all people, 

corporations and governments have significant role in ensuring that we have a sustainable environment. 

This also can be clarified by the tittle of their report. (Google, 2017) Another value is the security of the 

users’ data who using google, software(android) and google smartphone (Schechter.2018) 

 

Corporate Social Responsibility Theory 

 
Let’s define what is theoretically CSR. The CSR purpose and how does affect people that interacts with 

it. (Blowfield, M and Murray,2014) So, CSR is method that companies are using in order to maximize 

their reputation. Therefore, acknowledgement can be achieved by showing compassion for your 

customers, manufacturers, the societies and the environment at the way it operates (Needle, 2010) 

Defining Corporate social responsibility, is a condition where the company become ethical in many 

perspectives and it is implicated at practices, that appear to extend the social good at a higher level of the 

standard firms and in which, the law does require (McWilliams et al., 2006). CSR in nowadays is relevant 

to companies because of three main tendencies which are the increased affluent, the development of 

social expectations as well as the globalization free flow of information. (Hierro,2017) The increased of 

affluent issue is related to the customers who have several buying options. Furthermore, consumer 

expectations are evolved mainly due to declined public certainty and lack of reliance. Lastly, the topic in 

which all the accusations are published around the world due to globalization and the high flow of 

information. The conclusion of these three tendencies is that, community stakeholders began to have 

empowered rights to bring sustainability into wrongdoing actions that companies perform (Egyptian 

Corporate Social Responsibility Center, 2007). Many believe that the actual reason of its existence is 

money (Crowther, D and Aras,2008) 

 

 

 

 
 

Notwithstanding, CSR strategies are growing and changing in topics that are considered for the first. For 

instance, environmental issues, child working that have become essential in nowadays (Morsing & 

Schultz, 2006). Outstanding, is that companies are been evaluated through annual ranks called as 

Figure 2: Relevance of Corporate Social Responsibility Today 
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RepTrak ranking which is provided from Reputation institute. According to these ranking their system 

measure CSR perception. This measurement, include performance, products/services, innovation, 

leadership, citizenship, governance and workplace (Reputation institute,2017). 

 

Figure 3: Reputation Institute Ranking System 

 

 
 

 

 

 

 

Google at the top CSR companies, how google manages environmental issues? 

 
In contrast of CSR of Google is fair to mention that, according to Forbes website Google not just remain 

always on top ten but as well succeeded to remain as the top corporate social responsible company for 

three-consecutive years until 2016(Forbes, 2016). In 2017 Google dropped to the third place, while Lego 

and Microsoft took the upper hand (Reputation institute, 2017). Taking into consideration Google CSR 

report 2017, mentions that their most critical approach is to save the world from environmental issues. 

Google corporation has become an ecological company, that have achieved with innovation to solve a 

wide range of problems, which regards environment. It has neutralized the usage of carbon since 2007. 

To succeed that, they developed and reached one-hundred percent renewable energy from air and solar 

for their international functions in 2017. The cost of this project cost was 2.5 billion dollars. They also 

launched, free software such as the Earth Outreach since 2006. The purpose of it, is to provide tools, 

resources and motivation to nonprofit organizations the opportunity to fulfill their researching reasons. 

Important, is that Google built a breathing dashboard of the planet through the mixture of cloud 

computing and machine learning that can inspire people internationally. Currently Google, is taking 

actions to face climate resilience within their operations. Also, in California they planned a strategy to 

utilize and limit the loss of water to reduce the effect of water-stresses circumstances. However, they try 

to upgrade their solution of heat with new cooling equipment and use water from nonportable sources. 

Furthermore, Google challenging and awarding millions of researchers that could find solution for the 

water topic issue. Finally, they are working and changing the waste. They collecting the waste repairing 

it, reusing it and recycling products. This idea, is a linear economic solution and major issue is to 

implement these principles into every organizational function from managing server until creating 

furniture for their offices (Google,2017).  

 

Google at the top CSR companies, how google manages workplaces issues? 
 

Noteworthy, is that Google emphases on employee to be more healthy and greener in the working place. 

To do that they use green materials to build their offices which does not include toxic resources and can 

be recycled. The organization, wanted to deliver to employees a more natural living workplace, which 

will give them wellness, pleasure and more productivity through the natural design of the building. In 

addition, the employees can cover their healthy nutrition by visiting Google cafes and micro-kitchens. 

Reputation Institute, 2017 
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Significant is that, food bought only from ethical suppliers which use recycle materials. Also, leftover 

food is donated if they are legally able. They also reduce single-seat vehicles by forty-five percent. The 

employee parking is equipped with ten percent for electric vehicles. More than 33.000 metric tons of 

carbon dioxide emissions have been reduced due to the fact the google provided electric cars and shuttle 

buses.  Employees can ride G-Bikes around google mountain view in California campus to reduced 

emissions. (Google, 2017) 

 

Cyclical economic strategy 

 
According to an economical case study, Google has created a strategical cycle of economy by managing 

hardware at their data centers.  They accomplished growth in their economy, by refurbishment or 

remanufacturing, redistribution or secondary market sales and recycling. To manage that, every quarter 

they run specific process called excess and obsolescence, which calculate the life left from their 

components and their total cost in comparison with the new hardware price and relates them with the 

demand and supply. This supply chain assists Google to evade from many million expenses (Shobhit, R. 

and Brandt, 2016) However, Google has successfully maintained a higher performance at their 

computing systems with fifty percent less energy consumption which avoid more than 1 billion expenses 

(Google, CSR report, 2017). Significant also is that, they do not use for their systems unnecessary parts 

like video cards, chipsets or other components that can be broke easy. In 2016 thirty-six percent of all 

machines have been remanufactured by their materials and twenty-two percent of parts have been 

refurbished into their inventory (Shobhit, R. and Brandt, 2016) 

 

Illegal Corporation Practices 

 
Google, has been accused by the European union by 2.4 billion euros fine, for abusing and manipulating 

internet market. EU claims that, Google is controlling its search engine results in favor of its own 

marketplace services. However, the organization will face cost 10.6 million euros per day if they do not 

comply to the law. Not only that, EU suggests investigating further Google company position. EU refer 

its intense mismatches into the information that Google gain which are from google maps, images and 

local services. For all these reasons and after seven-year investigation the EU commission decided to 

give compensation for any organization or individual who faced damage. For all these reasons and after 

seven-year investigation the EU commission decided to give compensation for any organization or 

individual who faced damage for Google illegal policy practices (The Guardian, 2017), (EUROPA.EU, 

2017). Another topic that appear lately, is when one Google former recruiter named Arne Wilberg who 

worked in You Tube, complaint about the discriminate way of hiring candidates. After that, Google fired 

him and then he published the illegal practices that Google follow in the employment sector. However, 

Google denies that these quotas are real, and diversity is a key of their success (Baron, 2018). If we 

observe the statistical analysis of the workforce in 2016 for U.S we can understand diversity conflicts. 

Such as issues, is the phenomenon of masculinity, which is plaguing at 69 percent of the company in 

compare with woman at 31 percent. Also, Asians are only 35% while black people are 2 percent. White 

people are more than 56 percent more than other ethnicities. However, Google denies that these quotas 

are real, and diversity is a key of their success. If we observe the statistical analysis of the workforce in 

2016 for U.S we can understand diversity conflicts. Such as issues, is the phenomenon of masculinity 

which is plaguing at 69 percent of the company in compare with the femininity at 31 percent. Also, 

Asians are only 35% while black people are only 2 percent. While On the other side, white people are at 

56 percent more than other ethnicities. Therefore, the biggest problem that we can observe of all is the 

discrimination of the women and black people in the workplace (Google, Diversity, 2016) 

 

 

Evidence of why Google is Responsible Corporation 

 
According to the annual Report of Reputation Institute in 2016, Google has preserve a win over the three 

categories with the higher points in the workplace, governance, and citizenship (Reputation Institute, 

2018). If we consider this, the Governance of Google is an open and transparent. However, it shows that 

ethicalness has become their routine in their every action(Google,2018). Having said that, corporate 

governance purpose is to preserve proportion amid goals which concern social, individuals and whole 

society. Therefore, the framework of corporate governance exists to grow the efficiency of using 

resources as well as to demand responsibility to perform observance for those resources. The scope is, to 

attract as much organizations, individuals and communities as it can. They process their business in fair 
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manor without making things complicated. (Cadbury,2003) Citizenship, is another criterion that assist 

google to have high reputation and that is because it supports good causes. It also shows, positive societal 

influence as well as, concern about environmental issues. The supply chain operates very well by 

protecting the environment and guaranteeing high standards for staff. Notwithstanding, in workplace 

Google is highly rewarding their employees and ensure that they live in high standards. Significantly 

also, is that it offers diversify and equal opportunities to everybody with tools and large quantity of 

donations (Reputation Institute, 2018; google,2018) Other opportunities areas are the education which, 

helps students for example to translate their books and also support justice by uncovering information. 

(google,2018) Lastly, students can find large number of research information for their studies and used 

it legally (Research at Google,2018). 

 

Conclusion 

 
By concluding, Google is a sustainable technological corporation, which have improved far more in the 

sector of corporate social responsibility of other typical companies. This outcome, is covered by many 

corporate policies that google develop and apply. However, Google is more oriented on environmental 

topics rather than other issues, which have more significance in humanity. Therefore, all social aspects 

should be considered and further been developed in order to maximize their reputation and hold their 

position as the best CSR company. Also, it is important that google is a source that connects people 

closer, despite citizenship and provide more information than any other search engine can, at faster and 

at less energy consumption. It delivers the right example by showing their green operations and activities. 

It is worth mentioning that, many poor countries now have the chance to be educated and extend their 

opportunities in favor of Google corporation. Consequently, every corporation should take into 

consideration the CSR policies and share to stakeholders the message that the company is doing 

something to differentiate. Such messages should include that the company can be trusted, be ethical and 

be responsible for the humans and nature. 
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Introduction  

 

 Corporate Social Responsibility (CSR) is how companies corporate for ensuring social performance 

through different CSR policies. The scope of CSR is to prevent unethical reprehensible practices which 

weaken society, affect negatively companies and employees. Beschorner (2012) suggest that what is 

required is a stronger integrative perspective based on a system of deontological values and which is 

closely related to the company core business. CSR can derive reputation and then create business value 

to the social responsible organization (Bebbington et al.,2008 cited in Yeung, 2011). CSR strategies have 

been supported by the international banking sector. The extensive adoption of CSR by the worldwide 

banking sector supports that we may be reaching a condition which enables equality. Thus, the banking 

community can be deemed by the wide population to be socially responsible (McDonald and Rundle-

Thiele, 2008). 

  Bank of Cyprus has established in 1899 operating the Nicosia Savings Banks. During all the years, the 

company until 2014 has been successful and completed a share capital increase into €1bn, between 

institutional investors from N. America, Europe and Russia. Bank of Cyprus has established a Corporate 

Social Responsibility department to cope with all CSR policies and functions, according to its strategy. 

The organization’s main areas of CSR cover the four key elements including the Employees, Responsible 

Services, Environment and Society. 

 

Figure 1: CSR four key elements 

 
Source: Bank of Cyprus CSR report (2014) 

 

 

Bank of Cyprus Corporate Social Responsibility 

 
Values 

Company’s social responsibility strategy should be unique, despite the substitutes of the increasing 

amount of CSR reports. Taking into consideration the industrial characteristics, a firm should reflect the 

individual business’s mission and values, preventing the sameness of its closest competitors. Phil Watts 

(Group Managing Director of Royal Dutch/Shell Group), cited in Crane et al.  (2014), argues that CSR 

must be included in our values. Porter and Kramer (2002) suggest that the only way to improve the firm’s 

competitive advantage and to create greater social value than individual or government can, is through 

philanthropic activities. Similarly, if philanthropic activities are in the same side of company’s mission, 

the wealth therefore is creater than other types of donations. 

  For the Bank of Cyprus, values are the orientation for their effort to be the financial partner that inspires 

trust to consumers in a moral and professional manner. The core values for Bank of Cyprus are integrity, 

service, respect and team work. They operate and act based on integrity and transparency, securing at the 

same confidentiality and secrecy. However, the company receives trust from customers by placing them 

at the center of the firm and by comprehending and meeting their needs. Respect and team work are 
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correlated with the appreciation of all their partners and promotion of teamwork as the basis for best 

results (CSR report, 2014). 

 

Vision 

  Bank of Cyprus as a company that applies a CSR policy, it also sets its vision for future development. 

As Mr. Persianis (Corporate Affairs Director Bank of Cyprus Group) mentioned in the Bank’s CSR 

annual report (2014), their vision is to be the Bank that is sensitized with society’s needs and inspires 

responsibility and transparency, and to remain the basic pylon for Cypriot economy considering the new 

post- March 2013 reality. Furthermore, they would like to empower and continue their support to 

institutions, with actions purposed to social issues and to take up new initiatives that are beneficial for 

all stakeholders having in mind their duty towards environment (CSR report, 2014). 

 

Employees 

  A positive reputation for social responsibility could lead to attract skilled knowledge employees to 

companies and therefore boost their performance. In contrast, if employees do not feel that are treated 

well, they are transferring a negative culture of social responsible behavior to other stakeholders (Grane 

et al., 2014). According to the latest CSR report of the Bank of Cyprus in 2014, the company recruited 

4,048 people. From those, 41% were men and 59% women. Regarding to the Collective Bargaining 

Agreements that include company’s employees, there are beneficial actions for personnel such as 

disability insurance, personal accident insurance and health fund including the 13th salary (CSR report, 

2014). 

  Furthermore, this organization has established an internal portal which is called staff code of conduct 

and is available to the Bank’s staff. The main aim of this establishment is to motivate employees to report 

illegal activities on the Anonymous Hotline. Moreover, in 2014 the Group Compliance Division 

reconsider group policies to avoid corruption issues. These policies include anti-bribery policy, conflict 

of interest policy, group policy on transactions on BoC financial instruments, by persons in possession 

of inside information-market abuse, policy related to prevention of money laundering and terrorism 

financing (CSR report, 2014). 

 

Politics concerning economy 

  After the facts that happened with Laiki Bank in 2013, Bank of Cyprus has reviewed its supply chain 

taking into consideration a more suitable and fully transparent supplier selection process. In 2014, it 

collaborated with 1,150 suppliers procreating business in the market and improving the economy of 

Cyprus. However, decisions are taken not only from the financial proposal, but also considering factors 

such as the quality of goods and services, and employees’ performance. Bank of Cyprus made also every 

proper effort to ensure that is driven on the right way according to every norm and Voluntary Codes on 

information, product and service labeling and marketing practices (CSR report, 2014). 

 

Society 

  Carroll (1979) cited in Garriga and Mele (2004), suggested a model of corporate performance, in which 

social responsibility exists with a range of commitments that company has to the society including 

economic, moral, legal and discretionary categories of business performance. Bank of Cyprus annual 

CSR report (2014) indicates its social responsibility by providing support to people in vulnerable 

population groups, especially after the March 2013 events, where the number of those groups rose 

significantly. The Bank of Cyprus Board of Directors, being concerned of the current situation, have 

been proceeded for the adoption of kitchens operation in primary schools in corporation with the Ministry 

of Education and Culture, providing lunch to all pupils, covering costs of €250,000 (CSR report, 2014). 

 

Figure 2: Lunch in schools, provided by the Bank of Cyprus  

 
Source: Bank of Cyprus CSR report (2014) 
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Essential and worthwhile actions have been taken in the interest of the society where the most significant 

are the Bank of Cyprus Oncology Centre in Health and the Bank of Cyprus Cultural Foundation in 

Culture. Regarding to the Oncology Centre in 2014, 12,000 patients seek the center’s services. 

Financially, Bank of Cyprus has donated more than €53 million which is the highest amount donation 

ever given in Cyprus. On the other hand, the primary strategy of the Cultural Foundation is to promote 

the research and study of Cypriot civilization through archeology, history, art and literature to maintain 

and spread the cultural and natural heritage of Cyprus. However, the Cultural Foundation maintains two 

museums in which during the school year 2014-2015, more than 6,000 pupils visited them (CSR report, 

2014). 

Figure 3: The Bank of Cyprus Oncology Centre in Health and Cultural Foundation in Culture 

 

 
Source: Bank of Cyprus CSR report (2014) 

 

Environment 

  According to Peng (2006), a stakeholder’s point of view for the company with a pursuit for global 

sustainability, represents a challenging issue. Global sustainability as a key objective for CSR, is 

determined as the ability to cope with the current needs without preventing the ability of future 

generations to cope with their needs. Despite these, Hart (1995) argues that the most crucial indicators 

for new resources and capabilities development would be restrictions and challenges determined by the 

natural biophysical environment. Although environmental protection is costly, the higher efficient the 

approach taken to decrease and limit pollution the greater reduction could be succeeded for any given 

expenditure (Baron, 2012). 

  Bank of Cyprus comprehend the importance of the environment and its protection for sustainability. 

The company recognizes that the consumption of energy and utilization of materials are key elements 

that affecting the environment. Consequently, its scope is to make more efficient consumption of energy 

in all Bank premises and to increase at the highest possible level the recycling of materials and 

minimizing at the same time paper use. According to the company’s CSR report, 194 tons of paper 

recycled in 2014. Moreover, as a result of Bank’s e-services development, paper consumption has 

significantly reduced (CSR report, 2014). 

 

Figure 4: CSR and Sustainability 

 
 

Source: Cho, C. (2015). Available at: https://councilcommunity.com/2015/07/07/csr-will-all-the-

sustainability-talk-have-a-real-impact-on-the-environment/ [Accessed 22 March 2018]   

 

 

https://councilcommunity.com/2015/07/07/csr-will-all-the-sustainability-talk-have-a-real-impact-on-the-environment/
https://councilcommunity.com/2015/07/07/csr-will-all-the-sustainability-talk-have-a-real-impact-on-the-environment/
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Bank of Cyprus accusations about malpractices 

 
  Bank of Cyprus as a responsible organization, prioritizes some areas against others to ensure 

transparency, confidentiality of sensitive information and legal practices. Through an Anonymous 

Hotline, employees can report any illegal activity that violates the law and regulations, and Bank of 

Cyprus policies. Furthermore, it would not become the vehicle for money laundering, money earned from 

illegal practices. In case that an employee realizes any immoral action from customers, he/she must 

denounce them to the Compliance Officer regarding to the Bank’s policies linked to Money Laundering 

and Terrorism Financing.  According to a website, the former CEO of the Bank of Cyprus Andreas 

Eliades was condemned to 2,5 years in prison with a €120,000 fine. Nicosia criminal court has being 

found him guilty about the charge of market manipulation providing uninformed statements to the 

investors about the Bank’s capital shortfall in June 2012 (Andreou, [online]).  

  Moreover, the Bank of Cyprus has been accused by the Office of Competition and Consumer Protection 

(OCCP) regarding the bank’s commercial practices relating to mortgage loans and for using vague terms 

that allowed it to unilaterally modify interest rates and other charges to the customers. They have been 

provided inadequate information regarding the terms and cost of prepaying a loan. According to the 

OCCP service, the Bank of Cyprus connected the loan agreement with an insurance agreement, making 

the loan depended on the payment of an insurance premium with vague terms. Finally, the Bank of 

Cyprus convicted from the OCCP service by paying the fine of €170,000 and dictated to cut off such 

illegal activities and to avoid repeating them in the future (Cyprus Property News, [online]) 

 

CSR activities in Bank of Cyprus daily actions 

 
  In regards with the health and safety in the workplace, Bank of Cyprus takes into consideration the 

health and safety of its personnel as an important concern. However, this became applicable through the 

working condition of a continuously monitored and updated program by the Business Protection, Health 

and Safety department. For instance, to limit the risk of robbery, security doors have been installed in 

the branches with positive results. Therefore, considering this issue, the Bank provides personnel lessons 

on First Aid and Security In the workplace. Simultaneously, for Bank of Cyprus, development and 

training of their employees have a significant role for their everyday practices, through personal 

development and development of their skills. Consequently, employees are able to provide excellent and 

qualitative services to the company’s customers. The total number of employees training hours for 2014 

was 66,650.25 hours with an average number of training hours per staff at 38 hours (CSR report, 2014). 

  Organization’s aim for sustainability and environmental protection is met through certain actions. 

Precautionary and normal maintenance takes place for heating and air conditioning systems in all Group 

premises. Also, they have installed voltage correctors in many premises and equipment for better use of 

energy. Further, timers and light sensors have been installed to reduce or to adjust the use of the lighting 

system and other machinery. All of these with corporation of Building Management System (BMS) result 

to lower energy consumption and, therefore, lower gas emissions, contributing in a daily base, in the 

environmental protection (CSR report, 2014). 

 

Bank of Cyprus as a truly responsible organization 

 
  There is high pressure for organizations to maintain profitability and simultaneously behave in 

socially responsible manner (Mohr et al.   According to Carroll (1991), CSR includes four aspects of 

responsibilities which are legal, economic, moral and philanthropic. These CSR dimensions are coming 

across with different areas such as following the laws and adopting moral regulations, being 

responsible towards employee’s treatment, environmental protection and charity contribution. Bank of 

Cyprus applies these dimensions to its everyday actions, adding value to its reputation based on their 

contribution to the social well-being. Moreover, consumers need to be more aware about company’s 

level of social responsibility, contributing therefore as socially responsible consumers knowing as 

socially responsible consumer behavior (SRCB).  SRCB should require CSR as one of the criteria 

influencing a person’s consumption standards. Therefore, socially responsible consumers would avoid 

purchasing goods or services from companies that affect negatively society and actively seek out 

products from companies that contribute towards society (Carroll, 1991). 
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Conclusion 
 

  It is crucial to promote the developments that CSR provides, professionally, providing critical 

perspectives and respect to them. It is not clear whether a good and fair society can be created with the 

help of companies, but it can not be created without them. Bank of Cyprus through its Corporate Social 

Responsibility empower the social performance through their CSR policies that are set in relation to its 

employees, environment, society and responsible services. It contributes directly to all the functions that 

CSR includes. Although Bank of Cyprus satisfies the social responsibility requirements, all the policies 

that the Bank uses, are driven towards its value and vision for future development and sustainability. 
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Abstract 

 
This report includes my business’ communication strategy. The strategic intent is included expanding on 

my business’ corporate reputation and vision and how these, have an effect on the stakeholders. 

Furthermore, the objectives of the communication strategy are identified and explained how these 

objectives appeal to stakeholders taking into consideration the particular theme message. Also, SMART 

objectives are analyzed based on the communication strategy of my business. Additionally, an answer to 

the question “who is the target audience” is provided in the report explaining their importance and 

characteristics. Furthermore, the message I want to get across to the stakeholders is conveyed along with 

its appropriate style. What’s more, the different promotion methods used to create awareness of my 

business is portrayed through media strategy and social media. Besides that, a plan of the financial 

resources is also presented. Lastly, an evaluation of my overall strategy is reflected through assumptions 

of the overall procedure along with any possible risks. 

 

 

Introduction 
 

Nowadays, there are many businesses competing with each other in different industries trying to succeed. 

However, what is success? There is not a solid definition of success, as every person and entrepreneur is 

different and has a different prospective of what success is. “Success is a very subjective matter. It 

depends on what is meaningful to you and the people around you” (Cottrell, 2010, p14). 

 Just like any other person who sets aims in life, I want to succeed. I came up with a business idea, 

creating two same ‘gourmet soup and sandwich shops’ in Larnaca Cyrpus. Both of the shops are identical 

and ran with the same strategy, their, only difference is that they are placed in two different locations. 

The one is placed in Finikoudes Larnaca as it is one of the most popular locations in the Larnaca area 

and there are many customers every day including tourists as well. The other one is placed in Aradippou 

opposite the shop ‘Kleima’ as there are many employees working in that business and could visit the 

sandwich shop at their break. Furthermore, it has many customers were as soon as they finish their 

shopping they pass by the restaurant. Besides that, the there is a gym right next to my shop which is a 

good opportunity, as soon as they finish their exercise, the customers can keep up the healthy life style 

by healthy eating.  

I named my business ‘Season-eat!’. This is because; the business offers products from the menu on 

seasonal basis and this name matches this aspect. Furthermore, ‘seasoning’ the food as on the table, there 

is salt and paper where customers are able to season alone their food. In addition, I changed the word ‘it’ 

to ‘eat’ in order to make it attractive and to indicate the industry.  

Overall, there are not many businesses in Cyprus who are offering healthy fast food. As a result, taking 

advantage of the gap in the market I have created a sandwich and soup business which it will be 

successful, with an efficient strategy satisfying all my stakeholders’ needs. 

 

Step 1: strategic intent  
“Strategic intent involves the formulation of a strategic vision, around which possible courses of actions 

are formulated, evaluated and eventually chosen.” (Cornelissen, 2004, p110). My business direction of 

the strategic intent is to satisfy the business’ aims. My business’ vision is to be an ethical business with 

values and customers to love it for that purpose.  

The business vision is to satisfy all customers’ needs. And which are these needs? Excellent quality, 

healthy – organic food, fast to be made, nice and relaxing atmosphere and the best customer service 

possible! As a result the business acknowledges these needs and tries to satisfy them.  

‘Season-eat!’ corporate reputation is exactly the same with its vision. I believe that in order to have an 

excellent corporate reputation you need to bring vision into practice. Corporate reputation is when 

stakeholders of a business occur, based on a business past activities and future behaviors. Therefore, 

business activities are created. If the corporate reputation of my business doesn’t match with the vision 
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expressed to the public and my stakeholders then it would mean that my business doesn’t is lucking with 

communication.  

In order for my business’ vision and corporate reputation to match, my business needs to satisfy 

customers’ needs as mentioned in the vision statement. Firstly, the employees are motivated in order to 

provide the best customer service possible something, which they are considering essential. Secondly, 

the products bought from suppliers are also very important as there will be used to make the sandwiches 

and soups, proving the best quality food. My business will be providing the best quality possible of 

healthy and organic products. “Bases of strategic choice arise from an understanding of stakeholder 

expectations and influence, which may already be reflected in mission and vision statements that provide 

overall guidance about the nature or aspirations of the organization.” (Cornelissen, 2004, p111) Overall, 

this formulates a positive change with my stakeholder reputation by keeping them satisfied. 

 

Step 2: Objectives of ‘Season-eat’ communication strategy: 
Aims are very important for the business since it makes the owners to plan ahead and have something to 

look up for. This enables the business to be organized. It is very important when taking decisions to have 

the efficient communication with the stakeholders of my business. Each stakeholder has a different 

communication tactic. 

To start with, my business’ communication objective is to create awareness with my customers as it 

encourages them to visit the shop. This would mean, winning new customers but at the same time, 

promoting the business with ‘word of mouth’. 

Furthermore, another communication objective is to pass important information along my customers. For 

example, this would include, explaining the concept of healthy food and highlighting the dangers of 

unhealthy food. What to eat is a very important and huge subject where every person should be informed.  

Additionally, having an efficient communication strategy with suppliers will allow daily interaction 

among them. Keeping suppliers satisfied is an essential part of the communication strategy as they are 

the ones who supply my business with raw materials in order to provide the best quality possible to the 

customers. 

What’s more, another communication objective of my business is to have a ‘two way’ communication 

with my employees. This means, the management level of the business will be giving feedback to 

employees and the employees will be responding to by informing about issues of the business and giving 

back feedback. This allows a better synergy across the business.  

Lastly, another communication objective set by ‘Seasoning-eat’ is to create a positive image of the 

business. Creating corporate reputation, by being an ethical and professional business will allow benefit 

from ‘halo’ branding, customers’ loyalty and word of mouth promotion among my business’ customers. 

The above objectives will be ‘SMART’ objectives, which will allow my business to be ahead of the 

situation, and plan for a successful future.  

Specific: This when a business is stating exactly, what should be achieved. I have tried to make my 

objectives as precise as possible addressing different stakeholders with a different communication 

objective. 

Measurable: This is when a business decides if its aims will be achieved, by being measured based on 

its value. Therefore, I have provided details on what can actually be measured like resources, money, 

different forms of communication. 

Agreed: This is when the objectives are understandable and agreed by everyone in the business. 

Therefore, everyone who is involved in the business will ‘signed off’ in agreement with the aims and 

objectives.  

Realistic: Taking into account budget, resources available in order to bring the objectives into life. 

Therefore, I will try to take into consideration my aims and objectives and make them achievable based 

on my budget for communication strategy. 

Time specific: This is the time I will state for the objectives to be achieved. Overall, my business’ 

communication objectives must be achieved as soon as possible with an efficient communication strategy 

in order to be established in the market. 

Overall, if these communication objectives are achieved then they can influence positively the 

stakeholder’s perception and encourage more support in the business. 

 

 

 

Step 3: Target audience  
Target audience is the business’ stakeholders. These are the people that have an interest on the business 

and at the same time, the business is interested about them as it relies on their support. (Cornelissen, J., 

(2011)) 
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In order to understand who the most important stakeholders in my business are, I have created the ‘power-

interest matrix’. 

 

 

 

Power-interest matrix 

Low Power 

 

A. Minimal Effort 

 

 

 

 

 

 

 

B. Keep Informed 

 

 Potential customers 

 

C. Keep Satisfied 

 

 Government 

 Environment 

  

 

 

 

 

 

 

D. Key Players 

 

 Customers 

 Employees 

 Suppliers 

High Power 

Low Interest                                                            High Interest  
 

The main stakeholders, that the communication strategic is created for, are the customers. We are offering 

healthy and organic food for those who care about themselves, about their body and are health conscious. 

This would include youngsters but older people too. In addition, ‘Season-eat’ is suitable for pregnant 

women who want to take care of themselves and to know that what they are eating is healthy. Also the 

target market is people with high income. Furthermore, it takes very little time for the food to be ready 

as we acknowledge time is money. Being a healthy fast food restaurant suits people who are very busy 

and would like to eat something healthy in their free time, or they want to relax in the friendly and relaxed 

atmosphere we have in our shops. Our menu is seasonal based. (Please refer to appendix to appendix 1). 

Without customers, the business would not operate. Their beliefs are based on satisfying their needs. 

Customers attitudes are very important as if one customer is satisfied from the business, then he will talk 

about my business to friends and relatives promoting the business in the best way possible. However, the 

communication strategy will not concentrate so much on potential customers that are not currently 

customers. Although, if the business manages to attract potential customers, communicates with them in 

the right way, then they will be very important for the business. My communication strategy will keep 

them informed of new aspects of the business. Lastly, customers will deal with the managers of the 

business if they have a problem providing them with the best customer service. 

Furthermore, I have four employees in each shop. There are two managers and two chefs. The managers 

are also the cashiers and they make sure that the business is run smoothly.  If you keep employees happy, 

then automatically you keep customers happy as well. (Stredwick, J. (2005)) I will be providing 

employees with financial incentives such as a high wage taking in consideration the budget set for the 

communication strategy, bonuses and if the business expands in the future then promotions will be given 

as well. In addition, I will be providing non financial incentives to motivate my employees. Firstly, since 

the business is small, there is a lot of team work and employees get the chance to meet with each other 

and work in a friendly work environment. The environment is relaxed and the employees feel ‘free’ to 

express any issues they have. I will be giving feedback and evaluation to my employees along with the 

other three managers in the busness. I will also encourage them to set goals and help them achieve them. 

Lastly, I will be carrying appraisals every year to measure performance and help improvement. 

Additionally, suppliers are very important as they will be providing my business with the best raw 

materials in order to produce the goods I am selling to my customers. These goods are high quality 

products. I purchase my products from local farmers and cheese makers. My business is being respective 

and lawful with its suppliers as they are small businesses as well. In addition, I am avoiding conflicts 
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with my suppliers as keeping a positive relation is the best communication which could lead to many 

benefits like buying on credit, cheaper prices and best possible raw materials. Lastly, I will be keeping 

them aware about any issues and decision making that the suppliers are involved through meetings and 

reports.  

 

Step 4: Theme message 
A theme message could be a slogan or a meaningful idea. It is a phrase which is catchy and attractive in 

order, customers to remember it and the business increases its awareness as customers visit the shop. 

My business theme message is ‘Season-eat: Sandwiches and Soups…because you care!’. The reason I 

came up with this slogan is to make it attractive to the customers. First of all it is an English technique 

called sibilance (Admin, 2014) where it extenuates the sound ‘s’ in the sentence and this makes it stand 

out and be remembered. Furthermore, by the theme message I am stating that my business is placed in 

the food industry, by mentioning the two main products my business sells. Lastly, ‘because you care’ is 

a phrase which portrays that the customers of the business are people with health conscious. This conveys 

a sense of motivation for the customers and they feel good and comfortable coming to the business as 

they know they are helping and treating right themselves. 

This is a short message which states both facts but it is meaningful as well. It is related to the organization 

as a whole, with the aspect of healthy food. 

 

Step 5: Appropriate message style: 
Message styles are the ways that communication of themed messages occurs. ‘Season-eat: Sandwiches 

and Soups…because you care!’ would fall under two categories, due to the fact that my theme message 

is divided into sections. Firstly, the first part ‘Season-eat: Sandwiches and Soups’ is a generic message 

style which falls under the ‘industry’ category.  Generic message style is where directly the theme 

message states the industry it’s in and it increases awareness of the business. The first part of my theme 

message is generic because it overall generalizes the industry the business by the homophone used.  

However, the second part of the theme message ‘…because you care!’ falls under the category of 

symbolic and the message style becomes emotional. This is because caring about you is a form of a sign 

and the word ‘caring’ conveys emotions and feelings. 

 

Step 6: Media strategy 
In order to reach my customers effectively I need to use appropriate promotions for my business’ 

communication programme. Promotion creates awareness and desire for the product. (Evans-Pritchard, 

Hancock, et al, (2006)). I will mainly promote my business through advertising. Advertising is the use 

of paid-for space in the media in order to communicate with the target market. 

 I chose to advertise my business as way of promotion based on my marketing aims and objectives as 

advertising is appropriate and most likely to achieve the objectives set. I chose to advertise my business 

through a website, using the internet as it is cheap to be made and advertises my product efficiently, and 

successful since everyone in our days are associated with technology.  This is because when choosing 

the way of promotion, an important factor in my decision making process is that my budget is sufficient.  

Furthermore, I will promote ‘Season-eat’ on the radio in ‘Mix FM’ explaining verbally the products of 

the business along with the location of the shops three times a day, one in the morning at around 8’oclock 

when people are going to their jobs, at 1 ’clock when workers are having a break and at 6’oclock when 

employees are leaving work going back home. It is not a cheap method; however, it is within the budget 

of my business. It covers large space of customers and it is very effective passing down a message. 

 Besides that, my business will also use sales promotion as it gives incentive to customers to buy. The 

business will be offering the sales of the day. This means that there will be a different product from the 

menu every day that will be on sale. If customers choose the product of the day, they receive a free 

healthy desert. This method of production is appropriate for my business and is not so costly.  

Additionally, I will use product launches and events to enhance Public Relations and make the business 

well known in the market. This will attract customers which they will get the chance to see the latest 

products of the business and learn important information that the business will pass to them. 

What’s more, I will sponsor events that are related with healthy nutrition in order to communicate the 

importance of the concept with the customers of my business. Such events could take the form, 

representatives going to schools explaining the concept of healthy eating  but also sport events that 

demand a healthy nutrition. This will create a positive association with the concept of sponsorship. 

Lastly, I will promote in business magazines in the form of print media as they are not so expensive to 

advertise but at the same time is effective in terms of communicating with employees. They are flexible 

as they will be available frequently, in new editions of the magazines. 
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Overall, these are the methods that competitors use. However, there are competitors with a larger 

business dimensions and use more advanced methods of promotions such as promoting in TV and 

billboards. However, based on the limitations of my business’ budget on the communication programme 

these methods cannot be used. 

Social media 

What is more, I have also decided to advertise my business through social media. This is because social 

media are rapidly growing nowadays and this will allow me to address a large audience of people.  

First of all I will use a ‘Facebook’ page where pictures of the shop and any other information of the 

business will be provided to the public. Customers will have the chance to rate the business and write 

comments of what they think about it. Also this form of interaction allows the customers to get engaged 

with the business. Additionally, Instagram page and Twitter will be created in order to have a mass scale 

on social media and become more, well known to the public.  

In my business official website ‘Season-eat.com’ there will be a section with links of the social media 

pages. Lastly, there is will be a link which will take the customers to the website’s blog. There, different 

aspects of healthy nutrition and healthy living, will be shared both by the company but the customers 

themselves could post materials. 

 

Step 7: Budget 

A budget is a financial plan that my business will set as it contains targets for the future, expressed in 

numerical or financial terms. Each different media price depends on the cost of producing the promotion 

and how many people it will reach. The bigger the audience, the higher the cost of advertising will be. 

As we can see from the corporate communication budget, its costs around €12 000 on average, per month 

in order to have an efficient communication strategy. The most costly method of promotion is advertising 

on the radio. However, this method of promotion provides opportunities for creativity attracting 

customers’ attention. All of the promotional methods are within the budget levels of my business plan.  

 

Evaluation 

In order to evaluate my communication strategy I need to create a comparison between assumptions that 

underline this strategy along covering the possible risks that could occur.  

The assumptions that could be made out this communication programme is the fact that it will allow 

customers to interact with each other, will let my business benefit from stakeholders satisfaction. 

Additionally, I believe that this communication programme will succeed as it is made specifically for the 

business’ plan and needs. 

However, there is a range of risks. The main risk that I am concerned about the communication strategy 

is the limited budget. I will try to minimize the communication expenses as much as possible, by finding 

cheap alternatives without affecting the quality of the communication methods of my business. Lastly, 

in order to restrict threats that could affect my business, I need to be up-to-date, keep up with new 

promotional methods and be able to adapt to them. 

Overall, this communication programme leaves customers, with the message that it is important to eat 

healthy and take into consideration yourself.  

 

Conclusion 

 
Overall I believe that the communication strategy that I have chosen, has a lot of potential for the future 

and I will try my best to make it come to reality and become successful. In this communication strategy, 

I have summed up my thoughts. I tried to think out of the box and include all the aspects that could affect 

my strategy and be well prepared to face any difficulties as it is specific and precise. 
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Appendix 1 
Menu 

Sandwiches 

Grilled cheese sandwich………………………………………………………………..…...€4 

Grilled chicken sandwich…………………………………………………………………...€4 

Grilled beef sandwich………………………………………………………………………€4 

Grilled pork sandwich………………………………………………………………………€4 

 

Soups 

Minestrone soup……………………………………………………………………………€4 

Fish soup……………………………………………………………………………….…..€4 

Carrot soup………………………………………………………………….…………..….€4 

Potatoe soup………………………………………………………………………….…….€4 

Pumpkin soup………………………………………………………………………………€4 

Chicken soup……………………………………………………………………………….€4 

Mushroom soup………………………………………………………………………….…€4 

Green soup…………………………………………………...…………………………….€4 

 

‘Season-eat’ Main dishes 

Trahanas…………………………………………………………………………………..€4 

Avgolemono…………………………………………………………………………….…€4 

.. 

Combination of one sandwich and one soup…………………………………………..…..€6 

 

Disserts 

Frozen yoghurt……………………………………………………………………………..€1per scoop. 

 

http://thepioneerwoman.com/cooking/2011/10/carrot-thyme-soup-with-cream/
http://thepioneerwoman.com/cooking/2011/11/pumpkin-soup/
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Abstract 

 

This paper focuses on the estimation of Value at Risk in six European Stock Exchanges from the 

beginning of the millennium. It presents the theoretical framework regarding the VaR techniques as well 

as the ARCH models which are commonly used in the estimation of market risk. On the empirical part, 

the paper provides an insight into parametric models like Risk Metrics and non parametric like Historical 

Simulation and in order to evaluate their predictive ability during the recent global financial crisis they 

are backtested. In addition, models of the ARCH family are being presented extensively since they are 

commonly used in the VaR forecasting procedure. The Akaike Information as well as the Schwarz’s 

Bayesian Information Criterion are examined so as to be concluded if the aforementioned models are 

trustworthy and could predict VaR accurately. 

 

Keywords: Value at Risk, Backtesting, ARCH, AIC, SBIC 

 

Introduction 

 

Risk, is the volatility of unexpected outcomes, which can represent the value of assets, equity or earnings 

(Jorion, 2007). The latest global financial crisis in 2008, is just another example of how unstable and 

liquid the conditions on both domestic and international level are, and pointed out the vulnerability of 

the global Stock Exchanges to market risk. According to the European Banking Authority “market risk 

can be defined as the risk of losses in on and off-balance sheet positions arising from adverse movements 

in market prices or market rates” 

The burst of the global financial crisis back in 2008 revealed that both the corporations as well as the 

nations themselves were unprepared to deal with the new conditions that appeared. Many economies 

around the world fell in recession, with some European countries to face the most severe consequences. 

Countries like Ireland, Iceland and Portugal faced a dramatic shrinkage of their economy and a rescue 

package from EU, IMF and ECB was necessary in order to avoid the default. On the other hand there 

were countries within EU that didn’t undergo those vast difficulties, like UK, France and Germany. These 

economies remain stable regardless of the condition in the rest European states. The sui generis 

phenomenon that took place in Europe with the implementation of the Common Market increases the 

interrelationship among European economies but, as the crisis pointed out, not all countries have suffered 

to the same extent. This paper aims to investigate if the condition of the country's economy has played a 

major role in the minimization of the crisis’ consequences. That is why the three richest and three of the 

countries that participated in a rescue program are selected for the research. In addition it will be 

examined if the commonly used VaR models were accurate in forecasting the market risk of the European 

Stock Exchanges during the crisis. In order to do so, parametric models like Risk Metrics and non 

parametric like Historical Simulation were estimated and backtested. Apart from these, many models 

from the ARCH family  were estimated so as to decide which model could have forecasted better VaR 

in the years followed 2008. Finding an accurate model could prove to be very beneficial in the future, 

since the countries could use the models as one more tool towards predicting market risk and eliminate 

the unpleasant consequences of a crisis.  

 

1. Value at Risk 

 

The concept of VaR models was developed when it was apparent that mismanagement and 

misinterpretations of financial risk could lead to financial disasters. Financial Risk management refers to 

the design and implementation of procedures for identifying, measuring and managing financial risk 

(Jorion 2007) and VaR models can be a useful tool.  
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VaR is a statistic of the dispersion of a distribution and refers to a portfolio’s worst outcome likely to 

occur over a predetermined period and a given confidence level (Angelidis, Benos and Degiannakis 

2006).It is a single number, expressed on currency unit that reveals an institution’s exposure to market 

risk, where market risk is the risk that arises due to changes in market prices. This conceptual simplicity 

is the reason why VaR has gained popularity and has been imposed by the Basel Committee on Banking 

Supervision (1996) as the tool in order to calculate market risk.  

VaR is expressed as a 100α% quantile of the density of returns and can be interpreted as follows: At time 

t, the probability that the return of a portfolio will be lower that the VaR equals to 100α% and the 

mathematical expression of the above sentence is given by the equation (1): 

VaRα
t = −sup [r | P [Rt ≤ r] ≤ α]                      (1) 

 

On the years that followed, the VaR methodology was evolved in order to measure other types of risks 

apart from that of market like liquidity risk (L-Var). During the financial crisis, it was apparent that 

understanding and measuring the liquidity risk was vital not only in order to forecast but also to impugn 

the crisis. Liquidity risk takes the form of either market liquidity risk which arises from the assets 

illiquidity or the funding cash flow liquidity risk that arises when the liabilities can be paid fully on in 

time.  But although VaR could also be a useful tool towards dealing with financial crisis, it doesn’t pay 

attention to the results when a position is liquidated. Therefore L VaR was introduced as a tool in order 

to account liquidity risk which is inherent to all markets. 

VaR analysis should be implemented not only to financial institutions but also to countries as a whole 

since, due to the globalization that exists today, the results of one country could provide useful 

information for others. A good example could be Europe; the European economies are closely connected 

and integrated due to the Common Market and the single currency. As a result, a VaR analysis for a 

European country could be proved beneficial for another EU member. 

 

1.1 VaR Methodologies 

 

There are many methodologies and models in order to calculate VaR that has been under scrutiny by 

many researchers.  

The models that are used in order to calculate VaR are classified into three categories.  

 The parametric models such as the Risk Metrics and GARCH 

 The non parametric models such as the Historical Simulation 

 The semi parametric models such as Filtered Historical Simulation and Extreme Value Theory  

 

2. Parametric models 

 

The first category, the parametric models, proposes a specific parameterization for the behavior of prices. 

Risk Metrics make the assumption that the sample under scrutiny follows the normal distribution and 

that tomorrow’s volatility is affected by the weighted average of today’s volatility plus today’s squared 

return. The variance, that is the volatility, is calculated with the use of the Exponentially Weighted 

Moving Average (EWMA) according to the following equation (2): 

 

σ2 t+1 = λ σ2
t + (1-λ) R2

t                             (2) 

where: 

σ2 t+1: is the conditional covariance of the day t+1  

σ2
t : is the conditional covariance of the day t (the previous day) 

λ: is a parameter set to be equal to 0,94 for large data 

R2
t: is the squared return of the Index on day t 

 

 The unknown parameter λ is set to be 0,94 since as the sample increases in size the estimates are 

resembled to each other. The Risk Metric model was introduced by J.P Morgan (1996) and it has its roots 

on the Integrated GARCH (IGARCH) model according to Nieto and Ruiz (2015). The use of EWMA 

helps the researchers to overcome the problem of volatility clustering. The volatility clustering arises 

from the fact that asset variances are constantly changing and more specifically big changes in variance 

tend to cause big changes and vice versa. 

  

2.1  Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models 
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The coping of clustering was the reason why GARCH models were used, with Bollerslev (1986) to be 

the first to mention them. The simplest form of this model is the GARCH (1,1) that can be expressed 

using the following equation (3): 

                                                     yt = σtεt   εt~i.i.d. (0,1)                                               (3) 

     σ2
t = ω +αy2

t-1 + βσ2
t-1 

where: 

σ2 t+1: is the conditional covariance of the day t+1  

σ2
t : is the conditional covariance of the day t (the previous day) 

εt:  standardized residuals 

ω: intercept coefficient 

And with 0≤ 𝜶, 0≤ β , α+β <1 

The ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) models were first introduced by Engle (1982) 

and later the analysis was continued by Bollerslev (1986). After that, many researches were conducted 

and therefore there is plenty of literature providing with findings regarding to which method is more 

accurate in order to estimate VaR. The equation that describes the ARCH models is the following (4) 

                       σ2 t= ω +α1ε2 t-1 +α2ε 2 t-2+…..+ αp ε2 
t-p          (4)            

 

where 

σ2
t : is the conditional covariance of the day t 

ε2:  standardized residuals of previous days 

ω: intercept coefficient 

 

Ding et al (1993) suggested that since there is no clear evidence that the conditional variance is a linear 

function of lagged squared returns, the Asymmetric Power ARCH model could be use in order to estimate 

VaR accurately and its equation should be the following: 

(5) 

                 

 

As far as the APARCH models are 

concerned, Giot and Laurent 

(2003a,b) on their findings suggest that this model, when it is used with a skewed Student distribution, 

can calculate VaR in a more accurate way because the exception rates are approximately equal to the 

expected ones in different confidence levels. This is consistent with the findings of Huang and Lin 

(2004). To this conclusion, they added that for lower confidence level the normal distribution should be 

used, while for higher levels the Student distribution is more appropriate. Another research conducted 

by Degiannakis (2004) concluded that APARCH model and especially the Fractional Integrated 

APARCH is better when it comes to the calculation of VaR and the tomorrows’ realized volatility. 

Another important outcome in which Guermat and Harris (2002) and Billio and Pelizzon (2000) have 

concluded is that when ARCH models are under the Student distribution they tend to overestimate VaR 

even if the confidence level is 99%. Furthermore  Sajjad et al. (2008)  suggests that a Markov-switching 

APARCH model, in which the persistence of volatility can have various values based on whether the 

volatility is big or not can lead to accurate VaR estimations. 

 

2.2 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models 

 

In an effort to find the best model, researchers, starting with Bollerslev, have turned to GARCH 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic) models. In their work Bali and Theodossiou 

(2006) by using a combination of the generalized Student distribution with 10 GARCH specifications 

concluded that TS-GARCH that was first introduced by Taylor (1986) and Schwert (1989), and the 

EGARCH introduced by Nelson (1991) were the most accurate models to calculate VaR. More 

specifically the Exponentially GARCH model was established in order to deal with the weakness of 

GARCH to take into account the asymmetry of the financial data and it is expressed by the following 

equation where the γi parameters account the asymmetry: 

 

              (6) 
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The conclusion is that models that do not take into account the asymmetries, are not sufficient and tend 

to underestimate the VaR, as has been supported by Brooks and Persand (2003a) and produce less 

accurate forecasts (Angelidis et al 2004). 

The superiority of GARCH model was presented by Guermat and Harris (2002) who concluded, after 

having backtested their findings, that the GARCH models are better than the rest not only under the 

normal but also under the Student distribution. Furthermore Boucher et al. (2014) has reached to the 

decision that when it comes to the estimation of VaR Risk metrics and GARCH, that the parametric 

models, are among those that provide the most accurate results. Nieto and Ruiz (2010) conclude that the 

forecasts of VaR based on conditional variance using GARCH type models as well as symmetric 

leptokyrtic errors have adequate results. On the contrary, Koopman et al. (2005) suggest ARFIMAX, the 

fractionally integrated auto regressive moving average with exogenous variables, as a better model than 

GARCH and this conclusion was reached after a close research on VaR estimates of the S&P100. The 

effectiveness of GARCH models was pointed out also by Giot (2005). When it comes to the intraday 

horizon, he underlined that GARCH model under the Student distribution provided the most accurate 

VaR forecasts. In addition it is pointed out by his work that once the volatility in an intraday basis was 

accounted, the results between the daily and intra- day VaR were similar.  

In a more general basis Angelidis et al.(2004) indicates that despite the confidence levels and the 

distributions, the more flexible a GARCH model is, the better forecasts can provide regarding the VaR. 

On the contrary, one of the main drawbacks of this category is the assumption of normality since it is 

inconsistent with the reality; risk factors do not follow the normal distribution and thus in general the 

results based on this category underestimate the VaR.  

 

3. Non parametric models 

 

3.1 Historical Simulation 

 

Historical simulation (HS) is a quite popular method among the financial institutions as Perignon and 

Smith (2006) point out for calculating there can be found VaR. What’s more Pérignon and Smith (2010b) 

stress out that almost 75% of the banks estimate their VaR by using this method. It applies current weights 

to a time series data of historical index returns and it consider that every day a profit or a loss is accounted. 

These profits and losses are then formed in a distribution; the percentile of this distribution is calculated 

according to the desired confidence level and then are rearranged and sorted in ascending order. One of 

the characteristic of this method is that it doesn’t underlie any assumption for normality regarding the 

distribution, the VaR is calculated using the actual price movements and it can capture the non 

normalities of market return as Bangia, Diebold & Schuermann (1999) underlie. This is one of the main 

advantages of this non parametric method is that it doesn’t make the assumption that the risk factors 

follow the normal distribution; this is a positive aspect since it provides the researchers with the ability 

to account for fat tails and skewness.  

The equation (7), that is presented below describes the HS :  

                                                                                

                                                                                                                                                                                   (7)           
 

 

where  

Fα -1 is the αth quantile function of the assumed distribution 

 

 Apart from that, another characteristic of the HS approach is the assumption that the distribution which 

is derived by past data can explain the distribution of the future returns. 

According to literature, one of the major drawback of this so usual method is it’s assumption that the 

returns are independent and identically distributed (i.d.d). HS places equal weight to the daily returns 

without taking into account the timing of the returns, that is recent and past returns are accounted the 

same when the VaR is calculated. Bollerslev (1986) points out that in periods of high or low volatility 

the clustering effect is present. This is not the case when the returns are not assumed i.i.d and it turns out 

to be more precise since the recent returns tend to depict better the volatility than older ones. As a result, 

Zikovic and Aktan (2011) introduced the weighted historical simulation (WHS) that place larger weights 

to the most recent observations.  Another paper by Boudoukh, Richardson, and Whitelaw (1998) suggest 

a hybrid approach as an improvement of the HS since it generalize the HS so as to place more weight to 

the most recent returns. This is achieved by placing weights, the sum of which was equal to unity, but 

they were decaying exponentially. Once the weights are accounted the VaR is measured using the 

empirical CDF of returns. The idea of the BRW model is that it could be helpful especially during periods 
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with high volatility for example in time of a crash since it provides better estimations regarding VaR.  

But Pritsker (2001) finds that both BRW as well as the HS pay attention only on the lower tail of the 

distribution and thus assume that if a change on the upper tail of the distribution takes place, it will not 

affect the lower tail. According to Pritsker (2001), the fact that either BRW or HS do not take into account 

changes in VaR is linked to the extent that VaR is possible to change over a time horizon without being 

detected. As it is shown, there is a 31%probability that increases in VaR will not be depicted in the model. 

A solution to this phenomenon would be the use of GARCH (1,1).  

As empirical analysis reveals the correlation between the VaR estimates deriving from both the BRW 

and HS and the true VaR are quite high meaning that the methods tend to move together in the long run. 

The problem that is raised though is that the above methods do not capture in time the changes in 

volatility and therefore the VaR estimates are not that accurate. 

What’s more the conditional variances of the returns are not calculated by the Historical Simulation 

model. In an effort to deal with this limitation Hull and White (1998) suggest that the HS should be 

applicable by taking into consideration the volatility estimated with a use of a GARCH model. 

After having presented the main characteristics of the models, it is constructive to compare them with 

other methods used like the variance – covariance method with equally weighted observations and 

variance covariance with exponentially declining weights as Pritsker (2001) has presented. 

As far as the V-C with equally weighted observation, the conclusion is that it is very close to the models 

under scrutiny since they all share the same characteristic; that is they do not reckon time possible 

changes in volatility. 

When the BRW and HS are compared with the V-C with exponentially declining weights the results 

differ since the V-C model tend to outperform the rest. The main reason for this is that the C-V model 

takes into account the changes in volatility regardless of whether there are profits or losses on the 

portfolio while the HS and BRW consider the changes only when losses take place. What is more, 

Pritsker (2001) points out that the exponentially weighting procedure share characteristics with the 

GARCH (1,1) model that is more accurate in forecasting VaR and therefore is more sensitive in changes 

in conditional volatility. 

 

4. Semi parametric models 

 

Although  both parametric and non parametric models are quite spread when it comes to the VaR 

forecasting, the inefficiencies that exist have made it necessary to introduce more accurate models in 

order to capture market risk and VaR. A new category of models are the semi parametric such as the 

Filtered Historical that was first presented by Hull and White(1998) and Barone-Adesi et al. (1999) in 

an effort to  preserve the positive aspects of both Historical Simulation and Conditional volatility models 

and to create a new approach. This effort has established the Filtered Historical Simulation (FHS) which 

is one of the most common semi parametric models. 

 

4.1 Filtered Historical Simulation 

 

FHS is a method that estimates the quantiles based on the Historical Simulation while it accounts the 

skewness and the kurtosis based on the use of GARCH methods, as O’Brien and Szerszen(2014) mention 

and calculates the variance by using a parametric volatility model; so as to combine the conditional 

heteroskedasticity and non-normality of the risk factors (Pritsker 2001). 

This is achieved by bootstrapping returns within a conditional volatility model such as GARCH. 

This method is considered to provide better forecasts as Barone-Adesi and Giannopoulos (1999) point 

out since it depicts the recent data of the market. Also the FHS provide the percentiles in the tails of the 

distribution and this is a major improvement compared to the HS. The aforementioned characteristic of 

FHS not only facilitates  the researcher to account for the tails of the distribution since the data that must 

be collected regard a shorter period but also provide him with the opportunity to stress test since it 

accounts the whole distribution. 

The above conclusion, regarding to the superiority of the FHS, has also been underlined by Angelidis 

and Benos (2006) who suggest that at higher confidence levels, FHS has more accurate results. In 

addition one of the main advantages of FHS is that takes into consideration the skewness the fat tails as 

well as the clustering effect. 

The equation that best describes this semi parametric method is the following: 

 

                (8) 
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where: and they are the standardized residuals 

 

The advantage of the FHS compared to the remaining models is also described by Angelidis et al. (2006) 

who conclude that when the FHS is combined with an ARCH or a GARCH volatility model, then the 

results are more accurate compared with the other methods used to forecast VaR since it depict faster 

changes in the market. 

According to the literature there are two ways in order to present the returns. There is the devolatilising 

procedure according to which the returns are divided by an estimate of the volatility the day the return 

took place and the second is the revolatilising in which the returns are multiplied with an estimate of the 

day that VaR was measured. These procedures present how the filtering can affect aspects of the 

distribution like skewness and kurtosis. One of the characteristic of FHS concerning the margins is that 

when the volatility is high the margin will be higher and vice versa. Gurrola-Perez& Murphy (2015) and 

this happens since this method gives emphasis on the current condition of the market. That is the reason 

why the Filtered Historical Simulation outperforms the Historical Simulation at any confidence level. 

 

4.2 Extreme Value Theory 

  

Extreme Value Theory is another semi parametric model that is commonly used in order to calculate 

VaR. According to Jorion (2007) it is a branch of statistics tailor that has been introduced in order to 

overcome the difficulties arising by the extreme events. Jorion (2007) points out that EVT is applicable 

only on the tails of a distribution since it estimates the extreme events making this property the main 

advantage of this method.  One of the characteristics of the EVT is that is not difficult to be implemented 

since a Student distribution with 4 to 6 degrees of freedom can provide all the necessary elements and 

lead to  accurate forecasts. Chan and Gray (2006) inferred the above after having tested EVT with other 

famous both parametric and non parametric models. The EVT is expressed using the following equation 

(9). 

 

                                             (9) 
 

where 

α: confidence level 

τ: Hill estimator of the tail index 

Tu: number of observations beyond the threshold u which is set to be 5% of the total sample size T 

 

Silva and Mendes (2003) proposed that the EVT is more accurate in forecasting VaR; this conclusion 

was reached after having analyzed ten market indices in Asia. The returns were not under the normal 

distribution and therefore the tails could be accounted with the use of EVT. Additionally in the papers of 

Cencay et. Al (2003) and Cencay and Selcuk (2004) it is proved that EVT performs better that the rest 

of the parametric and non parametric models at bigger quantiles, after having studied the VaR of nine 

stock markets of emerging countries. Likewise Bekiros and Georgoutsos (2005) suggest that EVT 

compared the predictive ability of various methods and have concluded that methods related to EVT like 

Peaks Over Threshold (OPT) as well as Blocks Maxima (BM) offer better forecasts. OPT is a method in 

which all the  observations that exceed a given high threshold (u)  are modeled separately, while BM is 

a method that divides the sample into m subsamples that contain n observations and takes the maximum 

of each subsample as Nieto and Ruiz (2015) explain. Another study that could be used additionally to 

the previous ones is that of Jesus et al (2013). This paper has focused on the risk of foreign exchange 

between Dollar and Peso and compared the results arising from both historical simulation and EVT. Once 

again the findings supported the opinion that VaR under the EVT methodology is better estimated.  

But as all methods, EVT has some drawbacks as well. The asymptotic characteristics of the EVT lie on 

the fact that the returns are i.i.d which is usually not the case. In an effort to deal with this negative aspect 

many researchers have made propositions like the SEMPP, the Self Exciting Market Point Processes, 

since they could account the time between exceptions, Chavez-Demoulin, Davidson, and McNeil (2004) 

introduced the Hawkes POT model while Herrera and Schipp (2013) suggested the ACD POT model. 

Overall, according to the literature presented the EVT is one of the most accurate methods of estimating 

VaR. However there are studies like Sener et al. (2012) who point out that VaR under EGARCH models 

tend to have better performance.  
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5. Backtesting 

 

All the models that are being used in the literature in order to be considered trustworthy undergo checks 

that are known as model validation. There are many types of procedures like stress testing as well as 

backtesting. In this study emphasis will be given on the backtesting. According to Jorion (2007) 

“Backtesting is a formal statistical framework that consists of verifying that actual losses are in line with 

projected losses and it involves the systematic comparison of the history of VaR forecasts with their 

associated portfolio returns”. If the models proved to be inefficient then they must be reviewed. The 

importance of the backtesting can be realized since the Basel Committee promotes this procedure as a 

model validation to all financial institutions. In order for the procedure to fulfill the Basel requirements 

the backtesting should be based on at least 250 one-step-ahead VaR forecasts. A model is considered to 

be adequate when the number of exceptions when estimating VaR is in line with the confidence level, 

since if the number of observations is either more or less than the confidence level, the risk is not correctly 

estimated.  A VaR forecast is effective if it is conditionally unbiased (Nieto and Ruiz 2015), that is if the 

following equation holds:  

 

                                                                                     (10) 
 

There are many techniques that are being used by the researchers, but those 

proposed by Kupiec (1995) and Christoffersen (1998, 2003) are 

among the most widely used and therefore this study will focus mainly on these two methods. The 

benefits of the Backtesting procedure according to literature are plenty since the related parties can 

determine which model is effective in order to calculate VaR. As a result, when the VaR forecasts are 

accurate, the requirements of the Basel Committee for the Banking Supervision are fulfilled. 

 

5.1 Unconditional coverage  

 

One of the methods that will be presented will be the one introduced by Kupiec (1995). According to 

this test the number of the times that VaR cannot predict the realized losses follow a binomial 

distribution. The null hypothesis which states that the realized losses are equal to the calculated ones, H0 

: E[Iα
t] = α, should not be rejected. The equation that depicts this criterion is the following  

     LRuc= 2ln [1- ( 
𝑁

𝑇
) T-N ( 

𝑁

𝑇
) N] -2ln [(1-ρ) T-N ρΝ] ~ Χ2         (11) 

Where N is the proportion of failures, that is, the days in which the losses were higher than the VaR 

forecasts and follows a χ2(1) distribution. 

In addition as far as the unconditional coverage criterion is concerned, Escanciano & Pei (2012) point 

out that it is not consistent when it comes to detect the non optimal VaR forecasts based on HS and FHS 

methods. The weaknesses of the unconditional coverage have been also presented by de la Pena et al. 

(2007). In this paper the author proposes a switch between the null and alternative hypothesis in order to 

increase the odds of selecting the right model. 

 

5.2 Independence coverage 

 

Another notable backtesting criterion that is commonly presented in the literature is the one proposed by 

Christoffersen (1998,2003). It is a more sophisticated criterion since it measures if the total number of 

failures is statistically equal to with the expected ones.  Apart from that it examines if the VaR violations 

are independent. In order to examine the first assumption the Kupie’s (1995) equation should be used, 

while the second is calculated by a likelihood ratio statistic LRin using the following equation: 

LRIND= 2(ln(1-π01)n00π01
n01(1-π11)n10π11

n11) –ln((1-π0)n00+n10 π0
n01+n11)) ~ X1

2       (12) 

 

Where the null hypothesis is H0: E[Ια
t I Iα

t-1] = α. 

5.3 Conditional coverage 

 

The conditional coverage is a combination of the above backtesting criteria and the likelihood ratio 

statistic is the following  

                      LRCC= LRIND +LRUC            (13) 

Each statistic follows the χ2(1) distribution while their combination (CC) follows a χ2(2). 

The aforementioned tests help the researchers determine whether the model is accurate or not, but this 

procedure is not always easy since many methods at the end are not characterized as trustworthy 

(Angelidis and Degiannakis 2007).  Backtesting is a difficult procedure and therefore many were the 
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researchers who tried to implement improvements by introducing new models. One of them is the 

procedure suggested by Lopez (1999) which is considered to be the second stage, after the 

implementation of the two criteria.  Lopez suggested a new method that would base the VaR evaluation 

on a loss function. The idea behind this model is to provide a close to reality utility function that would 

take into account more than one volatility forecasting technique. For this purpose the distance between 

the failures, if a violation happened, should be measured.  The model is described by the following 

equation (14). 

         

(14) 
 

 

where: 

Ψ: the total loss value 

 

The VaR model that produces the most accurate forecasts would be the one that minimizes the total loss 

value.  

Although the backtesting is a helpful tool in order to find the most appropriate and effective model, 

Escanciano and Olmo (2010), stress out that both conditional and independence procedure can provide 

with wrong results since they do not take into consideration the parametric estimation. In order to 

overcome this weakness they proposed a dynamic parametric VaR . 

A very interesting outcome presented by Alexander and Sheedy (2008) after having backtested the 

Historical Simulation, one of the most commonly used methods for  estimating VaR, is that it is not that 

effective in many cases and therefore it is not suitable when it comes to stress testing.  

 

6. Expected Shortfall 

 

VaR is considered to be an accurate method for measuring the market risk and the Basel Committee urge 

all he financial institutions to calculate VaR.  However, it still tends to have some weaknesses. Artzner 

et al (1997, 1999) concludes that in a portfolio, the overall VaR estimation could be misleading, since 

computing the individual VaRs and then adding them up may lead to underestimations. In the same 

direction Angelidis and Skiadopoulos (2008) point out that VaR is not a coherent measure of risk. A 

measure of risk should fulfill four properties in order to be considered coherent, that is to have sub- 

additivity, homogeneity, monotonicity and risk free condition. (Angelidis and Degiannakis 2007). 

The limitations of VaR have been lined up by O’Brien and Szerszen (2014) since it cannot provide with 

information in the case that the potential loss is bigger that the forecasted VaR and account for tail risk. 

In order to overcome the weaknesses of VaR, Expected Shortfall (ES) was introduced. ES is a more 

conservative measure of risk as it pays more attention on the less profitable outcomes and it is defined 

as the average loss over the losses that have exceeded VaR and its equation is depicted below: 

 

                                          (15) 

 

 

Furthermore, Basak and Shapiro (2001) proposed 

the limited expected losses-based risk management (LEL-RM), a model that put more weight on the 

expected losses, once they take place. 

ES provide information regarding a possible loss, bigger than the forecasted VaR, making it an accurate 

measure of risk. In most cases the ES is calculated using the past Profits and Losses under a GARCH 

model. The study of O’Brien and Szerszen (2014) reveals that during pre crisis periods the estimates are 

quite accurate, although this is not the case in periods of high volatility where they tend to be understated. 

On the other hand Expected Shortfall do not come without a cost. Yamai and Yoshiba (2005) cite that in 

order for the ES to provide the same accurate forecasts as the VaR, the use of a more data and a bigger 

sample is required. Last but not least according to their study in cases of a heavy tailed distribution, the 

ES has low accuracy.  

 

7. Empirical Investigation & Methodology 

 

The purpose of this study is to evaluate the predictive ability of VaR methods regarding the European 

Stock Exchanges the years that followed the burst of the global economic crisis of 2008. In order to do 

so, the paper focuses on the closing prices of six European countries that were split into two groups. The 
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first group consists of the three largest European economies; Germany, France and United Kingdom. The 

second group contains European countries that have been under EU- IMF rescue programs and more 

specifically Iceland, Portugal and Ireland. The countries that were under a rescue program faced a number 

of changes in their economies. When the global financial crisis burst, their market volatility increased 

dramatically and so were the spreads, leading to an increase in the borrowing rates. As a result, the 

countries’ bonds have stopped being traded in the financial markets since the countries were borrowing 

money from the parties involved. On the other hand the countries of the first Group, that is the richest 

countries in Europe, although their economies were influenced by the global financial crisis, their 

economies and their stock indices didn’t undergo such a dramatic change.  

This paper will try to investigate whether the severe conditions that some European countries faced 

during the late financial crisis as well as their participation in a program lead to differences between the 

two Groups when it comes to the VaR calculation. 

Germany is the richest country in the Europe and despite the latest financial crisis the country’s GDP 

was increased 1,7% during 2015. Similarly, French GDP was higher in 2015 by approximately 1,2% 

compared to the previous year, making France the third bigger economy of the EU. Last but not least, 

the UK is the second larger economy in the Europe and has been the fastest growing economy of G7 

countries for four years in a row.   

 On the contrary countries like Portugal, Iceland and Ireland have seen their economies shrinking and 

facing even the danger of default after the burst of the 2008 financial crisis. The results of the crisis in 

Portugal started in 2010. The political instability and the increase of interest rates and CDS urged 

Portugal to turn to the EU and the IMF for a rescue package of 78€ billion in order to stabilize the 

economy. The country exited the €78 billion program in November 2014. 

Ireland at the end of 2007 was considered to be the 4th richest country based on the GDP per capita, but 

the collapse of Lehman Brothers and the extended financial exposure that the country had, lead Iceland 

to one of the worst economic crisis of the country’s modern history. The nationalization of Banks 

increased the country’s debt dramatically while the capitalization of the Icelandic stock exchange was 

decreased by 90%. On November 2008 the country agreed with the IMF for a package of 1,5€ billion 

and made a 2,5€ package agreement  with Norway, Sweden Denmark and Finland. On 31st of August 

2011 the program was successfully completed. 

Ireland was another European country that faced the danger of collapse and turned to a bailout program 

in order to avoid bankruptcy. According to the Central Statistic Office (CSO), Ireland was the first 

member of the euro zone that faced recession. On November 28 2010, Ireland made a 85€ billion 

agreement with EFSF and the IMF in order to deal with the crisis. On December 2013 Ireland exited the 

bailout program and managed to have access to the financial markets. 

The purpose of the study is to shed light on whether the performance of the countries’ economies the last 

years affects the predictability of the VaR methods. The sample size is a very important factor and in the 

literature, there can be found many papers that try to conclude which sample size is more appropriate. 

There are those in favor of big samples such as Hendricks (1996), Vlaar (2000) and Daníelsson (2002) 

who suggest that when the sample size is bigger, the VaR estimations will reflect the reality better. On 

the other hand, Hope (1998) points out that choosing smaller samples is better since the estimation based 

on smaller samples is more accurate. Frey and Michaud (1997) seem to agree with this opinion since 

according to their paper small samples depict better the changes that might occur. 

The horizon under scrutiny in this paper ranges between 1st January 2000 and 29th July 2016 for the five 

out of six countries. Regarding Iceland the data is between 1st January 2001 and 29th July 2016. The data 

set was divided into two periods. The first, between 1st January 2000 to 31st December 2007, was used 

for the in -sample analysis. The second starting from January 1, 2008 and ending in July 29 2016 was 

used in order to forecast the VaR methodologies. The year 2008 was set as the starting point of the out 

of sample analysis, since then the burst of the latest economic crisis took place. The non trading days 

were excluded from the data as well as the missing values and missing-zero values in order to add more 

accuracy, the daily returns were collected and used since they can capture better the conditions on the 

European Stock Exchanges. Furthermore by using daily returns the phenomenon of noise and excessive 

variance could be reduced.  In addition, the adjusted closing prices were used, since they provide a better 

insight regarding the corporate actions that took place before the opening of the Stock Exchange. Apart 

from that the models were estimated with log returns since their use offer benefits to the researchers, 

such as numerical stability since it deals with the arithmetic underflow as well as time additivity. 
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8. Data Analysis 

 

8.1 Descriptive statistics 
 

The analysis begins with the Descriptive Statistic which is a useful tool in the estimation of VaR since it 

is calculated by taking into consideration the standard deviation as well as the mean of the countries’ 

indices. Table 1 summarizes all the relevant information regarding the descriptive statistics for all the 

countries that are examined. The mean, that corresponds to the average return that the European Stocks 

had, for all of the six countries is close to zero meaning that there is no predictability in the market; there 

are no persistent long term positive or negative returns. In the case of France, UK and Ireland the mean 

is negative. Iceland appears to have the biggest return approximately 0,089%, while the standard 

deviation provides info regarding their volatility in the time horizon examined. 

The analysis also reveals that the returns of the Indexes are not following the normal distribution, since 

the skewness is different than zero and the kurtosis is bigger than three. What’s more the Jarque–Bera 

test confirms the non normality of the distributions. According to the test the rejection of the null 

hypothesis (H0) indicate non normality, while the rejection of the alternative one (H1) indicates normality. 

As it can be seen, the p value is smaller than the critical value of 0,05 meaning that the H0 hypothesis is 

rejected in all countries. 

Table 3: Descriptive Statistics of the daily log returns 

 

 
 

The Figure1 below present the distributions of all countries.  

 

 

              

 Germany France UK Iceland Ireland Portugal 

Mean  0,0000877 -0,0000258 -0,0000239 0,0008900 -0,0002410 0,0000466 

Median 0,0007940 0,0003370 0,0004120 0,0011900 0,0009690 0,0002910 

Maximum 0,0755270 0,0700230 0,0590260 0,0504360 0,0354050 0,0429760 

Minimum -0,0665220 -0,0767810 -0,0588530 -0,0447800 -0,0590600 -0,0463170 

Std Dev 0,0154920 0,0139680 0,0113660 0,0086620 0,0118000 0,0092800 

Skewness 0,0457990 -0,0927390 -0,2227210 -0,5286370 0,6321350 -0,4202930 

Kurtosis 5,7529040 5,9616490 6,0733020 6,6159080 5,1792240 5,9339030 

              

Jarque- Bera 642,3550 748,1232 812,8755 1021,2770 532,1234 782,7954 

Probability 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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In order to provide an insight into the stock Indexes returns, the study provides also a plot of the Returns 

for the years under scrutiny. As it is presented in the below Figures there seem to be a pattern regarding 

the Returns. Periods characterized by high volatility are to be followed by periods of high volatility as 

well. Similarly periods of low volatility are followed by periods that tend to have low volatility. In 

addition an interesting finding is that the returns are continuously compounded. This pattern is visible on 

the Figures presented for all the countries.  One interesting point is presented in the plot graph of Iceland 

where on October 2008 there has been a significant decrease. On October 13th 2008, there was observed 

a large scale decrease in the index return from a 2771, 16 to a 919, 25 because Iceland’s central bank has 

abandoned an attempt to peg its currency with the euro and dollar. On Figure 2 the plot of returns can be 

seen. 

 

Figure 4: Frequency Distribution 
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Another important matter for which the data were tested is the whether they are stationary or they have 

unit root. The meaning of stationarity is quite important when it comes to the time series data since it can 

affect the behavior of the data. If the data are non stationary and a for example a shock occurred, its 

persistence would last forever. In order to make sure whether the data are stationary the Dickey Fuller 

test was used, according to which the null hypothesis (H0) indicates unit roots while the alternative (H1) 

indicates stationarity. Figure 3 below depicts the results according to which the time series for all the six 

countries are stationary since the null hypothesis is rejected (p<0.05). 

 

 
     

          

 

      

UK  Portugal 

Augmented Dickey Fuller Unit root test  Augmented Dickey Fuller Unit root test 

Null Hypothesis: there is unit root  Null Hypothesis: there is unit root 

Exogenous: Contstant  Exogenous: Contstant 

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag= 25  

Lag Length: 2(Automatic - based on SIC, maxlag= 

25 

t- statistic Prob*  t- statistic Prob* 

Augmented Duckey Fuller test 

stat -29,5810 0,0000  

Augmented Duckey Fuller 

test stat -23,8755 0,0000 

* MacKinnon (1996) one sided p- values  * MacKinnon (1996) one sided p- values 

 

Figure 5: Plot of returns 
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Figure 6: Dickey- Fuller test results 

 

 

The first method presented for calculating VaR in this paper is the Variance- Covariance, since is one of 

the simplest one. This method takes into account the closing prices of the Stock Exchanges and based on 

the probability theory calculates the maximum loss that the Index could face within a day. It is named 

Variance Covariance method since it uses the standard deviation of the closing prices and assuming that 

the normal distribution is followed, the VaR is calculated using a certain confidence level. Table 2 

presents the VaR for the countries under scrutiny. 

              
 

Germany France UK Portugal Ireland Iceland 

VaR -2,54% -2,48% -2,02% -2,04% -2,33% -3,37% 

 

Table 4: VaR results under the Variance Covariance method 

 

As far as the VaR is concerned, it was calculated by taking into account the mean and the variance of 

each country while the percentile that was used is 1,645 that correspond to a 95% confidence interval. 

The VaR results represent the maximum loss that is expected to take place in the countries under scrutiny 

based on the confidence level and time horizon presented above. It can be deducted that as a percentage 

it is close to all examined countries irrespective of whether the country belongs to the first or the second 

Group. The only divergence that can be observed regards Iceland indicating that it the maximum 

expected loss is the bigger among the scrutinized countries.  

Overall, although the Variance Covariance method is easy to implement it is not the appropriate method 

to forecast VaR. This was concluded after having applied the backtesting procedure by using the three 

main criteria found in the literature. The first is the one proposed by Kiupiec and is known as 

unconditional coverage. In addition there is the one proposed by Cristoffersen and it is called 

independence coverage. Last but not least the combination of both is the conditional coverage. The 

conclusions derived are the following; regarding the three biggest economies (Germany, France and UK) 

the method is rejected at all significance levels by using all the three criteria. As far as the second Group 

is concerned the V-C method is also rejected in Portugal, and Iceland, with the only exception to be the 

case of Ireland where it is rejected at a 99% confidence level but not at the 95%. This outcome reveals 

 

                

France  Germany 

Augmented Dickey Fuller Unit root test  Augmented Dickey Fuller Unit root test 

Null Hypothesis: there is unit root  Null Hypothesis: there is unit root 

Exogenous: Contstant  Exogenous: Contstant 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag= 25  Lag Length: 0(Automatic - based on SIC, maxlag= 25 

t- statistic Prob*  t- statistic Prob* 

Augmented Duckey Fuller test 

stat -45,9201 0,0001  

Augmented Duckey Fuller test 

stat -46,7089 0,0001 

* MacKinnon (1996) one sided p- values  * MacKinnon (1996) one sided p- values 

Ireland  Iceland 

Augmented Dickey Fuller Unit root test  Augmented Dickey Fuller Unit root test 

Null Hypothesis: there is unit root  Null Hypothesis: there is unit root 

Exogenous: Contstant  Exogenous: Contstant 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag= 25  

Lag Length: 0(Automatic - based on SIC, 

maxlag= 25 

t- statistic Prob*  t- statistic  

Augmented Duckey Fuller test stat -41,4613 0,0000  

Augmented Duckey Fuller test 

stat -42,4333  

* MacKinnon (1996) one sided p- values  * MacKinnon (1996) one sided p- values 
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that V-C method could not be used accurately in order to forecast VaR for the European Stock Exchanges 

during the latest financial crisis. In addition, the participation of a country to a rescue package does not 

seem to affect the predictive ability of VaR. Since many times is the above method underestimates the 

true VaR, more methods should be implemented in order to make accurate estimations. 

 

8.2 Historical Simulation 
 

Historical Simulation is also a commonly used method for forecasting VaR, since it is easy to implement. 

The results presented below tend to differ from those of the V-C method, since there are differences in 

the HS VaR forecast among countries in the same Group. Specifically UK’s HS VaR is significantly 

lower than those of Germany and France which are identical. The same applies to the countries of the 

second Group. Portugal’s HS VaR is lower compared to VaR of Ireland and Iceland. 

As far as the examined European Stock Exchanges are concerned, the method seems to be inadequate 

when it comes to the forecasting of VaR. More specifically, regarding 95% confidence level in German, 

French and UK index the method is rejected by all the three criteria. At a 99% confidence level it is not 

rejected for the whole Group under all the criteria. The results for the countries of the second Group 

indicate that the method is rejected at all confidence levels. That means that the method cannot provide 

accurate forecasts in countries that have faced severe economic problems during the crisis. The following 

Table 3 summarizes the VaR results for all the countries. The positive aspect of the HS VaR method is 

that it doesn’t take for granted the normality of the returns distributions; this was presented above in the 

descriptive statistics since none country follows the normal distribution. Therefore fat tails and skewness 

can be accounted.  

The Figure 4 below depicts the HS VaR at a significance level of 5% for the examined Group of the 

countries analyzed above, while the Tables provide the graphs for the two Groups. The analysis reveals 

that the returns of the Indexes are not following the normal distribution, as the V- C method assumes, 

since the skewness is not different than zero and the kyrtosis is not equal to three. The HS VaR for the 

countries represents the maximum loss that can occur at a 95% confidence level and at the specified time 

horizon. In addition Table 3 depicts the ongoing HS VaR for the time under scrutiny. 

 

              
 

Germany France UK Portugal Ireland Iceland 

HS VaR 5% -3,40% -3,40% -2,62% -2,72% -3,26% -3,43% 

Table 5: VaR results under the Historical Simulation method 

 

Apart from that, the below Figure 4 depicts the graphical presentation of the HS VaR. 
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8.3 Filtered Historical Simulation 

 

In an effort to overcome the disadvantages of the Historical Simulation, the researchers have turned to 

Filtered Historical Simulation which combines the positive aspects of both parametric and non 

parametric models. Since it uses a combination of econometric models and historical returns, the risk 

forecasts are derived from the tails of the distribution. 

FHS uses a combination of nonlinear econometric models and past returns to build the probability 

distribution of possible values that the asset (risk factor) could take in the days ahead. Risk estimates are 

directly derived from the tails of the distribution. One of the major advantages of this method is that it 

overcomes to a great extend the biasness that is easy to appear when it comes to the use of historical data. 

The FHS was used in order to make forecasts regarding VaR in the years that followed the burst of the 

global financial crisis and that is why an out of sample analysis was undergone .Graph 5 depicts the FHS 

VaR. 

Figure 7: HS VaR graph 
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8.4 Expected Shortfall 

 

The Expected Shortfall was introduced as a new approach for calculating VaR in order to overcome the 

inefficiencies of the VaR methods. ES provides the probability under a certain confidence level that the 

loss will be greater than that of VaR. It is a more conservative way of calculating market risk since the 

less profitable outcomes are given more weight. The Expected Shortfall is calculated by the weighted 

average of the VaR, as well as the losses that are bigger than VaR.  The literature review shows that 

during the last few years, ES was increased in popularity since the method satisfies the sub- additivity 

property as Chen (2008) suggests. 

 Table 4 below summarizes the results for the scrutinized countries 

 
Table 6: Expected Shortfall 

The main conclusion is that Expected Shortfall does calculate the expected loss in a more conservative 

way. The results are significantly higher compared to the VaR methods presented above. It means that 

according to this method the loss that the European Stock Exchanges could face exceeds the loss 

forecasted by VaR. The only outcome that remains common when compared with the HS VaR is that 

both the UK from the Group of the richest countries and Portugal from the second Group continue to 

have a lower ES percentage as compared to the other countries of their Groups. 

 

8.5 Review of results 

 

 
    

Country Expected Shortfall 

Germany -4,61% 

France -4,49% 

UK -3,76% 

Portugal -3,82% 

Ireland -4,67% 

Iceland -4,89% 

Figure 8: FHS VaR graph 
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The econometric package that is used in this paper is E views, which is widely used in research especially 

in the fields of economics. In the following sections the results of the econometric analysis are presented.  

 

8.5.1 ARCH 

 

ARCH is a non linear model that is commonly used in finance when it comes to time series data.  The 

main advantage of the ARCH models is that they do not assume that the variance is constant and therefore 

they can describe how the variance of the errors evolves through time (Brooks, 2008). In addition, the 

ARCH models can depict volatility pooling that is the tendency of large changes to be followed by 

equally large ones. In all the models presented in this paper the lag length is 1 and the Autoregressive 

model was a first model AR(1). More specifically, below the ARCH(1) with AR(1) was used. 

The p-values of the ARCH models can make researchers decide whether to reject the null hypothesis that 

assumes that the coefficient values are zero or not. The F statistic will be used in order to test whether 

the H0 is rejected or not. If the p-value is smaller than the critical one, then the null hypothesis is rejected. 

More specifically the hypothesis for the ARCH models is presented below. 

 

H0: The coefficients α are zero (homoskedasticity) 

H1: The coefficients are different from zero (heteroskedasticity) 
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In the Table 5 that follow the results for the countries are presented. 

 

  

   

  

      

According to the ARCH model above, at a 5% confidence level, the coefficient’s Resid(-1)^2 p-value is 

lower than the critical one for all countries indicating that the H0 is rejected and therefore there is 

heteroskedasticity. Since the H1 cannot be rejected it means that at least one of the coefficients is 

significant. Therefore a GARCH model should be implemented. 

 

8.5.2 GARCH 

 

The GARCH model that was first introduced by Bollerslev (1986), allows the conditional variance to 

depend on its previous own lags. The positive aspect of GARCH models is that they are more 

parsimonious and avoid over fitting. This section describes the results for GARCH (1,1)  model that can 

be seen in the following tables.  

The hypotheses for the models are the following: 

H0: The coefficients are not statistically significant  

H1: The coefficients are statistically significant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7: ARCH(1) with AR(1) results 

Table 8: GARCH(1,1) results 
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To sum up, all the GARCH (1,1) , except the Iceland’s AR(1) coefficient, are statistically significant at 

a 5% significance level, since p critical is lower than the p-values of their coefficients and hence the null 
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hypothesis is rejected. An important result is that the null is rejected in both Groups indicating that the 

participation in a rescue program didn’t affect the results. 

8.5.3 EGARCH 

 

The EGARCH model that was introduced by Nelson (1991) is another form of the GARCH model that 

tries to spot volatility clustering. More specifically EGARCH models can be found useful in cases where 

positive and negative shocks of equal magnitude do not affect volatility in the same way. The analysis 

of EGARCH (1,1) for the countries under scrutiny is presented below. 

    

    

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

The conclusion, as far as both Groups is concerned, is that the coefficients of the EGARCH(1,1) model 

are statistically significant at significance level 5%, since the p-values are smaller than the p critical 

which is 0,05. 

 

8.5.4 APARCH 

 

One of the main positive aspects of the APARCH model is that it can capture asymmetry in return 

volatility. The results of APARCH (1,1) for all the countries under scrutiny are presented below. 

 

       

Table 9: EGARCH(1,1) results 

Table 10: APARCH(1,1) results 
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 For the countries regardless of whether they were under a rescue program or not almost all 

APARCH(1,1) coefficients were found to be statistically significant at a 5% significance level. Those 

that were not significant are the C(3) coefficients of France, Portugal and UK, while in the case of 

Germany three out of seven C(3), C(4) and C(5) were not statistically significant since their coefficient’s 

p values were bigger that the critical one. 

 

8.5.5 TARCH 

TARCH models are useful because they provide a threshold in both the conditional variance and the 

conditional mean of a time series, additionally they provide explanations regarding asymmetries as Hawg 

and Woo (2001) suggest. The below tables depicts the results of the TARCH (1,1) for the countries. 

       

Table 11: TARCH(1,1) results 
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As it can be deducted, the coefficients of the TARCH (1,1) are found to be statistically significant at a 

5% significance level since the null hypothesis is rejected. The p-values of the coefficients are bigger 

than the critical value with an exception. This is the α1 coefficient for Germany, Ireland and UK which 

according to the results are not significant.  

 

9. Comparison of the models and model selection 

 

In order to conclude which model could forecast more efficiently the VaR for the scrutinized countries 

during the years followed the crisis, the Akaike’s (1974) info and the Schwarz’s (1978) info criteria are 

used. Both are based in the likelihood function. The likelihood can be increased if more parameters are 

included. One of the main concerns when adding parameters is to avoid overfitting. Overfiiting appears 

when fitting a bigger model than the one needed to present the dynamics of the data. In order to avoid 

this phenomenon, both AIC and SBIC penalize the incorporation of additional terms with SBIC to have 

a stricter penalty term Brooks (2008). In addition when it comes to larger samples, AIC provides better 

results. 

 

9.1 Akaike’s Information Criterion (AIC) 

 

This criterion is one of the first used in order to evaluate a model’s quality for a given set of data and that 

is why is among the famous criteria of model selection. AIC can find which of the models is the optimal, 

since it accounts how intricate a model is. Bozdogan (1987). AIC puts more weight in contrasting the 

goodness of fit among models and the main idea behind it is that the lower the criterion, the better the 

model is. Algebraically, AIC is expressed: 

AIC = ln(σ2) + 
𝟐𝒌

𝑻
      (16) 

Where 

σ2:  is the residual variance 

k: is the sum of  p,q and 1 and is the total number of parameters estimated 

T: is the sample size 

The below Tables summarizes the results for the two Groups of countries that were analyzed in this 

paper. 

        

Akaike's Info Criterion 

 France Germany UK 

ARCH (1) -5,761 -5,904 -6,209 

GARCH (1,1) -6,057 -5,904 -6,503 
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EGARCH (1,1) -6,099 -5,933 -6,541 

APARCH (1,1) -6,102 -5,939 -6,543 

TGARCH (1,1) -6,076 -5,935 -6,536 

Table 12: Akaike's Info Criterion for the first Group 

 

Regarding the first Group, the richest countries of Europe, the AIC criterion suggest that the optimal 

model for forecasting VaR during the latest financial crisis would be EGARCH (1,1) for France and 

APARCH (1,1) for Germany and  UK. 

Table 13: Akaike's Info Criterion for the second Group 

 

As  far as the countries that were the most vulnerable and participated in a rescue program the AIC 

criterion reveals that the optimal model would be APARCH(1,1) when it comes to Portugal and Ireland 

and TGARCH (1,1) for Iceland. 

Overall, although the optimal model was not the same in all countries or in the countries of the same 

Group, still APARCH (1,1) appears to be the most efficient. Therefore it could have a better predictive 

ability if it was used in VaR estimation. 

 

9.2 Schwarz’s Bayesian Information Criterion (SBIC) 

 

The Schwarz Criterion (1978) is another method of finding which the optimal model for a set of data is 

and it is based on the likelihood function. It is widely known and used although it is preferable for smaller 

sample sizes. Algebraically, SBIC is expressed 

SBIC = ln (σ2) + 
𝑘

𝑇
 lnT              (17) 

Where 

σ2:  is the residual variance 

k: is the sum of  p,q and 1 and is the total number of parameters estimated 

T: is the sample size 

The below Table 12 summarizes the results for the first Group of countries that was analyzed in this 

paper. 

    

Schwarz's  Criterion 

 France Germany UK 

ARCH (1) -5,750 -5,890 -6,198 

GARCH (1,1) -6,043 -5,890 -6,489 

EGARCH (1,1) -6,082 -5,917 -6,525 

APARCH (1,1) -6,082 -5,919 -6,524 

TGARCH (1,1) -6,076 -5,918 -6,520 

Table 14: Schwarz's Criterion for the first Group 

 

According to SBIC criterion, the decision regarding which model could provide more accurate VaR 

forecasts during the years of the financial crisis in the richest countries in Europe is not that clear. In the 

case of France both APARCH (1,1) and EGARCH(1,1) have the same SBIC coefficient. The same 

applies to the remaining two countries of the Group. For Germany both ARCH(1) and GARCH(1,1) 

    

Akaike's info criterion 

 Portugal Ireland Iceland 

ARCH (1) -6,611 -6,238 -5,450 

GARCH (1,1) -6,801 -6,374 -6,304 

EGARCH (1,1) -6,816 -6,408 -4,825 

APARCH (1,1) -6,817 -6,414 -6,199 

TGARCH (1,1) -6,815 -6,395 -6,341 
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seem to be accurate enough in order to be used in the VaR estimation. Last but not least, regarding UK 

once again APARCH (1,1) and EGARCH(1,1) could be used for the estimation of VaR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 15: Schwarz's Criterion for the second Group 

 

As far as the second Group is concerned, in the countries most exposed to the financial crisis the optimal 

models appear to be EGARCH (1,1) for Ireland and TGARCH(1,1) for Iceland. In the case of Portugal, 

EGARCH (1,1) and TGARCH(1,1) seem to have the same SBIC coefficient and therefore the paper 

suggests that  both models could be used in VaR forecasting.  

 

 

Conclusions  

 

Value at Risk is a very important key in order to measure market risk. One of the main objectives of this 

paper was to find out which model could have offered accurate predictions of the VaR during the latest 

financial economic crisis. In addition it was investigated whether the size of the economy is an important 

factor of VaR forecasting. The paper reveals that Historical Simulation couldn’t be a sufficient method 

of forecasting VaR since according to backtesting procedure, it was rejected in almost all countries. 

Based on the Information Criteria, there is no apparent model that is optimal for all the scrutinized 

countries and could be used in the VaR forecasting. What's more evidence prove that the condition of 

the economy doesn't affect the model selection. Regarding SBIC, in many cases the comparison showed 

that for the same country more than one model could be applicable. The use of AIC on the other hand, 

provides more clear results regarding which model could be used in order to forecast more accurately the 

VaR for the European Stock Exchanges during the latest financial crisis with EGARCH (1,1)  and  

APARCH(1,1) to be the prevailed ones in both Groups. The efficient measurement of market risk is a 

vital priority for both corporations and nations; that is why it is essential to estimate the optimal model 

in order to moderate the consequences of the market movements. 
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Abstract 
 

It is well established that many financial time series are described by nonlinear structure. We search for 

nonlinear structure in the Athens Stock Exchange indices’ returns, using a time-lag embedding 

reconstruction as introduced by Takens theorem. We then operate multiple tests for the presence of 

nonlinearity and question whether the series have a chaotic behavior. 
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1. Introduction 
 

The presence of nonlinear dynamics in financial time series has raised the interest of many 

researchers within the scientific community. It is still believed that the stock market prices move as a 

stochastic process or in other words they may follow a random walk. This subsequently implies that 

stock market returns cannot be predicted. However, this view has been questioned by evidence that 

indicate the presence of nonlinear dependence in multiple financial variables and frequencies.  

A subsequent question that is raised is whether the returns are generated by a deterministic 

process or there is a nonlinear process involved and if true is it possible to make accurate predictions for 

them. The doubt on whether price changes are completely random, by fully reflecting information that is 

also random, has started by the own funder of this paradigm, Fama (Fama, 1991) when he showed that 

with the use of simple econometric models there are deviations from the efficient behavior of stock 

prices. Another known example is the research for a linear-in-mean model for variables that may provide 

a significant explanation for its returns (Pesaran and Timmermann, 1995). In 1985, Hinich and Patterson 

were of the first that reported evidence of nonlinearity in financial variables, which in case were daily 

stock returns of stock market indices (Hinich and Patterson, 1985).  The literature has shown that it is 

possible to describe financial variables in deterministic ways using low dimensional nonlinear systems 

such as neural-network systems. The findings of discernible patterns that can forecast accurately will 

result in predictions of the market returns and possible trading profits. 

The convergence of inter-scientific modeling where Economics and Finance started using 

principles of Physics and Advanced Mathematics resulted in the emergence of several testing procedures 

capable of finding nonlinear patterns in financial variables.  

The analysis of nonlinear time series has two parts. The first includes the reconstruction of the 

dynamics of the system. For that, the fundamental theorem of Takens denotes that we can study a 

dynamical system without knowing of all the variables that contribute to it if we reconstruct the system 

by embedding the known variable in a p-dimensional space by taking p-coordinates. The technique is 

called time-lag embedding and it is proven that the reconstructed dynamics are geometrically similar to 

the original ones. The second part is the characterization of the reconstructed dynamics. If a chaotic 

behavior is identified it is important to examine the sensitive dependence of the series in its initial 

conditions. The characterization of the process takes into consideration many characteristics of the new 

system such as boundedness, periodicity, and determinism. After all, the analysis is confirmed by testing 

the accuracy of in-sample predictions and can be used for out-of-sample predictions usually in very short 

frequencies but this is not the primal purpose of this paper that focuses on the first two steps of nonlinear 

analysis. 

We take three indices of the Athens Stock Exchange and study the presence of nonlinear 

dependence and chaotic behavior in them. The first is a Composite index while the others account for 

Large Capitalization and Medium Capitalization companies’ indices. The two latter are composite of the 
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first and therefore it is interesting to see if the characteristics of the Composite index are reflections of 

the other two indices. 

This paper is structured as following. In Section 1 we try to record much of the previous 

literature concerning the presence of nonlinear dependence in financial variables, stock market indices 

and findings from the Greek Stock market. Then in Section 2, we present a brief analysis of the 

methodology that is used, while in Section 3 we demonstrate the empirical results. Section 4 is dealing 

with the conclusions and discussion about further research. 

 

2. Literature Review 

 

One of the most established tests for the presence of nonlinear structure is the BDS 

Independence Test, developed by Brook, Scheinkman, Dechert, and LeBaron (Brook et al., 1996) which 

tests the null hypothesis that a variable is independent and identically distributed. Other tests have also 

been developed to search for nonlinear structure and chaos or entropy in time series. Indicatively some 

of them are the Bispectral Dimension test, the test for linear and nonlinear predictabilities, L.E. test and 

Wolf’s L.E. test, Tsay test, LWG Test, Bispectral Gaussianity and linearity tests, bicorrelation non-

parametric test, Third movement test, Kolmogorov entropy test, Hellinger–Bhattacharya–Matusita 

metric entropy measure for non-parametric models and Kullback–Leibler measure. From this vast variety 

of tests we will use the BDS Independence Test, the Teraesvirta Neural Network Test for Nonlinearity, 

the White Neural Network Test for Nonlinearity as long as, Keenan's one-degree test for nonlinearity 

with McLeod-Li test and finally Tsay's Test for nonlinearity. 

The evidence for presence of nonlinear patterns has led to further research that is trying to 

illustrate those patterns. For this purpose, the principles of chaos and entropy are suitable to be 

implemented. Chaos is a process that looks random but is deterministic as LeBron and Scheinkman argue 

that simple deterministic systems are capable of generating chaotic output that "mimics" the output of 

stochastic systems (LeBron and Scheinkman, 1989). The statistic tests aim to distinguish those two cases 

and detect the presence of nonlinear dependence such as the maximal Lyapunov exponent. Attractors 

can also used to present graphically how these multidimensional systems change and evolve dynamically 

through time and environment changes as long as for visual comparisons of the original system with the 

reconstructed one.  

In our case the presence of nonlinear structure in stock markets’ indices is already studied by 

Eckmann et al. (1988), Hinich and Patterson (1989), Mayfield and Mizrach (1989), Scheinkman and 

LeBaron (1989), Brock et al. (1991), Hseih (1991), Eldridge and Coleman (1993), Hiemstra and Jones 

(1994), Abhyankar et al. (1995), Antoniou et al. (1997), McKenzie (2001), Oh and Kim (2002), Maasumi 

and Rcine (2002), Kyrtsou and Terazza (2002, 2003), Mills and Jordanov (2003), Panagiotidis (2005), 

Cao et al. (2005), Bonilla et al. (2006), Lim and Hinich (2005a, 2005b), Enke and Thawornwong (2005), 

Lim (2007), Dorina and Simina (2007), Romero-Meza et al. (2008), Ezer and Ertokatli (2010), Dai and 

Lu (2012). All of them found presence of nonlinear structure however, only in some cases chaos was 

confirmed and predictability was rejected.  

 Research around chaos has been made specifically by Mayfield and Mizrach (1989), 

Vaidyanathan and Krehbiel (1992), Vassilicos et al. (1992) Eldridge and Coleman (1993) based either 

on correlation dimension tests and the Lyapunov exponent. 

As it concerns Greece and the Athens Stock exchange, Panagiotidis has made some research 

questioning whether index returns are nonlinearly dependent and whether they follow chaotic behavior. 

Using the Correlation dimension test Chappell and Panagiotidis found that the residuals of the ASE seem 

to be iid and therefore, did not have a chaotic behavior (Chappell and Panagiotidis, 2004). In later 

research, he rejected the random walk hypothesis and the argument that the ASE is characterized by 

deterministic chaos. The model that was used produced a unanimous verdict of iid residuals was a 

TGARCH where he found evidence for leverage effects and asymmetric impact of news (Panagiotidis, 

2010). Barkoulas and Travlos using the BDS test and Kolmogorov entropy found that the behavior of 

Greek stock returns may be consistent with a nonlinear stochastic process but as for chaos, the evidence 

was very weak (Barkoulas and Travlos, 1998). Apergis and Elephteriou found significant evidence for 

asymmetry in stock returns, strong persistence of shocks into volatility, using a quadratic GARCH model 

(Apergis and Elephteriou, 2001) while Siourounis found that evidence that ASE follows a pattern where 

last period's daily returns were correlated with today's returns with the current volatility being positively 

related to past realizations (Siourounis, 2002). Also, Barkoulas, Baum and Travlos using the spectral 

regression method, found significant evidence of fractional dynamics with long-memory features in the 

stock returns (Barkoulas et al., 2000). Kugiumtzis used several algorithms and found that some of them 

rejected the null hypothesis of a stochastic linear process for the returns of ASE but only with one of the 

three statistics while, the visual inspection did not indicate possession of features that could indicate a 
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departure from linearity (Kugiumtzis, 2008). Hanias, Kurtis and Thalassinos, showed that a back 

propagation neural network can predict the ASE indicator using three days as inputs and predict nine 

days ahead (Hanias et al., 2007a) while later they found presence of nonlinear dynamics in the daily 

returns of the same index using the Kolmogorov entropy (Hanias et al., 2007b). Finally, Anagnostidis 

and Emmanouilides after studying for nonlinearity in Athens Exchange returns in high-frequency, they 

concluded that ASE returns are nonlinear stochastic and not deterministic (Anagnostidis and 

Emmanouilides, 2015). 

 

3. Methodology 

 

The Data that were used are taken from Yahoo Finance and are the Athens Composite Index 

(ticker: GD.AT), the Athens Large Capitalization Index (ticker: FTSE.AT) and the Athens Medium 

Capitalization Index (ticker: FTSEM.AT). The series are adjusted closing prices of daily frequency and 

of the largest available sample since the indices’ creation. 

 

 
                         Figure 9.Composite Index GD.AT Returns.                       Figure 10. Large Capitalization  

 

Index Returns. 

 
Figure 11.Medium Capitalization Index Returns. 

 

After we convert the prices into returns and omit the non-available dates the resulting samples are of 

7,161, 4,620 and 3,295 observations respectively. From this point forth, whenever we refer to the 

Composite Index, Large Capitalization Index and Medium Capitalization Index, we will refer to their 

returns. 
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Table 16. Descriptive Statistics of the three indices. 

 

Variable / 

Statistic 

Composite Index 

Returns 

Large Capitalization Index 

Returns 

Medium Capitalization Index 

Retrurns 

Min. -0.1623282 -0.2429910 -0.160271 

1st Qu. -0.0081423 -0.0105416 -0.008421 

Median 0.0000000 0.0000000 0.000149 

Mean 0.0003288 -0.0002058 -0.000125 

3rd Qu. 0.0086534 0.0099823 0.0086488 

Max. 0.3441989 0.1779098 0.150245 

 

As mentioned before the nonlinear data analysis consists of two parts. The first is the 

reconstruction of the system. In order to reconstruct the time series as vectors following Takens theorem, 

we need to embed the time series. For doing so, we first need to decide the optimal embedding parameters 

which include the embedding dimension and time lag. Other parameters such the radius and Theiler 

window are also needed for later models.  

 Parameters Specification 

3.1.1. Time lag 

The optimal time lags are calculated using a method proposed by Kantz and Schreiber (Kantz 

and Schreiber, 2004). The choice is quite important because the analysis will be meaningless if the 

variation of the signal through time is less than the noise. The autocorrelation function of the signal is 

proposed for the time delay because it is intimately related to the shape of the attractor in the 

reconstructed state. If we approximate data in higher than two dimension embeddings the autocorrelation 

function should be zero at all lags equal or larger than τ driving us to the limit of completely uncorrelated 

points.   

For that reason, we look for the first minimum of the time delayed mutual information, which 

quantifies the information about the value of y(t+τ) that we already possess in y(t). The process creates 

a histogram for the probability distribution of the data. If 𝑝𝑖  is the probability that the signal has a value 

within the ith bin of the histogram, and 𝑝𝑖𝑗(𝜏) the probability that y(t) is in bin i and y(t+τ) is in the jth 

bin. For time delays τ the mutual information will be  

𝐼(𝜏) =  ∑ 𝑝𝑖,𝑗(𝜏)𝑖,𝑗 ln [𝑝𝑖,𝑗(𝜏)] − 2∑ 𝑝𝑖ln [𝑝𝑖]𝑖 (1) 

The first minimum I(τ) marks the time lag where y(t+τ)  adds maximal information to the 

knowledge we have from y(t). We suspect that the first one found is the first statistical fluctuation which 

will increase the value of I(τ). The resulted optimal lag was that of 1 for all the three variables.161  

3.1.2 Embedding Dimension 

The method for calculating the minimum embedding dimension is found following Cao’s 

proposals (Cao, 2004). Suppose a time series  

𝑦𝑖(𝑑) = (𝑦𝑖 , 𝑦𝑖+𝜏 , … , 𝑦𝑖+(𝑑−1)𝜏), 

𝑖 = 1,2, … , 𝑁 − (𝑑 − 1)𝜏 
Where d is the embedding dimension and τ is the time delay as computed previously. 𝑦𝑖(𝑑) 

denotes that the ith vector is reconstructed with embedding dimension d.  

𝑎(𝑖, 𝑑) =
‖𝑦𝑖(𝑑−1)−𝑦𝑛(𝑖,𝑑)(𝑑+1)‖

‖𝑦𝑖(𝑑)−𝑦𝑛(𝑖,𝑑)(𝑑)‖
(2) 

𝑖 = 1,2, … , 𝑁 − 𝑑𝜏 

Where ‖𝑦𝑘(𝑚) − 𝑦𝑙(𝑚)‖ = max
0≤𝑗≤𝑚−1

|𝑦𝑘+𝑗𝜏 − 𝑦𝑙+𝑗𝜏|, and 𝑦𝑛(𝑖,𝑑)(𝑑) is the nearest neighbor for 

𝑦𝑖(𝑑) in the d-dimensional reconstructed phase space in the sense of distance. If d as an embedding 

dimension for the methods of computing invariant on the attractor and singular value decomposition then 

any two points which stay close in the d dimensional reconstructed space will be still close in the (d + 

1)-dimensional reconstructed space. These points will be called true neighbors, but in any other case they 

will be false neighbors. Perfect embedding means that no false neighbors exist. The threshold value will 

be determined by  

                                                 
161 All the estimations made using the open source software R. For the packages that were used in each 

parameter specification or test see the appendix. 
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𝐸(𝑑) =
1

𝑁−𝑑𝜏
∑ 𝑎(𝑖, 𝑑)𝑁−𝑑𝜏
𝑖=1 (3) 

E (d) will dependent on the dimension d and the lag τ. The variation from d to d+1 will be  

𝐸1(𝑑) =
𝐸(𝑑 + 1)

𝐸(𝑑)⁄ (4) 

And E1(d) will stop changing when d is greater than some value of the first value d if the time 

series comes from an attractor. Therefore, d+1 is the minimum embedding dimension. Also if 

𝐸∗(𝑑) =
1

𝑁−𝑑
∑ |𝑦𝑖+𝑑𝜏 − 𝑦𝑛(𝑖,𝑑)+𝑑𝜏|
𝑁−𝑑𝜏
𝑖=1 (5) 

Has the same meaning for n(i, d) as before then  

𝐸2(𝑑) = 𝐸∗(𝑑 + 1)/𝐸∗(𝑑)(6) 

The results for an optimal embedding dimension were 10 for the Composite Index, 9 for the 

Large Cap Index and 6 for the Mid Cap Index. The graphs show the embedding to be stabilized around 

26 embeds, however, the algorithm proposes the numbers mentioned above as optimal. 

 

 
Figure 12. Optimal Embedding Dimension 

for the Composite Index. 

 
Figure 13. Optimal Embedding Dimension 

for the Large Capitalization Index 

 

 

  
Figure 14.Optimal Embedding Dimension for 

the Medium Capitalization Index. 

 

 
Figure 15. Optimal Embedding Dimension 

for the Composite Index up to the 14th 

dimension

 

These results are more clearly shown if we embed the series for dimensions close to the maximal that 

where indicated. 
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Figure 16. Optimal Embedding Dimension 

for the Large Capitalization Index up to the 

10th dimension. 

 
Figure 17. Optimal Embedding Dimension 

for the Medium Capitalization Index up to the 

7th dimension. 

 

The results are confirmed if we apply the second method for an optimal embedding dimension which is 

the Method of false nearest neighbors’ method as proposed by Hegger and the TISEAN package (Hegger 

et.al, 1999).  If we assume that the minimal embedding dimension for our series yi(d) is n0 this will 

imply that in the n0-dimensional delay space the reconstructed attractor will have the same geometry as 

the original phase space and the neighbors of a given point will be mapped as neighbors in the delay 

space too. If we embed the series in a n-dimensional space where n < n0 in the projection the geometrical 

structure will not be preserved and the points will be projected into neighborhoods of other points to 

which they will not belong in higher dimensions and will be called false neighbors. 

For each point 
yi
→ in the time series the nearest neighbor at n-dimension will be 

yj
→ and their 

distance ‖
yi
→− 

yj
→ ‖ . If we compute Ri =

|yi+1−yj+1|

‖
yi
→ − 

yj
→  ‖

 and Ri exceeds the given heuristic threshold Rt point 

i will be marked as having a false nearest neighbor. The embedding dimension will be considered high 

enough if the fraction of points for which Ri > Rt is zero or sufficiently small. This method allows us to 

specify the minimal temporal separation of the neighbors.  

  
Figure 18. Optimal Embedding Dimension 

confirmation for the Composite Index using 

the method of False Nearest Neighbors. 

 

 

  
Figure 19. Optimal Embedding Dimension 

confirmation for the Large Capitalization 

Index using the method of 

False Nearest Neighbors. 

 
Figure 20. Optimal Embedding Dimension confirmation for the Medium  
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Capitalization Index using the method of False Nearest Neighbors. 

3.1.3 Theiler window 

The Space-time separation plot was also computed to approximate the Theiler window (Kantz 

and Schreiber, 2004). This parameter is computed in order to find the possible presence of temporal 

correlations, which is the probability that a given pair of points has a distance smaller than ε. This distance 

however, is dependent on both ε and the time elapsed between two points. In this case, technically we 

create a histogram for the spatial distances for each time separation. The plots indicate a Theiler window 

of 0.35 for the Composite Index, 0.3 for the Large Cap Index and finally, 0.2 for the Mid Cap Index. 

 
Figure 21. The Space-time Separation Plot 

for the Composite Index. 

 
Figure 22. The Space-time Separation Plot 

for the Large Capitalization Index. 

 

 
Figure 23. The Space-time Separation Plot 

 for the Medium Capitalization Index. 

 

 

 

3.1.4 Correlation Sum and Correlation Dimension 

We also plotted the Correlation Dimension of the multiple embedding dimensions to various 

values of radius with a minimum of 0.01 and a maximum of 1 and found that embeds concentrate at a 

radius of 0.1 (Kantz and Schreiber, 2004). We use the correlation dimension in order to quantify the self-

similarity of a geometrical object by a dimension.  

The correlation sum for a collection of points  

𝑦𝑖 = (𝑦𝑖 , 𝑦𝑖+𝜏 , … , 𝑦𝑛) 
In a vector space will be the fraction of all possible pair of points which are closer than a given distance 

ε in a particular norm. The correlation sum will be 

𝐶(휀) =
2

𝑁(𝑁−1)
∑ ∑ 𝛩(휀 − ‖𝑦𝑖 − 𝑦𝑗‖)

𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁
𝑖=1 (7) 

Where Θ is the Heavside step function, Θ(x)>0 for every x>0 and Θ(x)=0 for every 𝑥 ≤ 0. The sum will 

count the pairs (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) whose distance is smaller than ε. We set an interval for ε and see at what radius 

must pairs are closer than ε for every embedding dimension. The correlation dimension is calculated by 

𝑑(𝑁, 휀) =
𝜕𝑙𝑛𝐶(𝜀,𝛮)

𝜕𝑙𝑛𝜀
, 𝐷 =  lim

𝜀→0
lim
𝛮→∞

𝑑(𝑁, 휀) 
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Figure 24. The Correlation Sum and 

Correlation Dimension for the Composite 

Index 10 embeddings. 

 
Figure 25. The Correlation Sum and 

Correlation Dimension for the Large 

Capitalization Index 9 embeddings. 

 

 
Figure 26. The Correlation Sum and Correlation Dimension 

 for the Medium Capitalization Index 6 embeddings. 

 

After having specified all the embedding parameters, we calculated the Takens’ Vectors that 

reconstruct the dynamical systems. These vectors will be used in the tests of the next Section. The tests 

that will be implemented will be  

 BDS Independence Test (Brook et al., 1996) 

 Teraesvirta Neural Network Test for Nonlinearity (Teraesvirta et al., 1993) 

 White Neural Network Test for Nonlinearity (Lee et al., 1993) 

 Keenan's one-degree test for nonlinearity (Keenan, 1985) 

 McLeod-Li test (McLeod and Li, 1993) 

 Tsay's Test for nonlinearity (Tsay, 1986) 

for the presence of nonlinear structure in the three series, while the maximum Lyapunov exponents will 

be calculated for the characterization of chaotic behavior (Eckmann et al., 1986). We provide the 

methodology for the first and the third tests in brief, as the rest are similar to them or much more simple.  

BDS Independence Test 

Suppose 휀 is the distance that we choose for a pair of points of our time series. We set 휀 to be 

휀 = 𝑓(𝜎) a multiple of the standard deviation of the series as we compute several different values for it. 

If the observations of our series are iid then the probability 𝑐1(휀) of the distance between two points 

being less or equal than ε will be constant. Similarly for a set of points (Takens vector embedded series) 

the joint probability of every pair in the set satisfying the ε condition for n pairs will be 𝑐𝑛(휀) . 
 

{{𝑌𝑖 , 𝑌𝑗}, {𝑌𝑖+1, 𝑌𝑗+1} , … , {𝑌𝑖+𝑛, 𝑌𝑗+𝑛−1} } 

 

The joint probability 𝑐𝑛(휀) will be the product of the individual probabilities for each pair and if the 

observations are independent 𝑐𝑛(휀) =  𝑐1
𝑛(휀).  Because the probabilities are not directly observable but 

are estimated from the sample the relationship is hold by some error. The BDS sizes this error and the 

larger it is the less likely is to be caused by random sample variation. 
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The probability for each dimension we calculate the probabilities for each possible set of that length and 

count for those that satisfy the ε condition. The ratio of the number of sets satisfying the condition divided 

by the total number of sets provides the estimate of the probability. If we suppose an indicator function 

to be 

𝐼𝜀(𝑥, 𝑦) =  {
1 , 𝑖𝑓 |𝑌𝑖 − 𝑌𝑗| = 휀

0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

the estimates of the probabilities can be rewritten as 

𝑏𝑛,𝑚(휀) =  𝑐𝑚,𝑛(휀) − 𝑐1,𝑚−𝑛+1(휀)
𝑛(8) 

 

where 𝑐𝑚,𝑛 are the correlation integrals. The statistic is defined as  

𝑉𝑚𝜀 = √𝑇
𝑏𝑛,𝑚(𝜀)−𝑏1,𝑚(𝜀)

𝜈

𝜎𝑛,𝑚
(9) 

 

and expected to be close to zero as  

 

(√𝑛 − 𝑚 + 1)
𝑏𝑛,𝑚(휀)

𝜎𝑛,𝑚(휀)
~𝛮(0,1) 

 

White Neural Network Test for Nonlinearity 

The White Neural Network test is one of the most common is the single hidden layer 

feedforward network. It uses as unit inputs a vector of signals 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑘 with links that amplify the 

original signals by a factor 𝛾𝑖 that is used as weights. The incoming signals are summed by the hidden 

units so that the output is produced by an activation function 𝛷(𝛸 ′̃, 𝛾𝑖) where Φ is the logistic function 

and 𝛸 ′̃ a vector with all 𝑋𝑖values that are passed to the output layer through  

𝑓(𝑋, 𝛿) =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗  𝛷(𝛸
′̃, 𝛾𝑖),

𝑞
𝑗=1  𝑞 ∈ 𝑁 (10) 

where β0, . . . , βq are hidden to output weights and 𝛿 =  (𝛽0, . . . , 𝛽𝑞, 𝛾1 , . . . , 𝛾𝑞 ). The output of the 

network will be  

𝑜 =  𝛸 ′̃𝜃 + ∑ 𝛽𝑗  𝛷(𝛸
′̃ 𝛾𝑖)

𝑞
𝑗=1 (11) 

the null hypothesis of linearity is equivalent to the optimal weights of the network being equal to zero 

𝐻0: 𝛽𝑗
∗ = 0 for j = 1,2,…,q.  

The test can be also implemented as a Lagrange multiplier test where in that case the hypothesis would 

be 

{
𝐻0: 𝐸(𝛷𝑡𝑒𝑡

∗) = 0

𝐻1: 𝐸(𝛷𝑡𝑒𝑡
∗) ≠ 0

 

Lyapunov Exponents 

One way to quantify the properties of a signal is the method of Lyapunov exponents. The 

question of sensitive dependence on the intitial conditions is approached using the method of the 

maximal Lyapunov Exponent. The state space form of the series that is reconstructed will be of the 

form  

𝑦𝑡 = 𝐹(𝑦𝑡−1) + 휀𝑡 (12) 

Where, 𝑦𝑖(𝑑) = (𝑦𝑖 , 𝑦𝑖+𝜏, … , 𝑦𝑖+(𝑑−1)𝜏) d is the embedding dimension and τ the time delay 휀𝑡 =

(𝑒𝑡 , 0, … ,0) represents the stochastic component of the process with 𝑒𝑡 being a sequence of iid random 

variables and F a function that statisfies some general regularity conditions. For any two initial vectors 

𝑦0
(1)
, 𝑦0
(2)

 sufficiently close together, then after one time period has elapsed the approximation will hold 

as 

‖𝑦1
(2)
− 𝑦1

(1)
‖ ≈ ‖𝐽0(𝑦0

(2)
− 𝑦0

(1)
)‖ 

Where 𝐽0 is the dxd Jacobian matrix of partial derivatives of F evaluated at 𝑦0
(2)

. The Lyapunov 

exponent of the system will be defined as 

𝜆 =  lim
𝑡→∞

1

𝑡
ln‖𝐽𝑡−1 ∙ 𝐽𝑡−2 ∙∙∙ 𝐽0‖(13) 

The possible values of λ shows the distance at time t between two trajectories emerging from two points 

and denotes the possible type of motion that our series’ system has specifically if 

𝜆 = {

𝜆 < 0, 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
𝜆 = 0, 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
0 < 𝜆 < ∞, 𝑐ℎ𝑎𝑜𝑠
𝜆 = ∞, 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒

 

In other representation if the distance of two points for time Δn>1 is 
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𝛿𝛥𝑛 ≅ ‖𝛽𝑛1+𝛥𝑛 − 𝛽𝑛2+𝛥𝑛‖ then the λ will be determined by 𝛿𝛥𝑛 ≅ 𝛿0𝑒
𝜆𝛥𝑛(14) 

 

4. Results 

 

The results of the BDS Independence Test are briefly presented in the section and further 

analyzed in the Appendix. The BDS Independence first test rejects the null hypothesis for no presence 

of mixed dependence for all of the three variables and various values of epsilon which was used as a 

function of the standard deviation. For that reason, we then estimate an AR(1) process for each of the 

variables and after finding statistically significant coefficients we run again the BDS test on the residuals. 

The resulting BDS statistics are all statistically significant for all significance levels, values of epsilon 

and dimensions having a p-value close to zero, indication that the null hypothesis of no non-linear 

dependence is rejected. 

The Teraesvita’s Neural Network Test searches for the null hypothesis of the presence of 

linearity in the mean. The calculated statistic that follows asymptotically the chi-square distribution has 

a value of and therefore rejects the null hypothesis for all significance levels when the p-value is lower 

than 0.01. 

Table 17. Teraesvita’s Neural Network Test  Results.  

Series Chi-square statistic p-value 
Rejection of the null 

hypothesis 

Composite Index 

 

X-squared=  

47.52112 

p-value = 

4.796452e-11 
Yes 

Large Capitalization 
X-squared=  

15.48099 

p-value= 

0.0004348571 
Yes 

Medium 

Capitalization 

X-squared =  

12.0329 

p-value=  

0.002438307 
Yes 

 

The Lee White Granger Test (LWG) also known as White Neural Network Test also seeks to 

reject or accept has a null hypothesis of presence of linearity in the mean. The null hypothesis is rejected 

once more with the statistic having a value higher than the critical as it asymptotically that follows the 

chi-square distribution and therefore has a p-value lower than the significance level. 
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Table 18. Lee White Granger Test Results. 

Series Chi-square statistic p-value 
Rejection of the null 

hypothesis 

Composite Index 
X-squared = 

65.88258  

p-value =  

4.996004e-15 
Yes 

Large Capitalization 
X-squared = 

27.27637  

p-value =  

1.194017e-06 
Yes 

Medium Capitalization 
X-squared = 

15.57208 

p-value =  

0.0004154948  
Yes 

 

Keenan's One-degree Test for Nonlinearity and Tsay's Test for Nonlinearity share a common 

null hypothesis that assumes that the series follow a simple linear process. Specifically, it denotes that 

the time series follows an AR process. The null hypothesis is not rejected as the F-statistic is higher than 

the critical value only for the cases of Large and Medium Capitalization in Tsay’s Test. 

Table 19. Keenan's One-degree Test for Nonlinearity Results. 

Series / Test Keenan’s Test Tsay’s Test 
Rejection of the null 

hypothesis 

Composite Index 
F-stat =  0.5676486  p-

value =  0.4512196 

F-stat =  0.5686       p-

value =  0.6356 
No 

Large Capitalization 
F-stat =  0.3318213  p-

value =  0.5646167 

F-stat =  5.708 

p-value =  1.466e-08 
No / Yes 

Medium Capitalization 
F-stat =  1.883142 

p-value =  0.1700712 

F-stat =  2.64 

p-value =  0.003324 
No / Yes 

 

These findings confirm the second step of the BDS Independence test that was previously presented, 

where statistically significant coefficients of an AR process led to the examination of the BDS test on 

the residuals of those regressions. 

Also, the McLeod-Li Test is similar to the previous this test assumes in the null hypothesis that 

the time series follows some ARIMA process. This test does not provide a specific statistic value but 

exports the maximum p-value while testing the hypothesis, which is rejected for all significance levels 

once more. 

Table 20. McLeod-Li Test Results 

Series Maximum p-value 
Rejection of the null 

hypothesis 

Composite Index Maximum p-value =  7.229974e-07 Yes 

Large Capitalization Maximum p-value =  1.027645e-11 Yes 

Medium Capitalization Maximum p-value =  2.544824e-08 Yes 

 

The results seem to be robust since the majority of the tests agreed upon the common conclusion 

that comes after the rejection of the null hypothesis. Five out of six tests concluded the presence of 

nonlinear structure in the Large Capitalization Index and the Medium Capitalization index while all of 

them gave the same result about the Composite Index. The rejection of the null hypothesis in all the cases 

was made for all significance levels.  

For the second step of characterization the maximal Lyapunov Exponents find the logarithm of 

the average separation per iteration. Our estimates of the maximal Lyapunov Exponents have a positive 

sign for all time seperations and embedding dimensions for all the three variables. Clearly our estimates 

are highly sensitive to the embedding dimensions but we already choose the optimal values as proposed. 

The positive Lyapunov Exponents denote that the absolute differences between ‖𝑦1
(𝑛)
− 𝑦1

(1)
‖ are 

increasing as the time difference increases and therefore we have divergence of trajectories as time scale 

increases.  
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Figure 27. Graphical Representation of S(t) 

versus time for the Composite Index 

Embeddings. 

 
Figure 28. Graphical Representation of S(t) 

versus time for the Large Capitalization 

Index Embeddings. 

 

 
Figure 29. Graphical Representation of S(t) versus time 

 for the Medium Capitalization Index Embeddings. 

 

The lambda coefficients, which are the slopes obtained by performing a linear regression of 

S(t)=λ*t and is approximately equal to the log(δ(t)/δ(0)) on t. S(t) is estimated by averaging the 

divergence of several reference points. The maximal Lyapunov exponent per unit of time are valid for 

the temporal ranges of S(t) that show a linear behaviour, and in that case its slope is an estimate.  
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Table 21. The Lyapunov Exponents regression coefficients. The highest lambda value 

 is considered as the maximal Lyapunov Exponent. 

 

Embedding 

Dimension 
Composite Index Large Capitalization Medium Capitalization 

Coefficient Intercept Slope (λ) Intercept Slope (λ) Intercept Slope (λ) 

2 -3.68603 0.008663 -3.59063 0.091627 -3.79892 0.165734 

3 -3.43623 0.010691 -3.69267 0.381977 -3.58674 0.134646 

4 -3.2677 0.012428 -4.11711 0.808143 -3.34906 0.06728 

5 -3.13964 0.013692 -3.09145 0.05989 -2.70956 0.2524 

6 -3.03775 0.015135 -2.95379 0.039089 -2.50895 0.283975 

7 -2.95201 0.016504 -2.87441 0.35375 - - 

8 -2.95201 0.016504 -3.02389 0.614859 - - 

9 -2.87763 0.017582 -2.65743 0.29375 - - 

10 -2.81254 0.018568 - - - - 

 

The λ exponents are the slope coefficients of the regressions from the graphs below. The 

maximal Lyapunov exponent is that of the last embedding dimension for both the Composite and the 

Medium Capitalization indices, and as for the Large Capitalization Index the estimate that comes from 

the fourth dimension. 

 
Figure 30. The Lyapunov representation 

from which the regression coeffcients are 

taken for the Composite Index 2nd and 10th 

Embedding Dimension. 

 

 
Figure 31. The Lyapunov representation 

from which the regression coeffcients are 

taken for the Large Capitalization Index 2nd 

and 9th Embedding Dimension. 
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Figure 32. The Lyapunov representation from which the regression coeffcients  

are taken for the Medium Capitalization Index 2nd and 6th Embedding Dimension. 

 

All Lyapunov Exponents are found to be positive for all the three variables indicating a positive chaotic 

behavior. The Largest exponent is the maximal of the Large Capitalization index. Since all the values are positive but 

very close to zero we cannot be sure about the robustness of the results because based on the parameters taken the 

results may vary. These estimations are a first sign for a possible presence of high-dimensional chaotic system.  

The application of further tests such as tests for entropy will sure bring more light in the characterization trial 

and may help us conclude what processes are series have. After having succeeded that we will be able to make a 

prediction of what the possible nearby points will be for a starting state by using the neighbor points of the embedded 

time series. The predictive accuracy of the created models will be able to reject or accept the correctness of our 

characterization and modeling.  

 

5. Conclusions 

 

We have taken the three most representative indices of the Athens Stock Exchange in a sample from the first 

day of their creation. After having checked for stationarity in their returns we operate several models in order to 

identify certain parameters that are necessary for embedding our time series. We use Takens’ Theorem for delay 

embedding and after having specified the optimal parameters we operate several tests for nonlinearity. Some of the 

tests are searching for the presence of nonlinear dependence while others search for nonlinear structure in the mean 

of the series. The results seem to verify each other and therefore we can assume that there is presence of nonlinearity 

in the indices’ returns. This is not something that we can say with the same confidence for the characterization of their 

behavior. The Lyapunov exponents are estimated using the same optimal parameters and the results show a possible 

chaotic behavior by the series.  

The results indicate that despite that fact that the indices’ returns at first sight seem to be created by a random 

process, there is a nonlinear mechanism behind it. A more confirmed characterization of the behavior of the series 

will help us proceed to the modeling of the process and make predictions. The predictions if effective can provide 

useful insights for the way the Athens Stock Market will react to possible events similar to the past and possibly yield 

returns from trading. 
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Abstract 

 

Greece is a country with a significant for its national economy agricultural sector. It has an important primary sector, 

mainly characterized by family farms. The major structural problems of the Greek agricultural sector have impacts on 

Agribusiness Sector, since the former is the supplier of the latter one, and thus the farm is directly linked to the 

manufacturing industry. A research was conducted in the Greek Agribusiness Industry in 2016, using the SCP 

paradigm, trying to find out the prevailing conditions in this Sector. We found that special and atypical conditions 

prevail in Greek Food Market, such as the significant heterogeneity of products, the bulk products supply, the existence 

of heterogeneity in the product sectors, and the special geographical conditions in a large part of Greek territory. We 

argue that imperfect competition prevails in parts of the Greek Food Market, creating local niche markets, and giving 

to the local SMEs the opportunity to do business, and promote and sell their product range. Therefore, the existence 

of fragmentation in Greek Food Market, either product or geographic, was found, and the existence of a 

multidimensional Greek Market Reality, which have some specific impacts on the Greek Food Industry and thus, on 

the Entrepreneurship in this sector, was identified, too. This fact forces Entrepreneurs and SMEs of this sector to 

develop differentiated and atypical forms of Business Strategies in order to survive in this Fragmented and 

Multidimensional Food Market. 

 

Keywords: Business Strategy, Entrepreneurship, Greek Agribusiness Sector, Food Markets. 

 

 

1. Introduction 
 

Smes in Greece amount a very large number related to the total number of Greek enterprises, and especially the 

proportion of micro enterprises to the total ones is bigger than the corresponding of EU average. The importance of 

micro enterprises is reflected to jobs creation and value added, as more than one in two Greeks working in the non-

financial sector engaged in a micro-enterprise (Ime Gsebee, 2011). 

The main problems of the Greek SMEs, as derived from this research are: social and insurance charges, taxes, 

administrative difficulties and bureaucracy, difficulty in finding seed capital, fear of business failure, lack of business 

knowledge and skills, and finally, difficulties of transforming the family business. 

 

2. Definitions 
 

In the EU, the food and beverage industry is the largest, and holds the 13% of the total value. The agribusiness sector 

is one of the most important in Greek economy. Greece is a traditional agricultural country and has an important 

primary sector, in which 706,000 businesses in the form of farm operate in the primary agricultural sector (Eurostat, 

2010). A noteworthy fact is that the number of Greek farms has decreased by 14.3% in the period 2003-2010, while 

employment in farming areas reduced significantly each year. In this fact we give special importance, because the 

farm is the supplier of the manufacturing SME. 

Numerous small businesses in rural areas process the primary products which produced by a large number of firms in 

the primary agricultural sector. The income and employment of thousands of employees depends on the manufacturing 

SMEs directly, and this fact shows clearly the great importance of the agricultural sector for the Greek economy. 

According to data from ICAP and Agricultural University of Athens in 2004, about 96% of food businesses belong to 

SMEs (ebusinessforum.gr, 2011). These food businesses produce a wide range of products, and therefore, are 

distinguished for their great heterogeneity. 
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3. The Product Markets of the Greek Agribusiness Industry 
 

The food and beverage industry in Greece has a high concentration ratio with few vertically integrated multinationals 

and a large number of smes, which have a local geographical business action and supply chain. 

Using the SCP paradigm, we focused on the market analysis of the most important products in the food and beverage 

industry that are discussed hereafter. 

Dairy Products 

The milk products are classified as basic foodstuffs. The Greek market has been developed sufficiently in the last two 

decades during which there was production organization and a modernization of the industrial sector. 

Considering the SCP approach, it can be said that this industry is raw material-intensive and there is a raw material 

inadequacy because of the mandatory milk quotas by the EU in cow’s milk production. 

The dairy market is fiercely competitive market, in which a large number of firms operate, though it has a high 

concentration ratio. 

The large dairy companies have developed distribution channels throughout the country, and some of them have 

entered into a partnership with dealers to cover the geographic markets that are distant from them. The large companies 

can afford big expenditures for advertising and promoting their products, and costs for research and development of 

new products. They possess modern equipment, and in some cases make acquisitions of smaller companies to increase 

their share in the Greek market and the effective control of local markets. 

Regarding the SMEs of this sector, they are facing shortage of funds for investments in equipment and the 

standardization of products, but most importantly, their problem is the failure to develop distribution channels, thus 

placing their products mainly to the local market. 

Referring to the trade terms, the oligopolistic conditions prevailing on the market intensify the competition among 

large firms, which use the discount, the credit and other benefits as a means of the optimal product placement in retail 

market. 

The dairy industry is a characteristic field of contract farming implementation, while the large dairy companies have 

organized ‘high-capacity networks in discontinuous and remote areas’ of the location of their production units 

(Skordili, 2003), since it seems that it is imposed by the gradually number reduction of suppliers, the increase of the 

average quantity produced per farm, and the limitation of the boundaries of concentration areas. 

The domestic market in fresh pasteurized milk is highly concentrated, and few enterprises cover the major part of total 

consumption. 

In the domestic consumption of yogurt, four major companies hold a share of over 80% of total sales in the market, 

while market of traditional yogurt is fragmented into a large number of businesses, particularly small and medium 

sized. 

At this point, it should be noted that the large dairy companies – CR4 greater than 80% – did not tried to conquest 

small local markets, which potentially could mainly by reducing cost per unit and developing their supply chain, but 

tried, leaving space for small milk processors, to gain profits from the large market share – mostly large urban centers 

with the majority of the population of Greek territory – maintaining high product prices and reducing the cost of raw 

material, because of bargaining power. The above fact was known in Greece, through journalistic reports in the 

financial press and imposition of sanctions by the Competition Commission, as the creation of ‘milk cartel’. 

In the last decade, through the development of the private label products, changes were observed in competition and 

consumer preferences. Sales of private label products exhibit an upward trend in recent years and are expected to show 

further growth, because of their lower price against the price of branded products. The price difference between them 

ranged from 20% to 45% (ICAPa, 2007), and was attributed to the economies of scale, and the lower packaging, 

advertising and promoting costs. 

Cheese products 

The Greek cheese products market is flooded with wide range of domestically produced and imported cheeses. There 

is a large product range, such as feta, whey cheeses, fresh cheeses, semi-hard cheeses, hard cheeses, and processed 

cheeses. 

The Cheese sector consists of a large number of companies, of which the majority is small businesses with a low 

production capacity. The large enterprises reinforce their position in the market, and increase their production. 

Several importers of cheese products operate and offer a wider variety of cheeses in Greek market, mainly branded 

products. 

The large enterprises of the sector have developed their own distribution networks at a wide geographical part or the 

whole of Greek territory. Also, few firms deal only with the standardization and packaging of cheese products, either 

for their own account or on demand. 
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It seems that the size and the degree of organization of the firms in the sector influence the distribution of their 

products. Thus, the large firms distribute their products mainly through their own distribution network, and 

secondarily, through dealers and wholesalers in order to cover geographically remote areas. 

Regarding the disposal of products, the large and medium-sized companies sell their products to retail chains, 

supermarkets, smaller outlets, catering companies, hotels, and restaurants. 

The smaller companies market their products directly to retail stores or through dealers in the local market, and through 

wholesalers for the distribution of their products in other areas. 

Also, several agricultural cooperatives associations operate in the sector, some of which own a supermarket, and also, 

sell their products through wholesalers or dealers. 

The businesses offer the retailers some credits and discounts that depend on agreements and payment arrangements. 

The discount depends on retail sales, ranging between 5% and 15% of the wholesale price. The grace period of credit 

granted by small businesses in the sector ranges from two to six months, while by the largest firms from about three 

to four months. 

Fierce competition prevails in the sector, especially among the largest firms. These firms sell branded products mainly 

through retail chains, which now acquire bargaining power. Moreover, the domestic firms vie with imported products 

that have achieved significant penetration, reaching the one third of domestic consumption in 2006 (32.3% of total 

apparent consumption in 2006). 

The main feature of the sector is the large number of companies that operate in both the production and the import. 

The large companies cover a large part of domestic consumption. The total number of enterprises in the production of 

cheese sector showed a downward trend in the period 1997-2003, and stood at 562 in 2003 from 678 in 1997 (ICAPa, 

2012). 

Finally, the advertising expenditure of cheese products was between 11% and 21.5% of the total advertising 

expenditure of all dairy products during this period. It should also be noted that the cheese products in Greece were 

not produced only by industrial and commercial units, but also in livestock holdings, and that is explained by the 

tradition of the countryside. It is concluded that there is a fragmentation of the productive base of cheese, and a 

versatility of the manufacturing base in this sector. This stems from the large number of manufacturing industries, the 

production of dairy items from farms that do not meet certain sanitation and modern quality assurance standards, the 

large number of the product types, and the geographical particularities in Greek territory. Thus, there are a lot of niche 

markets and therefore, there is an incomplete market competition in this sector. 

Olive oil 

Olive oil is one of the most traditional agricultural products of Greece. Greece ranks third in the world in olive oil 

production, and annually exports significant quantities of olive oil. 

Spain is the largest olive oil producing country with a percentage of 42% (824.6 thousand tonnes) of the total EU (25) 

production, for the period 2005-06, while Italy became the second with 34% (655.7 thousand tonnes). Greece held the 

same period a 22% (424 thousand tonnes) of total olive oil production in the EU (25). Thus, the Spanish olive oil is 

the global determinant of price. 

In recent years, the usefulness of olive oil and the so called Cretan Diet became known, and positively affected its 

consumption, through dietary habits and preferences of consumers, that contributed to its rising demand. 

The price of olive oil in combination with the disposable income and the price of the substitutes affect its demand. 

The olive oil in our country is a staple food, while the main component of demand is the evolution of the population. 

According to a survey conducted in 2004-05, the average monthly household expenditure on olive oil amounted to € 

12.60. The highest average monthly expenditure for olive oil held by households in Athens (€ 13.79), followed by the 

city of Thessaloniki (€ 13.33) and suburban (€ 13.16) areas (ICAPb, 2012). 

There is a large number of firms that produce olive oil, whose size and activity vary, as the production process involves 

several stages from raw material receipt to disposal of the finished product. There are firms operating only the first 

phase of olive oil production, which sell it either directly for consumption in non-standard form (bulk), or in processing 

and bottling businesses, and in trade (wholesalers) for resale in Greece or abroad. 

Several Cooperatives or Unions of Agricultural Cooperatives operate in this sector that have as their principal activity 

the collection of olives from producers, and then olive oil processing and marketing. 

The advertising of olive oil is related to the brand product and not the unbottled. 

As mentioned above, Greece ranks globally third after Spain and Italy in olive oil production, and, since the Greek 

olive oil production exceeds domestic demand, large quantities are available for export, but mainly unbottled. 

The new standards for olive oil, as defined by EU and State Legislation and were valid from 01/11/2003, require that 

the olive oil package's volume would reach at maximum 5 liters. 

Despite this, large amounts of olive oil are still on the market each year unbottled, thus giving an incomplete form of 

competition in the Greek olive oil market, especially in niche markets. Because of geographical isolates – mountainous 
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or insular areas – there are restrictions as to the number of raw material suppliers and the supplied quantities, and the 

number of wholesalers and end consumers. 

The domestic consumption of organic olive oil stood at 285 tonnes in 1999, while in 2006 at 1,100 tonnes, with an 

average annual increase of 21.3% for the period 1999-2006 (ICAPb, 2012). 

During the period 2005-06, the largest proportion of the total domestic consumption was covered by the non-

standardized and unbottled olive oil at a percentage of 38%, while the bottled olive oil is estimated to have covered 

27% of the market, and the personal consumption of olive oil was approximately 35% (ICAPb, 2012). 

The market share of private label products in the domestic market of bottled olive oil was estimated at 20% during 

this period (ICAPb, 2012). 

Wine 

The tradition of winemaking, the dietary pattern of modern society, and the Greek wine's export orientation render 

wine sector one of the most important for the Greek economy. 

Due to the fact that wine is closely connected with the diet and culture in our country, the level of consumption is not 

drastically affected by changes in disposable income of the consumer. A possible reduction in disposable income will 

cause substitution by a wine of a lower price or unbottled. 

Because of the heat during the summer season, consumers turn to substitute products, mainly beer and soft drinks. 

Therefore, the factors shaping the domestic wine consumption are the season, as during winter season (October - May) 

observed higher consumption, inbound tourism and consumer habits and patterns. Seasonality affects the demand 

inside the wine sector, with increasing white wine's consumption during the warm period, and increasing the demand 

of wine during the holidays. 

The wine sector consists of manufacturing companies, agricultural cooperatives and import companies. The domestic 

production is fragmented among a lot of wineries, since noumerous businesses, mainly smes, operate in the sector. 

The Unions of Agricultural Cooperatives hold a significant share of the production, while wine imports are limited to 

low levels. 

About the structure of this sector, we mention that it consists of several manufacturing units, mostly small and 

medium-sized and some large wineries that have modern equipment and cover a significant part of the production. 

The wine sector is characterized by heterogeneity, both in terms of business size, as well as to the type and variety of 

products produced with numerous brands. 

Speaking about the trade terms, discounts range between 20% -40% and credits usually 3-6 months. Free product 

quantity is provided depending on order quantities, and is directly related to the business size, the product, the order 

quantity, the conditions prevailing in the local market, and the type of agreement. 

The wine market is distinguished in 'cold', which includes entertainment venues and restaurants, and the 'hot' for home 

consumption. The most important distribution channels for small and medium-sized enterprises’ products are the 

wholesalers and dealers. The large firms have their own distribution networks for the supply of retail chains and major 

points of the 'cold' market (bars, taverns, restaurants), while in geographically isolated areas, they use dealers. 

However, supermarkets are the network with the biggest growth in recent years, while the market share of wine sold 

in supermarkets, wine shops and liquor stores was more than 50% (Stochasis, 2013). In the distribution, there are 

companies that have specialized in the distribution of quality Greek wines from the "small producers". Also, there is 

a little number of specialized shops selling wine of superior quality and great variety, and wineries to visit and buy 

wine. 

Regarding small businesses, some of them produce both unbottled and bottled wine, which is available in the local 

market, while other produce bottled limited production wine with special characteristics. 

We claim that the marketing of local wines from local Unions of Agricultural Cooperatives and local SMEs, as well 

as the marketing of unbottled wine in local markets create conditions of imperfect competition in rural areas in Greece, 

and thus niche markets, giving the chance to local smes to do business. 

Meat 

The meat and processed meat products are also a staple food, and because of this, their price elasticity of demand is 

low. Despite this, the price and disposable consumer income affect consumption between different types of meat, and 

cause substitution between products of different meat types. Other determinants of demand are the diet habits, 

seasonality, tradition, perceived meat quality, and some other events (diseases, epidemics, nutritional problems and 

crises). 

There is a numerous of small manufacturing companies, some of which own small livestock holdings or buy animals 

from the local market, having or not slaughterhouses on their premises. These features are found in most types of meat 

production, but especially beef and pork. There are some large companies, mainly in the category of poultry, which 

have vertically integrated production units. 
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Businesses in the sector are very heterogeneous with respect to their size, but also in the distribution network of 

products. Meat products are sold to the end-consumer through butchers at a percentage close to 60% of total sales, 

and through supermarkets about 35% with an upward trend in recent years (ICAPb, 2007). Significant amount of meat 

is also distributed in meat markets, restaurants and hotels. 

Juices 

The juices industry has a large concentration ratio, with the dominance of two large multinational companies (ICAP, 

2010). In the Greek market, a lot of smes operate, some of which extend their sales network throughout the country 

the last years, and the rest operate mainly in local markets, or sell unbottled juices as they act as subcontractors for 

major companies in the sector. 

 

 

4. Discussion - Conclusions 
 

In 2010, 706 thousand farms operated in primary agricultural sector, with an average size of holding 5.8 hectares of 

utilised agricultural area (Eurostat, 2010). 

The holding is the supplier of agri-food manufacturing sector, and also, it is the “primitive” form of the manufacturing 

unit. As the supplier of the manufacturing unit, the holding is directly linked to it. The significant reduction in the 

number of holdings in the last twenty years or more causes almost in the total of the products' sectors a problem with 

the controlled availability, if not raw material inadequacy, as these sectors are raw material-intensive (Zaridis, 2012). 

Moreover, the large number of holdings in relation to the corresponding of manufacturing firms reduced their 

bargaining power, creating conditions for an oligopolistic market and in some cases cartels. 

Regarding the second point about the "primitive" form and speaking in historical terms, we recall that the holding was 

processing and distributing the primary products, and the first manufacturing units originate from some holdings. The 

startup of many agri-food processing units came as a ‘natural evolution’ of entrepreneurship in order to exploit the 

raw materials of the family or neighboring farms (Zaridis, 2012). Moreover, these traditional forms of small 

manufacturing firms operated within the family holding until recent years. Due to the compulsory application of 

Community legislation on hygiene of the plant, the mandatory adoption of the HACCP, and business succession, the 

manufacturing companies were forced to be modernized and segregate from livestock farms (Zaridis, 2012). 

According to latest Greek Legislation, there is a possibility for firms to operate also in manufacturing sector, selling 

their products only in local regions, and thus accelerate the phenomenon of local niche markets. 

The processing units of primary agricultural goods produce a wide product range and therefore are distinguished for 

their great heterogeneity, even within their own product sectors. 

The food industry has a high concentration ratio, with few national or multinational companies, and a large number 

of smes that produce and sell mainly in a limited local geographic area, transacting with local suppliers and clients. 

The main products of the product sectors in the food industry are classified as staple foods, being the hard core of the 

agri-food chain and playing an important role in nutrition and development of Greek society. 

We used the SCP paradigm in every product sector of great importance in the food industry. The markets of this 

industry are fiercely competitive. A numerous of firms operate in this industry and there is a high concentration ratio 

in the most product sectors. The large enterprises have usually developed their own distribution networks across the 

country. The SMEs in the industry usually face a lack of capital investment and this has been exacerbated by the 

economic crisis (Zaridis, 2006; Zaridis and Karamanis, 2014), while their main problem is the failure to develop an 

extensive distribution network, thus placing their products mainly to the local market. 

Regarding the trade terms, the oligopolistic market conditions intensify the competition among the large firms, which 

use the discounts, the credits and other benefits for the proper positioning of their products to retailers, and especially 

supermarkets. 

While the large firms have a very high market share and in many cases the concentration ratio of the four largest firms 

(CR4) in a sector is even more than 80%, they do not covet to compete with the small producers in local geographic 

markets, but they try, more or less, to gain profits from the large market share of the entire Greek territory (Zaridis, 

2012). This is an outstanding ascertainment for the structure and the performance of the Greek agribusiness industry 

that affects the small business survival in Greek market (Zaridis, 2012). 

Besides, the SMEs in certain sectors produce non-standard products (bulk) that sell in their local markets, such as 

unbottled olive oil or wine, giving an imperfect form in competition in the total of Greek market and creating niche 

markets locally. 

Almost all product sectors are characterized by heterogeneity, both in terms of the business size, as well as to the type 

and variety of the manufactured products. 
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Because of geographical isolates (mountainous or insular areas), there are restrictions to the number of raw material 

suppliers, the raw material quantities, the number of wholesalers or end consumers, and the product distribution is 

very costly or difficult for the large enterprises in these areas, thus creating niche markets. 

So there is not any compression of the products prices in these niche markets due to the imperfect competition, giving 

the chance to the local smes to do business and survive. 

Due to special and atypical conditions, such as the significant heterogeneity of products, the bulk products supply, the 

existence of heterogeneity in the product sectors, and the special geographical conditions in a large part of Greek 

territory, we argue that imperfect competition prevails in parts of the Greek market, creating local niche markets, and 

giving to the local smes the opportunity to do business, to promote and sell their product range. 

Therefore, we note the existence of Fragmentation in Greek Food Market, either product or geographic, and the 

existence of a Multidimensional Greek Market Reality, which have some specific impacts on the Greek Agribusiness 

Market and thus, on the Entrepreneurship in Food Sector. 

The existence of the above Factors in Greek Food Market creates the need for SMEs in Agribusiness Sector to develop 

Differentiated and Atypical Business Strategies in order to survive and do business. In other study, we developed a 

specific Model describing this specific Business Strategy and new form of Entrepreneurship. 
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Abstract  

 

Choosing a university is a complex decision making process because it will have an important direct influence in the 

future of the students. To make the right decisions, proper information search and evaluation must be done. Credibility 

of the sources is of major importance. Information obtained from strong-tie sources is more reliable and trustworthy 

than impersonal information or information from superficial acquaintances. The present study investigates the role of 

word of mouth among Albanian students as a relevant source of information in their decision making. 320 freshman 

students of the Faculty of Economics participated in the survey. Earlier research have investigated the factors that 

influence university choice, marketing and non-marketing sources of information. By extending the existing body of 

empirical evidence this study groups the students according to their level of sought word-of-mouth and to the 

relationship with the sender of word-of- mouth. Results shows that the majority of the students during the last months 

of the last year of high school actively sought information provided through word-of-mouth communication and 

received the most word-of-mouth mainly from parents and siblings. The most influential source were relatives who 

had a degree of that faculty and experts, such as teachers. The study has some limitations: only one faculty of one 

university taken in consideration.  

 

Keywords: word-of-mouth, social tie, university choice   

 

1. Introduction 

 

The education system in Albania has undergone dramatic changes in the last twenty-eight years. Primary school is 

extended to five years (it was four until 2013), secondary school is four year, which make a total of nine-year of 

comprehensive education. High school years’ decreased to three from four years that it was previously. Of a great 

concern for the students are faculty admission practices which have ranged from admission through an aptitude test 

and average score of high school to a preference and score system composed of six variables of different weights. 

Students, during the last months of the last year of high school, complete a form regarding the branch of study they 

prefer, but the faculty chooses the students not only according to their preferences, but also according to the scores 

they have reached by combining 50% of their average score of all high school subjects and grades achieved at the 

state exam, and the other 50 % is comprised of different percentages of the averages of four other subjects which differ 

according to faculties (Unitir).    

 

Choosing a university and the department is a complex decision making process because it’s effects will accompany 

the individual during his/her lifetime and will affect the status, career, income level etc. and as in all complex decision 

making processes, thought and evaluation precede the act of purchase and use because of the importance of making 

the right choice" (Engel et al.,1995). According to Solomon (1996) one of the characteristics of extended decision-

making is high risk and involvement of the consumer, associated with an extensive search of information from multiple 

sources. Consumers seek information related to the decision-making process if they are either unfamiliar with the 

situation or unconfident about their knowledge (Park & Leissig, 1981) and information search is greater if the person 

knows a lot or if they know a little (Bettman & Park, 1980).  

The aim of this paper is to to evaluate the most influential social source in selecting a university course of the Albanian 

students, to identify the most sought information source and attempt to group the students according to the sources 

they seek information from and are mostly influenced. 

The paper is organized as follows: firstly we present a review of the relevant literature, than methodology of the study 

is presented, analysis of the results and we conclude with conclusions and recommendations. 

mailto:rozana-haxhialushi@hotmail.com
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2. Literature Review  

 

For a complex “product”, such as higher education, knowledge may be so difficult to obtain that students will depend 

on reputation if they are unable to establish the “important” criteria (Brennan, 2001).  

Search of information process can be divided into: internal search and external search. In internal search, the 

consumers compare the alternatives from their own experiences and memories depending on their own past 

experiences and knowledge. External search can be from marketing sources or social sources such as family members, 

friends, peers and colleagues  (Kotler & Armstrong, 2014) 

In table 1 are shown some of the marketing sources used by universities to inform students.  

Table 1. Marketing sources used by universities for student information 

 

Author Marketing tools proposed 

Gilley, 1989 radio, television, newspaper, magazine 

Erdal, 2001;  web pages 

Steele, 2002 catalogue, application tools, program materials 

Yamamoto, 2006 web pages and advertisements 

Bonnema& Van der Waldt 

(2008) 

Print, electronic and outdoor media sources 

Willich et al. 2011 university publications  

Kinzie et al. 2004; television, newspapers, magazines, web pages 

Briggs&Wilson,2007 ads, open days, web pages 

Source: Reviewed literature 

 

There are several studies which contain various criteria students use to select a major in a college (Strasser et al., 

2002). They found that these factors were divided into three clusters (1) interest in study, (2) influence of others, and 

(3) careers that include compensation. Kaynama and Smith (1996) found influence of others to be important for pre-

business students and job availability as a student’s decision impacting factor. 

 

According to Belanger et al. (2002), the organizational literature, campus staff and students and other networking 

efforts are among the factors influencing the selection of the university. Brochures, posters, meetings, sponsorships 

and billboards, web pages, TV and newspaper advertisements are mostly used as some communication tools for 

university selection (Yamamoto, 2006). Obermeit (2012) and also Bonnema and Van der Waldt (2008) in their study 

divided the students into five sub-groups according to their information requirements and found and they were 

influenced by three sources of information direct sources, media sources and social sources and none of them was 

dominant implying the need for tailor made persuasive messages. 

 

Familiar groups such as parents and relatives along with those with influential significance such as teachers all have 

an impact on school selection (Oosterbeek, et al., 1992; Hossler, et al., 1999). These findings are supported by other 

researchers. Strasser et al. (2002), among other criteria for selecting a university, found influence of others, specifically 

advisors, parents, and peers to be important factors. Also Soutar and Turner (2002) found family, third party 

suggestions and friends who go to the same university as influential factors. Yamamoto, 2006 found parents and 

friends to have a great influence in the selection process.  

 

Interpersonal influence is an influential variable in consumer decision making (Burnkrant & Cousineau, 1975). Assael 

(1995) adds to the above by stating that friends and relatives are more likely to influence consumer choice than any 

other source, since consumers regard family and friends as a more credible and trustworthy source of information than 

commercial sources. In addition, reference groups and family can reduce the risks associated with purchase decisions 

by providing the consumer with information regarding the product, its performance, financial information and guides 

for socially acceptable product purchases. Other researchers also emphasized that word of mouth had the strongest 

influence on consumers’ evaluation on high risk perceived products and that it has the ability to shape and mold other 

consumers’ opinions (Dichter, 1966; Arndt, 1967).  

 

But Dodds and Muchnick (2008) found friends and family did not influence program choice. 
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Manoku (2015) found recommendations of social connections (parents, friends, siblings, and high school teachers, 

have an important influence in university choice, both in students studying in private and public universities. This 

influence is many times higher than the impact of the sources of information provided by the higher education 

institutions themselves. The impact of all types of marketing communication is higher in students studying at private 

universities than in students studying at public universities. 

 

Researchers argue that word of mouth has more potential impact than any other form of communication. Trusov’s et 

al. (2010) empirical findings support the notion that word of mouth may be among the most effective marketing 

communication strategies. Word of mouth can also be defined as the method of communication between two 

noncommercial people and without benefit in the business they are talking about (Taylor et. al, 2012). As services are 

intangible, difficult to evaluate prior to purchase, not covered by guarantees and unstandardized, which makes them 

higher-risk choices than goods (Murray, 1991) word of mouth communications should be more important and 

influential in a service context because it helps reduce the risk associated with such situations (Ennew et al., 2000). 

 

Engel et al. (1995) argue that consumers will accept and respond to word of-mouth communications if they are unable 

to make an adequately informed decision, due to lack of sufficient information to evaluate a product; if the person 

doesn’t have the ability to evaluate a product or service, regardless of the manner in which the information is 

disseminated and presented; if there is low credibility of other sources; in the presence of strong social ties between 

the transmitter and receiver and in need for social approval.  
 

Several studies suggest that the word-of-mouth effectiveness depends on the sender-receiver social relationship 

(Martensen & Lars, 2015; Sweeney et al., 2008). The argument is that information obtained from strong-tie sources 

is more reliable and trustworthy than impersonal information or information from superficial acquaintances (Kirby 

and Marsden, 2006). Social relations include a variety of ties ranging from strong primary to weak secondary ties 

(Brown and Reingen, 1987). Weak ties typically include acquaintance and relationships with strangers (Brown and 

Reingen, 1987) and have the advantage of not being limited to the receiver’s social network (Martensen & Lars, 2015). 

Strong ties, which include family and friendship relationships (Granovetter, 1973; Brown and Reingen, 1987) are 

more readily available and result in frequent interpersonal information flow, where the consumer is actively involved 

in word-of-mouth, and where transfer of information may arise (Brown and Reingen, 1987; Granovetter, 1973). When 

both strong and weak ties are available as potential sources of referral, strong ties are more preferred to be activated 

for the referral flow (Brown & Reingen, 1987).  

Martensen & Lars (2015) found that word-of-mouth is actively sought from three sources, however, primarily from 

strong-tie people, secondarily from experts and tertiary from weak-tie people. Both strong-tie and expert opinions 

influence the receiver, but weak-tie opinions have significantly less influence 

 

3. Methodology  

 

3.1 Sample and questionnaire 

Data collection technique was self-administered survey.  A questionnaire was distributed during second week of the 

first semester of the 2017/2018 Academic Year to 320 first year students’ of Business Administration, Finance and 

Economic Informatics, all branches of the Faculty of Economics, of the University of Tirana. Freshman students that 

had classes between 8:30 and 9:30 during the second week of the first semester we selected for the study. We chose 

first year students because they had just undergone the decision-making process and it was still vivid in their memories. 

The questionnaire was semi-structured as they had to fill in, in case none of the presented alternatives described their 

situation. We used interval scales from 1(never) to 5(always).    

Students were asked to evaluate the extent to which they sought information /opinion/ recommendation from a social 

source. If none of the defined sources was used they were asked to write the sources they mostly sought information 

from.  

They were asked to indicate the extent to which the defined sources influenced their university course. If none of them 

had an influence they were asked to write down the one that mostly influenced them. 

They were also asked to indicate the source which gave the most negative and positive information.  

 

3.2 Results and Discussion 
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In the study participated 320 students, 220 (69%) were females and 100 (31%) were males. 84 students (26%) were 

students of Economic Informatics, 147 (46%) were students of Business Administration and 89 (28%) were students 

of Finance.  

As it can be easily understood by the means displayed in Table 2, the most sought social source by the students were 

their parents, followed by their relatives and friend. So strong-tie sources are mostly used for gathering information 

than weak-tie sources. 

 

Table 2. Sources of information                                Table 3. The most influential source 

 

 
 

From the results in Table 3, we conclude that teachers of the subjects related to the Faculty of Economics, such as 

maths, informatics and economics, and relatives who have a degree from the Faculty of Economics are the most 

influential source. This groups which can be labeled as “the experts” are followed by parents. 

Cluster analysis 

 

Given the above, cluster analysis can be used to discover structures in data without providing an 

explanation/interpretation. In other words, cluster analysis simply discovers structures in data without explaining why 

they exist.  In fact, cluster analysis is not as much a typical statistical test as it is a "collection" of different algorithms 

that "put objects into clusters according to well defined similarity rules." We performed a K-means cluster analysis, 

using the sum of squared Euclidean distances between items and the corresponding centroid, to group the students 

according to the sources they sought information and to the sources they were mostly influenced. We specified 4 

cluster to be created and randomly selected 4 objects from the dataset as initial cluster centers. Each observation was 

assigned to the closed centroid based on the Euclidean distance between the object and the centroid. Then for each of 

the four clusters, the centroid was recomputed by calculating the new mean value of the all the data points in the 

cluster. The number of reached iterations was 8. 

 

The plot of the mean or average score for all respondents in each cluster gave an idea of the relevant importance of 

each factor to the respondents in each subgroup. The cluster analysis resulted in the emergence of four subgroups (see 

Figure 1). A common factor for the four groups is the influence from the parents, but apart this factor the group are 

pretty distinct from each other. 

Figure 1. K-means cluster analysis displaying the plot mean of each subgroup  
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Cluster 1 “The experts” 

Members of this group seek information and are mostly influenced by teachers of subjects related to the faculty they 

choose, relatives or acquaintances which have a degree from this faculty, that’s why we labeled them “the experts”. 

Compared to other subgroups they are the least influenced by parents. They also seek information and are influenced 

from other sources, such as marketing ones. They receive as much positive word-of-mouth as negative. This subgroup 

is made of 83 respondents (26 per cent). 

 

Cluster 2 “The strong ties” 

Subgroup 2 is named “strong ties” because this group is the most affected by parents, siblings and friends. Members 

of this group seek information primarily from parents, secondarily from sibling, and tertiary from friends and relatives. 

This group receives the most positive word-of-mouth. In this subgroup are 83 students (26 per cent). 

 

Cluster 3 “Marketing Sources” 

Subgroup 3 is completely different from the other groups. Even though they rely on information from parents and are 

influenced from them, they mainly seek information from direct and marketing sources and mostly influences by 

personal preferences are the drivers of their decision-making process. This is the smallest group, composed of 36 

students (11 per cent).  

 

Cluster 4 “The most” 

Members of this group sought information from all the sources and used the information gathered in the decision 

making process. They were eager for information and used all the available sources. Parents have greater influence, 

followed by siblings and relatives, other sources, friends, acquaintances and teacher. They receive the most positive 

and negative word-of-mouth compare to other group, but positive word-of-mouth exceeds negative-word-of-mouth. 

This group is made of 67 students (21 per cent). 

  

 

 4. Conclusion 

 

The aim of this study was to identify the most sought source and the most influential source of information for the 

process of choosing a branch of the university by the Albanian students and to group the students according to the 

sought sources, most influential sources and amount of positive/negative word of mouth received. As expected the 

students sought information mainly from strong-tie sources as they are more available and trustworthy and the most 

influential source were the experts as they have more expertise in the related question. 

The existence of distinct subgroups makes it easier for marketers of public and private universities to build their 

communication strategies. Marketers should affect the strong-tie social sources of information and the experts as those 

have the most influence in students’ decision making process and because students rely on them as sources of 

information.  

This study has its limitations. The data are gathered from students of one faculty of only one university.  
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Abstract 

 

The paper discusses the key areas of European Energy Policy; the European Energy Strategy; the challenges for 

Europe as the world’s largest importer and steps that Europe is undertaking to reduce this dependency. Also, the 

Energy infrastructure package and the eight priority corridors are analysed. The aim of this paper isfinally  to analyze 

from an entrepreneurial perspective the opportunities and challenges for offshore energy, which consists an emerging 

Blue Economy sector with comparative advantages and enormous growth potential for the Greek and Cypriot island 

economies. 
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Introduction 

The 2008 financial crisis prompted large changes in financial regulation in the EU. The Heads of State and 

Government at the Summit in June 2012 considered the Banking Union project as a response to the financial crisis 

and an indispensable component of a monetary union with the aim of ensuring a reliable banking sector and restoring 

financial stability. 

The Banking Union implies bringing all instruments of the banking sector policy in the Eurozone level. It 

comprises three building blocks: 

a) the Single Supervisory Mechanism162 (SSM), which as of 4 November 2014 entitled the European Central Bank 

(ECB) to supervise the largest and most significant banks in the euro area, which for the time being amount to 120 

banks.  

b) the Single Resolution Mechanism163 (SRM), which introduced resolution164 as a process of restructuring failing 

banks with minimum impact on the real economy and public finances and became fully operational on 1 January 2016 

when the Single Resolution Board  (SRB) acquired its resolution authority and the key bail-in provision of the Bank 

Recovery Resolution Directive (BRRD)165 entered theoretically into force entailing the ability of resolution authorities 

to impose losses on shareholders, creditors and uninsured depositors of non-viable banks,  and 

c) a common system for deposit guarantees, which is still under discussion. 

 

Aim of the paper 
 
Given that the case of the Latvian Bank ABLV and its subsidiary in Luxembourg constitute a recent example 

of a significant institution, for which although it was directly supervised by the ECB, resolution was not considered 

to be necessary in the absence of public interest, the aim of the paper is to provide an insight into the extent the recent 

developments in this bank interact with the implementation and the progress of the Banking Union framework and to 

shed light on the missing elements, which undermine an effective Banking Union. 

 

                                                 
162 Council of the European Union (2013) 
163 European Parliament and Council of the European Union (2014b) 
164 Veron, N. (2018) ‘A bank resolution is an alternative process to a court order of insolvency to close a bank. It is an 

administrative process, not a judicial process that allows the closing of a bank much more quickly and in a much more 

orderly fashion than if a bankruptcy court were in charge’. This resolution process is stipulated in the Bank Recovery 

& Resolution Directive (BRRD) (European Parliament 2014a), which is applicable to all EU Member States, and the 

Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR) European Parliament (2014b), which extends only to banks and 

financial institutions  established in Member States participating in the Single Supervisory Mechanism and are subject 

to the supervision of the European Central Bank and the National authorities within the framework of the Single 

Supervisory Mechanism. According to the Single Resolution Board (SRB) (2016), ‘Resolution is the restructuring of 

a bank by a resolution authority through the use of resolution tools in order to safeguard public interests, including the 

continuity of the bank’s critical functions, financial stability and minimal costs to taxpayers’. 

165European Parliament (2014a): The EU Bank Recovery and Resolution Directive provides authorities with more 

comprehensive and effective arrangements to deal with failing banks at national level, as well as cooperation 

arrangements to tackle cross-border banking failures.  
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Legal framework  
 

The Single Supervisory Mechanism (SSM) comprises the European Central Bank (ECB) and the National 

Competent Authorities (NCAs) of the participating countries. The main aims of the SSM comprise the enhancement 

of the stability of the euro area banking system, the increase of financial integration and the establishment of consistent 

supervision. The SSM Regulation and the SSM Framework Regulation166 provide the legal basis for the operational 

arrangements related to the prudential tasks of the SSM. The SRM consists of a Single Resolution Board (SRB) and 

a Single Resolution Fund (SRF) and its main objective is to orderly resolve a failing bank. The SRB and the NCAs 

work together in teams in the case of significant banks. Furthermore, the SRB provides manuals and guidelines for 

the resolution of less significant banks, whose resolution is the task of the National Resolution Authorities (NRAs). 

The NRAs were set up in each Member State and deal with the resolution of more than 3.250 less significant banks. 

The ECB established a substantial framework for crisis management167 within its supervisory remit. Recent 

legislation provides for increasingly intensive supervisory attention from the ECB when a systemically important bank 

in the EU exhibits signs of being in difficulty. The “Failing or likely to fail” (FOLF) assessment is the classification 

used by supervisors for institutions that become non viable. Should a bank reach the point where it is failing or likely 

to fail, it is then for the Single Resolution Board to take charge of its resolution. 

 

Recent developments in the Latvian ABLV Bank and its subsidiary in Luxembourg 

 

The ABLV Bank has been supervised by the ECB since November 2014 by virtue of the bank being one of 

the three largest credit institutions in Latvia, as measured by total assets and in accordance with the SSM Regulation. 

On 13 February 2018, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at the US Treasury proposed to 

ban ABLV from having a correspondence account in the United States due to money laundering concerns, raising 

severe doubts about the soundness of the bank’s business model. FinCEN invited comments on all aspects of the 

proposed rule to be made within 60 days. After the FinCEN statement, clients started pulling out deposits from ABLV, 

which eventually resulted in an acute liquidity shortage168.  

On 18 February 2018, the Latvian banking supervisor – the Financial and Capital Market Commission 

(FCMC) imposed a temporary restriction on payments, following the ECB’s respective instruction, in order to allow 

for a stabilisation of ABLV’s financial situation169. 

On 23 February 2018, the ECB declared that ABLV Bank ‒ as well as its subsidiary in Luxembourg ‒ was 

failing or likely to fail due to the significant deterioration of its liquidity situation, and was to be wound up under the 

insolvency laws of Latvia and Luxembourg respectively170.  

On 24 February 2018, the Single Resolution Board decided that it would not take resolution action because it 

considered that it was not necessary in the public interest. Though the published financial information indicates that 

the ABLV Bank was well capitalized and profitable, its shareholders decided at an extraordinary meeting on 26 

February 2018 to voluntarily liquidate the bank171. 

On 9 March 2018, the Luxembourg Commercial Court decided to refuse the request to place the subsidiary 

in Luxembourg ‒ ABLV Bank Luxembourg S.A. ‒ in liquidation and declared that this entity could be sold to new 

investors172. 

 

The impact on the EU Banking Union framework 

 

The case of ABLV Bank is a vivid reminder that insolvency remains the primary route for many banks, even 

if they are under the SSM and SRB remit. For ABLV Bank, the SRB’s resolution plan already indicated the lack of 

critical functions for the Member States or the Union as well as the absence of public interest and therefore, insolvency 

                                                 
166 European Central Bank (2014) 
167 European Court of Auditors (2018): ‘Crisis management involves identification by the supervisor of a deterioration 

in the financial situation of a bank and where necessary, the use of early intervention powers. It also includes advance 

recovery planning by banks in order to be prepared for a crisis’.  
168 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) United States Department of the Treasury (2018).  
169 Financial and Capital Market Commission (2018). 
170 European Central Bank (2018a). 
171 Single Resolution Board (2018a). 
172ABLV Bank (2018). 
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under the respective national regime as the preferred strategy. Although the ABLV Bank was directly supervised by 

the ECB as a significant institution, the SRB assessed not to proceed to resolution action because there would be no 

significant adverse impact on the financial stability of the Member States concerned, as well as for the EU as a whole. 

Therefore, the ABLV Bank and its subsidiary in Luxembourg were subjected to national insolvency procedures since 

normal insolvency proceedings for banks are not harmonized at EU level.  

 According to article 32(1) of BRRD173, the resolution of a bank occurs when the relevant authorities 

determine that all the following conditions are met: a) the bank is Failing or Likely to Fail (FOLTF), b) there are no 

supervisory or private sector measures that can restore the bank to viability within a reasonable timeframe, and c) 

resolution is necessary in the public interest, i.e. the resolution objectives would not be met to the same extent if the 

bank were sound up under normal insolvency proceedings.  

 The developments in the case of ABLV Bank raise two issues: a) the importance of harmonizing banks’ 

insolvency laws and National Handbooks concerning national resolution schemes, since the current SSM comprises 

19 or more different insolvency procedures. It is also essential that this harmonisation takes place in alignment with 

the FOLTF174 and the no-creditor worse-off evaluation175 (where it is verified if shareholders or creditors would have 

received a better treatment under insolvency proceedings than in resolution criteria), which for the time being are not 

common either and lead to tailor-made national approaches that do not favor a level-playing field. Besides, the 

assessment regarding the existence of public interest is hampered in case of money laundering risks. When the latter 

materialize, there are such significant outflows of liquidity that the emerging bank failure can hardly leave space for 

a public interest assessment and the adoption of an appropriate resolution scheme due to the immediate loss of trust 

in the bank176. In terms of the money laundering risks, the ABLV Bank case raised such complex issues that even the 

progress due to the fifth review of the Anti-Money Laundering Directive was blurred by the new legislative gaps that 

revealed after this banking scandal177. 

In the absence of clarity on what constitutes a serious impact on the regional economy, the rules on liquidation 

aid leave room for governments to effectively re-instate at the local level the public interest that the SRB has denied 

at national level. One way to overcome this problem could be to task the SRB to provide an explicit assessment of the 

impact of liquidation at the local level, so as to ensure the assessment is homogeneous178. 

 According to BRRD179, the assessment of whether a resolution is in the public interest shall have regard to 

the following resolution objectives: a) to ensure the continuity of critical functions the disruption of which could have 

an adverse impact on the real economy and financial stability, b) to avoid significant adverse effects on financial 

stability, in particular by preventing contagion, including to market infrastructures, and by maintaining market 

discipline, c) to protect public funds by minimizing reliance on extraordinary public financial support, d) to protect 

depositors covered by the Deposit Guarantee Scheme Directive and investors covered by the Investor Compensation 

Scheme Directive, and e) to protect client funds and client assets.  

It is noteworthy that in the ABLV Bank case, the prerequisite assessment of public interest took also into 

consideration the quality, the overall credibility of the banks as well as the fact that the majority of depositors in this 

bank were originated from former Soviet nations180, which entailed that any EU resolution plan or national insolvency 

scheme would not have a considerable impact on EU as a whole and specifically on EU citizens. Although the ABLV 

Bank appeared to have solid capital reserve, it lost around a fifth of its 2,7 billion euro deposit base in a week after the 

                                                 
173 European Parliament (2014a). 

174 Single Resolution Board (2018b): ‘According to the assessment of “Failing or likely to fail’, resolution is seen as 

an exception to be granted only in case the liquidation under national insolvency proceedings would not be feasible 

or warranted. This is part of a more general shift towards lesser involvement of public funds in managing banking 

crises’. 

175 Single Resolution Board (2018b). 
176 Single Resolution Board (2018). 
177 Guarascio, F. (2018). 
178 Merler, S. (2017). 
179 European Parliament and Council of the European Union (2014a): BRRD: article 32 paragraphs 1c and 5 & article 

31.  
180Jucca, L. (2018).  
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U.S. Treasury singled it out as a recipient of illicit financing thus triggering the ECB’s decision to declare it as failing 

or likely to fail. 

The case of ABLV Bank indicated the current obstacles to resolution, which comprise: a) lack of adequate 

availability of data concerning detailed liability information and adequate IT systems, b) overly complex legal 

structures, c) lack of sufficient safeguards to guarantee continuity of access to financial market infrastructures, and d) 

lack of funding in resolution181, which is crucial in order to ensure a viable resolution scheme and the trust of the 

involved parties to implement it. Adequate funding in resolution is also a prerequisite of financial stability in the 

banking sector after the implementation of the respective resolution plans since it can mitigate liquidity stress due to 

bank runs with potential systemic repercussions. In this context, sufficient funding in resolution can pave the way for 

market discipline, which is essential for long term financial stability.  

To this end, the Single Resolution Fund can play an essential role concerning the funding of resolution since 

it was established for the purpose of: a) absorbing losses and compensating creditors, and b) providing liquidity in 

resolution. The SRF is composed of contributions from credit institutions and certain investment firms in the 19 

participating Member States within the EU Banking Union. It was initially estimated at €55 bn and was designed to 

be built up gradually in eight years (2016-2023) with the view to reaching the target level of at least 1% of the amount 

of covered deposits of all credit institutions within the EU Banking Union by 31 December 2023. It is noteworthy that 

it has been reassessed by the Single Resolution Board to probably achieve €60 bn taking into account the increase of 

deposits in EU Banking Union banks. In the end of June 2018, it was estimated that it reached the amount of €25 

billion in total182. In 2017 the contributions of the participating banks increased because the amount of covered deposits 

grew by 3%, which can trigger the accumulation of much bigger amount of the initially estimated at €55 bn under the 

condition that this trend continues. However, in a deep crisis the resources of such funds of the SRF can be depleted. 

This makes imperative the existence of alternative options particularly in cooperation with the national central banks 

and the ECB183.   

Against this background a fiscal backstop is also necessary in order to create confidence that bank resolution 

can always be enacted efficiently and with a stabilizing effect in a crisis, which will prevent other banks from being 

dragged into difficulties184. In such a strong resolution framework, when bank failures do happen, very little public 

risk-sharing is actually needed as the costs are fully borne by the private sector185. On 25 May 2018 the Council of the 

EU agreed on the new Banking Package of measures at reducing risk in the banking industry and decided to set up the 

European Stability Mechanism (ESM) as the Backstop provider for failing banks ahead of the 2024 agreed start date, 

which is the end of the transition period for the establishment of the SRF. The necessary precondition is sufficient 

progress on risk reduction measures186.  

The Eurogroup reached an agreement on 25 June 2018 concerning a Backstop to the SRF with a maximum 

reserve of €60 bn for the ESM concerning resolution in addition to shifting its focus from solvency support 

(recapitalisation) to the provision of both liquidity and loss absorption by the SRF187. The agreement reached among 

the Eurogroup188 entails that the ESM will provide the common backstop in the form of a revolving credit line whose 

size will be aligned by the target level of the SRF. This new role of the ESM will replace the earlier function of the 

ESM as Direct Recapitalisation Instrument (DRI)189 . It is envisaged that the backstop to SRF will respect the 

principles of fiscal neutrality and equivalent treatment also for non-euro area Member States participating in the 

Banking Union190.  
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In addition to the agreement of the Eurogroup regarding the backstop to the SRF, it was also highlighted that 

a well designed Common Backstop, available as a last resort for the SRF, will give markets the confidence that 

resolution will be efficient and safe even for large, complex banks and reduce stress on the financial system in case of 

a bank failure. This entails that this single Backstop should be in accordance with the rules of the use of the SRF and 

able to make loans within a short timeframe based on clear and simple conditions. This in turn will favour progress 

on risk reduction, which is a prerequisite for the establishment of a truly European Deposit Insurance Scheme taking 

into consideration the fact that it has not been tested yet whether resolution of significant institutions can take place 

without posing any threat to financial stability191. 

 The most important issue regarding the existence of a well capitalized SRF and a Common Backstop is the 

capacity to avert or alleviate a potential bank run, which becomes quite visible in case that bank accounts are frozen 

in order to finalise the resolution plans and implement them. 

Taking into consideration that depositors and shareholders and in a wider context Member States and the EU 

as a whole may have divergent interests or priorities, the legal framework of the SRM must provide the background, 

where a proper allocation of powers and appropriate incentives favour the implementation of common rules and 

discourage undue risk taking in the long run. This can be achieved through a process where the pursued outcome is 

not weakened by the necessary fair treatment of the involved parties.  

To this end equally important is the completion of the Banking Union framework with a fully-fledged 

European Deposit Insurance Scheme (EDIS), which can ensure that should a bank failure take place, there is a reliable 

funding path, which is capable of preserving depositors’ confidence, absorbing potential losses stemming from pay-

out events and maintaining financial stability. Taking into consideration the existing stalemate regarding the political 

progress in EDIS, it is suggested that   a productive compromise could entail that Germany ‘takes the first step by 

allowing at least some debt financing of public investments within the fiscal framework of the euro area192’. This step 

would favour a voluntary and comprehensive debt mutualisation and thus political integration, which is a prerequisite 

for the establishment and the functionality of a Single European Deposit Insurance Scheme. Such an initiative shall 

be accompanied with steps towards reducing non-performing loans and avoiding their future build-up in order to allow 

a well- designed EDIS to enter into force. 

 Further to the developments of the ABLV Bank case, a debate has emerged as to whether additional liquidity 

facility should be available to finance banks in resolution in the context of a possible Eurosystem Resolution Liquidity 

Framework (ERL). According to the discussed rules governing the provision of this new financial tool, the following 

conditions are stipulated: a) the bank has been declared failing or likely to fail and the resolution scheme has been 

adopted by the SRB, b) the bank is formally still eligible as counterparty for Eurosystem monetary policy operations, 

c) the Eurosystem should benefit from a public-sector guarantee at European level covering the amount of liquidity 

provided to the bank via ERL, and d) the Eurosystem should receive a remuneration set equal to the rate of the marginal 

lending facility as a minimum and could demand a mark-up193. Specifically, this proposal would allow the ECB to 

fund variable parts of a lender as they are spun out of a failing financial institution. This measure is deemed as 

controversial because the ECB is legally banned from financing actions that should be undertaken by public authorities 

such as bank resolution. According to the financial press, ‘funding under ERL would require public backing because 

the requirements for the collateral that banks provide would be weaker than for the ECB’s regular operations. The 

collateral demand could even be dropped entirely and replaced by the euro-area guarantee in ‘exceptional 

circumstances’. The ECB should have the capacity to invoke this guarantee, should the need arise and it is suggested 

that it is provided at Eurozone level in order to delink banks from sovereigns194. To this end, it has also been suggested 

both the centralization of Emergency Liquidity Assistance (ELA) at the ECB and the provision of liquidity for 

resolution by the ECB195. Moreover, according to another research, it is suggested that the SRF would provide 

guarantees to the respective national bank or to the ECB in case it is legislated to provide liquidity in resolution. In 

turn the ESM will act as a public backstop to the SRF when its funds are exhausted.196 According to ECB, this is a 

way to finance failing banks while they are being resolved, based on the British and U.S. models197. Against this 

background, the Eurosystem Resolution Liquidity could be considered as a bridge financing tool before the SRF comes 

into play in order to come up to the funding needs involved in holding and managing assets in resolution. The ERL 
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tool could thus make bank runs harmless and provide the resolution authority with enough time to take control of the 

bank and then decide which strategy to pursue after a more thorough valuation198.   

 In April 2018 Ms Elke Konig199, Chair of the SRB, stressed the fact that banks do not have to wait for the 

SRB’s decisions on the existing impediments. Banks under the remit of ECB and SRB should take steps immediately 

towards the necessary improvements. Specifically, they have to invest significantly in order to build the relevant IT 

infrastructure, which will provide the ad-hoc good quality of data that is crucial to SRB in order to take appropriate 

action and make the right decisions. The ad hoc availability of accurate data calls for an international cooperation 

among the SRB and the National Competent Authorities dealing with the combat of fraud. If this global cooperation 

was in place, money- laundering cases as was the case of ABLV Bank, would have been detected much earlier without 

posing a serious threat to financial stability and to the credibility of the EU crises management framework. In May 

2016 the FCMC had fined ABLV Bank for over €3 million and issued a reprimand against the board member 

responsible for anti-money laundering activities at the bank200. However, it finally took an unduly long time from May 

2016 to February 2018 (when the ECB determined that the ABLV Bank was failing or unlikely to fail), to trigger the 

EU crises management mechanism. Such incidents of breaches or alleged breaches of anti-money laundering rules 

can be mitigated in the context of a well established international cooperation. To this end, the Workshops organised 

by the European Commission since 2015 regarding the combat of fraud201, are a promising step but certainly not 

enough to address issues of systemic financial fragility. 

It is noteworthy that although the risks of money laundering have a cross-border effect, the national banking 

supervisors are responsible for the prevention of money laundering. The involvement of the SSM in money laundering 

issues is not desirable by the SSM, since such a task would make decision making more complex. In such a case, when 

the relevant national competent authority is not a national central bank concerning a money laundering case, an 

additional representative of the competent authority would have to join the Supervisory Board meetings of the SSM, 

and this could aggravate complexity202. Consequently, in case of overlapping and contradictory mandates, there could 

be created a confusing fragmentation of authority. Accordingly, Mr. Nicolas Véron, senior fellow at the Brussels-

based Think Tank Bruegel, suggested that the “ECB may not be the right supervisor for this job”. He recommended 

the European Securities and Markets Authority (ESMA) to be elevated to a more authoritative hub role for financial 

business conduct generally203. 

Despite the fact that the ECB does not have the mandate to detect breaches of anti-money laundering, it was 

accused of being responsible of not having detected the recent case of breach of anti-money laundering rules before 

the US highlighted the problem204. Moreover, the ABLV Bank case casts a shadow over the effectiveness of ECB’s 

stress tests since they do not seem to have signaled an earlier intervention as necessary. In addition to this, the fact 

that the Luxembourg Court overruled the ECB’s decision by deciding to refuse the request to place ABLV Bank 

Luxembourg S.A. in liquidation, continues to raise doubts over the efficiency of the EU resolution framework. It is to 

be noted, however, that the ECB, as the Single Supervisor of the euro area banks belonging to the EU Banking Union, 

has hardly any legislated capacity to intervene during the stage of ‘Early Intervention Measures’ (as stipulated in 

articles: 27-30 of the BRRD), which does not leave enough scope for a fruitful cooperation between the ECB and the 

National Competent Authorities. The creation of European banking supervision has brought about a more uniform 

approach to how banks are supervised. Besides the new EU resolution framework has shifted the cost of bank failures 

away from sovereigns and onto the financial sector, which creates another channel of private risk-sharing. However, 

the latest developments in the Latvian banking sector have revealed that operational risks such as the money laundering 

risks, reputational risk and conduct risk should be taken into account despite the fact that they are not formally included 

in ECB’s and SRB’s remit205.  

The case of ABLV Bank shows that challenges remain for the resolution framework and its application. 

There are still many open issues with the existing framework to safeguard financial stability in the euro area. However, 

the ABLV Bank case was faced swiftly with all the existing legislated measures. Any insufficiency of the existing 

crisis management framework that was already highlighted, should mainly focus on: a) an improvement in the 

interaction between the European Central Bank, the Single Resolution Board and the National Competent Authorities, 
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which would also entail an improvement in Early Intervention Measures management, b) a good flow of information 

among the involved parties, and c) measures with the view to lessening the important regulatory and supervisory gaps, 

which hinder significantly the efficient management of a bank crisis.  To this end, further and more efficient steps 

should be taken concerning the winding up of the 3.250 less significant banks, since recent cases such as the case of 

VersoBank in Estonia and Pilatus Bank in Malta reveal that their handling can be quite problematic and capable of 

posing long-term threats to financial stability206.   

 

Conclusions 

 

Taking into consideration the existing legislation regarding the EU Banking Union framework and the facts 

related to the recent case of ABLV Bank, it has been indicated that despite the regulatory gaps and the complexity of 

the structure, the Single Supervisory Mechanism proved that it can cooperate fruitfully and in due time with the Single 

Resolution Board and the National Competent Authorities with a view to mitigate the negative impact on the euro 

area banking system. Since the announcement of the measure to name ABLV Bank an institution of primary money 

laundering concern by the US Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network on 13 February 

2018, the decision for the liquidation of the directly supervised ABLV Bank was reached in just twelve days, inspiring 

the certainty that appropriate measures are taken in due time and without repercussions for the banking system. 

The case of ABLV Bank shows that challenges remain for the resolution framework and its application. 

Without an EU insolvency law or at least further harmonisation, this can lead to paradoxical results. For the EU 

Banking Union to function effectively, the framework of bank crisis management should be clarified so as to provide 

the same level of certainty when national insolvency law is implemented as there is expected to be in resolution, which 

is governed by EU law. Transparency and predictability are of utmost importance for the involved institutions and 

investors. It is equally essential, however, that the involved parties are receptive regarding the implementation of the 

existing legal framework and the special handling each case may entail. 

In order to promote financial stability, the EU Banking Union framework must go along with the national 

awareness that there is no risk-free bank profile. Therefore, the strengths, weaknesses and opportunities shall be 

analysed at the level of each individual bank, and accordingly be subject to supervision by the Single Supervisory 

Mechanism and to resolution by the Single Resolution Mechanism should the conditions be met. Consequently, each 

bank needs to identify its own potential risk and problems, and work accordingly in order to make sure that it maintains 

operations that are viable. In turn, the Single Supervisor Mechanism needs to supervise significant institutions and 

sustain the required balance, while in the adverse scenario the Single Resolution Mechanism must ensure that 

resolution will have the minimum cost to public finances. Completing the EU Banking Union entails that appropriate 

mechanisms of monitoring ex ante and rescuing ex post are in place. In this context, the EU Banking Union framework 

can advance the European economic architecture and gradually rebuild the necessary trust in the EU banking system, 

which along with all the existing and future legislation can promote the euro area financial stability in the long run. 

 

 

References 

 

ABLV (2016) ‘FCMC and ABLV Bank signed administrative agreement’, Riga, Latvia, 26 May 2016, 

https://www.ablv.com/en/press/2016-05-26-fcmc-and-ablv-bank-signed-administrative-agreement, accessed 11 July 

2018 

 

ABLV Bank (2018) ‘The Court recognises the soundness of ABLV Bank Luxembourg, S.A. which can now be sold 

to new investors’ , Riga, Latvia, 9 March 2018, https://www.ablv.com/en/press/2018-03-09-the-court-recognises-the-

soundness-of-ablv-bank-luxembourg-s-a-which-can-now-be-sold-to-new-investors, accessed 22 April 2018 

Bofinger, P. (2018) ‘Euro area reform: No deal is better than a bad deal’, VOX CEPR Policy Portal, 15 May 2018, 

https://voxeu.org/article/cepr-policy-insight-91-no-deal-better-bad-deal, accessed 12 July 2018 

 

Council of the European Union (2013) ‘Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring 

specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit 

                                                 
206 European Parliament (2018d). 

https://www.ablv.com/en/press/2016-05-26-fcmc-and-ablv-bank-signed-administrative-agreement
https://www.ablv.com/en/press/2018-03-09-the-court-recognises-the-soundness-of-ablv-bank-luxembourg-s-a-which-can-now-be-sold-to-new-investors
https://www.ablv.com/en/press/2018-03-09-the-court-recognises-the-soundness-of-ablv-bank-luxembourg-s-a-which-can-now-be-sold-to-new-investors
https://voxeu.org/article/cepr-policy-insight-91-no-deal-better-bad-deal


 

287 

 

institutions’, Official Journal of the European Union L287/63, 29 October 2013, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EN, accessed 15 May 2018 

 

Council of the European Union (2018) ‘Banking: Council agreement on measures to reduce risk’, Press Release 

293/18, 25 May 2018, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/banking-council-

agreement-on-measures-to-reduce-risk/, accessed 26 May 2018 

 

Eurogroup (2018) ‘Annex to the letter of the President of the Eurogroup Mr. Mario Centeno to Mr. Donald Tusk, 

President of the Euro Summit’, 25 June 2018, http://www.consilium.europa.eu/media/35798/2018-06-25-letter-

president-centeno-to-president-tusk.pdf, accessed 11 July 2018 

 

European Central Bank (2014) ‘Regulation ECB/2014/17 of 16 April 2014 establishing the framework for 

cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the ECB and national competent authorities and 

with national designated authorities (SSM Framework Regulation)’, Official Journal of the European Union L141/1, 

14 May 2014, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_en_txt.pdf, accessed 20 April 2018 

European Central Bank (2017), ‘Interview with LETA’, 23 March 2017, 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2017/html/sn170323.en.html, accessed 2 May 2018 

European Central Bank (2018a) ‘ECB determined that ABLV was failing or likely to fail’, Press Release, 24 February 

2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html, accessed 2 May 

2017 

 

European Central Bank (2018b) ‘Risk-Reducing and Risk-Sharing in our Monetary Union’, Speech by Mario Draghi 

at the European University Institute’, Florence, 11 May 2018, 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180511.en.html, accessed 20 May 2018 

 

European Court of Auditors (2018) ‘Crisis management by the European Central Bank: a substantial framework but 

flows remain, say EU auditors’, Press Release, Luxembourg,16 January 2018, 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR18_02/INSR_SSM2_EN.pdf, accessed 16 May 2017 

 

European Parliament and Council of the European Union (2014a) ‘Directive 2014/59/EU of the European Parliament 

and of the Council of 15 may 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and 

investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 

2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 

1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council’, Official Journal of the European 

Union L173/190, 12 June 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EL, accessed 22 January 2017 

 

European Parliament and Council of the European Union (2014b) ‘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 1093/201’, Official Journal of the European Union L225/1, 30 

July 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN, accessed 1 

May 2015 

 

European Parliament (2015) 'Mapping the cost of non-Europe, 2014-19', European Added Value Unit, European 

Parliamentary Research Service, PE 536.364, Third edition, April 2015, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536364/EPRS_STU(2015)536364_EN.pdf, accessed 15 

April 2016 

 

European Parliament (2016) 'Testing the resilience of Banking Union – Cost of Non-Europe Report', European 

Added Value Unit, European Parliamentary Research Service, PE 558.778, April 2016, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558778/EPRS_STU(2016)558778_EN.pdf, accessed 15 

April 2016 

 

European Parliament (2017) 'The Juncker Commission's ten priorities - State of Play at the start of 2017',  In - Depth 

Analysis, European Parliamentary Research Service, January  2017-PE 595.876,  January 2017, 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/banking-council-agreement-on-measures-to-reduce-risk/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/banking-council-agreement-on-measures-to-reduce-risk/
http://www.consilium.europa.eu/media/35798/2018-06-25-letter-president-centeno-to-president-tusk.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35798/2018-06-25-letter-president-centeno-to-president-tusk.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2017/html/sn170323.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180511.en.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR18_02/INSR_SSM2_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536364/EPRS_STU(2015)536364_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558778/EPRS_STU(2016)558778_EN.pdf


 

288 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(201)595876_EN.pdf, accessed 12 

July 2017 

 

European Parliament (2018a) ‘Public hearing with Elke Konig, Chair of the SRM Supervisory Board, presenting the 

SRB Annual Report 2017’ in ECON on 11 July 2017’, Briefing, Economic Governance Support Unit, PE 624.403, 

July 2018, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624403/IPOL_BRI%282018%29624403_EN.pdf, 

accessed 9 July 2018 

 

European Parliament (2018b) ‘Proceedings of how to better combat fraud?’, Following-up of the Commission’s anti-

corruption sharing programme, European Parliament, Policy Department D for Budgetary Affairs, PE 624.781, July 

2018, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621781/IPOL_STU(2018)621781_EN.pdfaccessed 11 

July 2018 

 

European Parliament (2018c) ‘Banking Union: Towards new arrangements to finance resolution funding’, Briefing, 

July 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624402/IPOL_BRI(2018)624402_EN.pdf 

 

European Parliament (2018d) ‘Money –laundering Recent Cases from a EU banking supervisory perspective’, 

European Parliament, In Depth-Analysis, EGOV, June 2018, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf, accessed 12 

July 2018 

 

European Parliament (2018e) ‘Further harmonizing EU insolvency law from a banking resolution perspective?’, 

Briefing, Economic Governance Support Unit, Directorate-General for Internal Policies, April 2018, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614514/IPOL_BRI(2018)614514_EN.pdf 

 

Fernandez de Lis, S. and Garcia, J. (2018) ‘Funding before and in Resolution-A proposal for a funding in resolution 

mechanism’, BBVA Research, 31 May 2018, https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/Liquidity-

in-resolution_vFm.pdf, accessed 12 July 2018 

 

Financial and Capital Market Commission (2018) ‘FCMC imposes restrictions on Payments by ABLV, Bank AS 

based on the ECB instruction’, 19 February 2018, http://www.fktk.lv/en/media-room/press-releases/6874-fcmc-

imposes-restrictions-on-payments-by-ablv-bank-as-based-on-the-ecb-instruction.html, accessed 2 May 2017 

 

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) United States Department of the Treasury (2018) ‘FinCEN names 

ABLV Bank of Latvia an Institution of primary money laundering concern and proposes Section 311 Special Measure’ 

13 February 2018, https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-names-ablv-bank-latvia-institution-primary-

money-laundering-concern-and, accessed 2 May 2018 

Guarascio, F. (2018) ‘As anti-money laundering reform kicks in, EU seeks to close new gaps’, Reuters, 9 July 2018, 

https://www.reuters.com/article/us-eu-banks-moneylaundering/as-anti-money-laundering-reform-kicks-in-eu-seeks-

to-close-new-gaps-idUSKBN1JZ1VM, accessed 12 July 2018 

Hellwig, M. (2018) ‘Valuation Report in the Context of Banking Union Resolution: What are the challenges?’ 

European Parliament, Banking Union Scrutiny, In-Depth Analysis requested by the ECON Committee, Economic 

Governance Support Unit, Directorate-General for Internal Policies of the Union, June 2018,    

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624417/IPOL_IDA(2018)624417_EN.pdf, accessed 12 

July 2018 

 

Ioannou, D. and Schäfer, D. (2017), ‘Risk sharing in EMU: key insights from a literature review’, SUERF Policy 

Note, Issue No 21, https://www.suerf.org/docx/f_21be9a4bd4f81549a9d1d241981cec3c_1771_suerf.pdf, accessed 10 

March 2018 

 

Jucca, L. (2018) ‘Breakingviews – Latvian bank failures raises 8 bln euro question’, Reuters, 26 February 2018, 

https://www.reuters.com/article/us-latvia-cenbank-breakingviews/breakingviews-latvian-bank-failure-raises-8-bln-

euro-question-idUSKCN1GA1FQ 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(201)595876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624403/IPOL_BRI%282018%29624403_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621781/IPOL_STU(2018)621781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624402/IPOL_BRI(2018)624402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/Liquidity-in-resolution_vFm.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/Liquidity-in-resolution_vFm.pdf
http://www.fktk.lv/en/media-room/press-releases/6874-fcmc-imposes-restrictions-on-payments-by-ablv-bank-as-based-on-the-ecb-instruction.html
http://www.fktk.lv/en/media-room/press-releases/6874-fcmc-imposes-restrictions-on-payments-by-ablv-bank-as-based-on-the-ecb-instruction.html
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-names-ablv-bank-latvia-institution-primary-money-laundering-concern-and
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-names-ablv-bank-latvia-institution-primary-money-laundering-concern-and
https://www.reuters.com/article/us-eu-banks-moneylaundering/as-anti-money-laundering-reform-kicks-in-eu-seeks-to-close-new-gaps-idUSKBN1JZ1VM
https://www.reuters.com/article/us-eu-banks-moneylaundering/as-anti-money-laundering-reform-kicks-in-eu-seeks-to-close-new-gaps-idUSKBN1JZ1VM
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624417/IPOL_IDA(2018)624417_EN.pdf
https://www.suerf.org/docx/f_21be9a4bd4f81549a9d1d241981cec3c_1771_suerf.pdf


 

289 

 

Maxwel, F. and Smith-Meyer, B. (2018) ‘Latvia-sized hole in European Banking Supervision’, POLITICO, 26 

February 2018, https://www.politico.eu/article/ablv-small-bank-exposes-big-hole-in-ecb-banking-supervision/, 

accessed 13 May 2018 

 

Merler, S. (2018) ‘Bank liquidation in the European Union: clarification needed’, Bruegel Policy Contribution, Issue 

No1, January 2017, http://bruegel.org/2018/01/bank-liquidation-in-the-european-union-clarification-needed/ 

 

Single Resolution Board (2016) ‘What is a bank resolution’, https://srb.europa.eu/en/content/what-bank-resolution  

accessed 12 July 2018 

 

Single Resolution Board (2018a) ‘Notice summarizing the decision taken in respect of ABLV Bank, AS’, 23 

February 2018, https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20180223-summary_decision_-_latvia.pdf, accessed 2 May 

2018 

 

Single Resolution Board (2018b) ‘SRB Press Breakfast-Speech of Elke Konig, Chair of the Single Resolution Board’, 

5 April 2018, https://srb.europa.eu/en/node/521, accessed 2 May 2018 

Single Resolution Board (2018c) ‘Banking Resolution Keynote speech by Dr Elke Konig’, 6 July 2017, 

https://srb.europa.eu/en/node/583, accessed 9 July 2017 

 

Single Resolution Board (2018d) ‘Speech by Elke Konig, Chair of the SRB at the ECON Committee Hearing, 

European Parliament’, 11 July 2018, https://srb.europa.eu/en/node/588%C2%A0, accessed 11 July 2018 

 

Single Resolution Board (2018e) ‘Annual Report 2017’, 

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_annual_report_2017_en_0.pdf, accessed 12 July 2018 

 

Single Resolution Board (2018f) ‘Combat of Money Laundering in the EU Banking Sector: Remarks by Mauro 

Grande, SRB Board Member’, Public Hearing at the European Parliament’s Special Committee on Financial Crimes, 

Tax Evasion and Tax Avoidance, 26 April 2018, https://srb.europa.eu/en/node/546, accessed 12 July 2018 

Veron, N. (2018) ‘Bad News and Good News for the Single Resolution Board’, Bruegel Blog Post, 15 January 2018, 

http://bruegel.org/2018/01/bad-news-and-good-news-for-the-single-resolution-board/, accessed 17 January 2018 

Weber, A. and Speciale, A. (2018) ‘ECB weighs emergency cash injections to Smooth Bank Rescues’ Bloomberg, 9 

April 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/ecb-considers-proposal-for-new-cash-line-to-aid-

bank-rescues, accessed 12 July 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politico.eu/article/ablv-small-bank-exposes-big-hole-in-ecb-banking-supervision/
http://bruegel.org/2018/01/bank-liquidation-in-the-european-union-clarification-needed/
https://srb.europa.eu/en/content/what-bank-resolution
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20180223-summary_decision_-_latvia.pdf
https://srb.europa.eu/en/node/521
https://srb.europa.eu/en/node/583
https://srb.europa.eu/en/node/588%C2%A0
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_annual_report_2017_en_0.pdf
https://srb.europa.eu/en/node/546
http://bruegel.org/2018/01/bad-news-and-good-news-for-the-single-resolution-board/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/ecb-considers-proposal-for-new-cash-line-to-aid-bank-rescues
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/ecb-considers-proposal-for-new-cash-line-to-aid-bank-rescues


 

290 

 

Political Determinants of Social Expenditures in Greece: An Empirical 

Analysis - Ebru Canika lp & Ilter U nlukap lan 

 
 

Ebru Canikalp 

Res. Assist., Cukurova University, Turkey, ecanikalp@cu.edu.tr. 

 

Ilter Unlukaplan 

Assoc. Prof., Cukurova University, Turkey, ikaplan@cu.edu.tr.  
 

Abstract 

 

The prominent view in the literature is that the interaction between the composition and the volume of public 

expenditures is directly affected by the political, institutional, electoral and ideological indicators. As a crucial 

component of public expenditures, social expenditures play an important role in the economy as they directly and 

indirectly affect the distribution of income and wealth. 

The aim of this study is to determine the relationship between political structure i.e. government fragmentation, 

ideological composition, elections etc. and the social expenditures in Greece. Employing data from Comparative 

Political Dataset (CPDS) and OECD Social Expenditure Database (SOCX) Time Series Analysis was applied for 

Greece for 1980-2014 period. The findings of the study indicate that voter turnout, spending on the elderly population 

and the number of government changes, a proxy for political instability have positive and statistically significant 

effects on social expenditures in Greece while debt stock and cabinet composition have negative effects. 

 

Introduction 

 

Until the Great Depression began in August 1929, the role and responsibility given to the public sector by the fiscal 

traditionalist view was rather limited. This approach, which holds the duties, powers and responsibilities of the public 

sector in a narrow framework, rejected the concept of the "welfare state" in particular and did not consider the role of 

public policy aiming to correct the distribution of income and wealth as a primary function. However, social 

expenditures became prominent as the Keynesian view dominated the economic theory, stating that public sector 

expenditures on social welfare in different countries of the world are efficient instruments to  achieve fair income and 

wealth distribution. With the general acceptance of this foresight, social expenditures were perceived as they are 

indisputably the main task of the public sector. The fact that these expenditures increased considerably in the 1960s 

especially brought about the importance of the concept of "Welfare State". Welfare states' comprise education, 

healthcare and social protection expenditures, while transfers to low-income groups are particularly prominent in this 

context.  

The size and composition of social spending is influenced by many financial, economic, social and political variables. 

Numerous theoretical and applied studies indicate that the size and composition of social expenditures are influenced 

by many fiscal, economic, social and political variables. This study focuses on the political determinants of social 

expenditures in Greece for 1980-2014 period. The first part of the study focuses on social expenditures and its 

historical development, and the second part on the political determinants of social expenditures. In the next section, 

the structure and development of social expenditures are examined for Greece. In the empirical part of the study, time 

series analysis aims to show the effects of the indicators determining the political structure on the volume of social 

expenditures in Greece for the period of 1980-2014. 

 

1. Social Expenditures and Its Historical Development 

 

Some countries began to support a significant increase in social expenditures, such as unemployment benefits, 

pensions, health spending, and education spending, which influenced public welfare since 1930; while other countries 

pursued policies with minimum social spending (except for educational spending) that supports redistribution of 

income. The reason for this opposition can be attributed to the relatively different quantitative history of the countries 

and the political economy (Lindert 1994; Lindert 1996). 
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During the 19th century and the First World War, the share of tax revenue in the national income was around 10%. 

With this limited budgetary revenue, the states fulfilled their primary tasks, while the volume of public services such 

as education and health were limited in numbers. Political constraints can explain this low social spending in this 

century (Lindert, 2004: 22). Regarding the political process in this period, the regulation of some restrictions in Europe 

in the late 19th century were observed, provided that the right to vote was granted to landowners or income-earning 

men and the conducting of policies for social spending and increasingly redistributive income. 

After the Great Depression of 1929, in many countries, the share of tax revenue in national income increased and "the 

return of the state" was concerned. The social functions that have been undertaken by the state have brought the 

concept of welfare state to the literature and the importance of social expenditures has begun to be discussed (Piketty 

2015 :514-516). In this process, with the assumption that all citizens have an equal and single vote in the political 

decision-making process, the pursuit of voting and equal citizenship in the process of political decision-making 

enabled universalization of the right to vote and transmission of social demands to parliaments in the 20th century. 

The intervention area of the welfare state is defined by Cochrane and Clarke (1993) as social security and social 

services. Briggs (1961), on the other hand, refers to a more comprehensive definition and states that the government 

must act in three ways in this manner. The areas of intervention of the welfare state are the provision of social services, 

meeting social needs, ensuring minimum living standards for the family and the individual. Mishra (1999) defines the 

welfare state as a middle way between socialism and capitalism. Esping-Andersen (1990) defines the welfare state as 

a broader definition as a set of institutional arrangements and rules that shape current social policy decisions, spending 

patterns, solutions and demand structures of citizens. Within the framework of these definitions, it is possible to say 

that the standpoint of the welfare state has widened the scope and the task charged to the government and that the 

governments have experienced an increase in social spending. 

In the third quarter of the 20th century, there was a turning point in the countries where the tendency of solidarity 

decreased and neo-liberal policies came into prominence. In this period, the world was faced with many problems 

such as inflation in the USA, Vietnam War, oil crises, stagflation crisis etc. As these cause of these problems are not 

the welfare state policy pursued, the solution should not be the welfare state criticism (Stiglitz, 2015). Despite the 

perception that developments, international competition, supply-side policies and the more rapidly globalizing world 

were treated as the end of the welfare state by some researchers (Özdemir, 2007), with the World Bank's 1997 Report 

called "Changing State in the World", an effective understanding of the state was adopted once again and an 

understanding of restructuring the state was adopted. 

 

2. Limits and Political Determinants of Social Expenditures 

 

To examine the political reflection of the concept of welfare, Spicker (2003) examines the most rough expression of 

the concept of "left" and "right" in two separate perspectives. While the left wing supports the welfare state, social 

spending and active state; right wing is individualist and adopts the residual welfare state conception (Özdemir, 2007). 

This political reflection, of course, also affects social expenditure policies. It is possible to say that the level of social 

expenditure policies changed from country to country. There are many historical, fiscal, economic and political 

reasons behind this dispute. In this study, associated change explained above which is discussed and analyzed in 

political science, is studied in the perspective of political determinants. These political determinants can be aggregated 

as political fractionalization, party ideology and electoral systems and periods. 

 

2.1. Political fractionalization 

The political fractionalization, one of the political determinants of public expenditures, is associated with the number 

of parties that are the representatives of parliament, the number of ministers in the cabinet and the ministers' party and 

membership status. 

It is possible to explain the political fractionalization by the question of "common pool problem". In the coalition, 

consists of N politicians, the politician tries to maximize the interests of his constituency (Le Maux et al, 2011), 

therefore, leading an increase in public expenditures. The coalition consists of N politicians, i.e. different fractions 

indicate different numbers of budgetary demands and different interests. 

Geys (2004) deals with political fractionalization in two aspects, namely voter and decision-maker perspective. 

Political fractionalization corresponds to the number of alternatives proposed by the politicians, or in other words the 

number of parties competing in the election. The voter can choose between options p1 and pN. For decision-makers, 

political fragmentation corresponds to the scattered political power (Alesina and Rosenthal, 1995) or coalition. The 

politician discusses and evaluates the demands placed between p1 and pN within the framework of public policies and 

applies a policy choice to the current problem by going to a common decision.  
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Weingast et al. (1981) emphasize that the fractionalization  process in the decision-making process has a significant 

impact on public expenditure. Having different interests from geographical point of view, it is stated that it is difficult 

to choose the most suitable project from the political point of view and also emphasized the importance of the 

institutions and rules in the process.  

According to Ricciuti (2004), the political fractionalization is based on the fiscal policies of the 1980s.The financing 

of public activities and the scope of fiscal policy instruments are shaped by political actors. The lack of time 

optimization between the public deficits, the amount of debt, the collection of taxes and the making of expenditures 

in the 1980s caused social welfare cost. With this point of view, the concept of political fractionalization, which will 

help to regulate the fiscal policy, has begun to be discussed instead of a state that is trying to increase social welfare 

and being benevolent. Ricciuti (2004) summarizes the political fragmentation, namely the number of fragmentations, 

the institutional fragmentation and the temporal fragmentation.  

Alesina and Drazen (1991) argue that instability may arise in the fiscal policies observed during coalition periods. 

They state that the lower the degree of political integration, or, in other words, the greater the political fractionalization, 

the greater the public expenditure, and therefore likely to face with the problem of budget deficit. 

Lijphart (1984, 1999) concludes that there is a relationship between political fractionalization and tax policies, while 

coalition governments follow a more optimistic government policy. In support of this view, there are also studies that 

have found that the bipartite party coalitions make more public expenditure than single-party governments (Perotti 

and Kontopoulos, 2002). 

 

2.2. Party Ideology 

The relative strengths and ideological differences of the parties place importance on the share of the budget allocated 

for social welfare policies in national income. Not only the power of government, but also the ideology of parties, the 

number of seats in the assembly, the power of the opposition and the weight of the coalition of the parties and the 

weight of the parliaments affects the social expenditures, thereby affecting the welfare (Hicks and Swank, 1992: 668). 

The concept of "right" and "left", which is used to express ideological diversity for 200 years, is used to indicate the 

contrast of thought and actions of political parties (Bobbio, 1996). According to Cameron (1985), the concept of 

ideology is based on the French Revolution which took place in 1789. The separation of the parliament, which is 

frequently held in the political science literature, as a left wing and a right wing, influenced the session of the French 

parliament. 

From an economic point of view, the concept of right and left wing conflicts with the necessity of state intervention 

against free market. The left wing focuses on low income groups and the concept of labor, preferring income 

redistribution policies, while those on the right side argue that redistribution of income policies cause substitution 

effect, therefore these expenditures should be limited (Budge et al. 1987). 

Cameron (1985) reached the conclusion that with the increase in the number of delegates on the left-hand side in the 

assembly for the period of 1960-1975 and an increase was observed in gross domestic product and public expenditures. 

As a result, the left wing made more public expenditure than the right-wing governments. 

Contrary to these studies, in which the difference in party ideology is influenced by spending policies, Rose (1984) 

opposed this view. The study of Rose (1984) indicates that there is a very small difference between the parties in terms 

of the volume of public expenditures and that the effect of the ideology on public expenditure is insignificant. He 

supported his foresight with the increase in public spending in each government period in England from 1957 to 1982, 

but the rate of increase is less than the Conservative Party rate during the Labor Party period. According to the author, 

this is why the winning party can change the cabin but can not change the formal rules. Rose (1984) underlines that 

spending commitments will put pressure on party groups and that public spending will not change significantly. 

Alesina and Tabellini (1990) assessed the situation in that two different party ideologies or decision makers had 

different views on the level of public spending rather than the composition of government expenditures.While 

"conservative" policymakers prefer reducing public spending not to have budget deficit, liberal policy makers are 

following policies aimed to achieve budget surplus. In addition, different experiences and political fractionalization 

of countries indicate that public expenditure influence the flexibility of the political decision-making process.  

Hicks and Swank (1992), Hicks and Misra (1993) examined the effects of ideological differences on social spending. 

They pointed out that social spending increased during periods when the left and center parties were in power; Solano 

(1983) has concluded that there is no link between social expenditures and ideological changes. 

 

2.3. Electoral systems and periods  

The effect of policies on the economy was first examined by Nordhaus (1975), who has introducted the literature the 

concept of Political Business Cycles. In his work, Nordhaus notes that the politician who wants to be elected again, 

or who has the desire to win the election and the vote-maximizing mentality, tends to make more public expenditure. 
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Rogoff (1990) states that in the election periods, politicians invest in expenditure items that the voter can visually see 

and aim to win the votes of the median voter. Undoubtedly, social spending is also an important expenditure 

component that affects voters' voting decisions. 

In his study of the relationship between social welfare spending and election periods in the US between 1960-1978, 

Tufte (1978) points out that there is a significant increase in transfer payments such as old-age pensions, disability 

and insurance payments and social security expenditures during the election period. Hicks and Swank (1992) argues 

that the competition in the election period has strengthened the social welfare considerations. On the other hand, some 

part of the literature shows that the competition in the election period is not an effective factor on social expenditures 

(Lago Penas and Lago Penas, 2009). 

Electoral systems are divided into proportional and majority systems. In the electoral systems, the parties have seats 

of parliamentarians according to their votes while in the majority system, the party that receives the most votes has 

the largest parliamentary seats in parliament. Iverson and Sockice (2006) investigated the relationship between social 

spending patterns and electoral systems, and found that social spending is more prevalent in the proportional election 

system than in the majority rule. Jurado (2014) emphasizes that party systems have a positive influence on social 

spending; Jurado and Leon (2013) point out that in the majoritarian electoral system, politicians are more sensitive to 

citizens who demand social spending in narrow regions and that social spending is higher than the relative election 

system. 

 

 

3. Social Expenditures in Greece 

 

Greece's social modernization program which is “Mediterranean welfare state" (Tinios, 2015) has gained importance 

by her membership of European Union in 1981. Within this period, egalitarian policy for redistribution of income was 

accepted that extend of social insurance coverage, improvement to access to social services and elimination of regional 

inequalities. In the last thirty years, level of social expenditure in Greece has increased rapidly and its limit has reached. 

Graph 1 indicates that social expenditure rate in Greece and average social expenditure in OECD countries and it 

provides to compare between 1980-2014. 

 

 
Grap1. Social expenditure rate in Greece and average social expenditure in OECD countries between 1980-2014. 

Source: OECD Social Expenditure Database  (SOCX) 

 

As it is seen in graph 1, social expenditure rate in Greece in 1980s is lower than share of OECD countries.  However, 

between 1980-1982, there is a significant increase in Greece and it is observed that this rise continue between 1982-

1987. The major reason why it increases is health reform program in 1983 in Greece. During the PASOK government 

(Pan Hellenic Socialist Party), health system had revised and social security expenditure has raised (Sakellaridis, 

2009). In the same period, expansionary income policy had also  implemented to reduce income inequality. 

It is seen that there is a decrease in the share of social expenditure in Greece in 1985-1988. In this term, PASOK 

government began to pursue right wing policy in economy and aimed to reduce budget deficit and inflation 

(Sakellaridis, 2009). These restrictive policy causes partly to reduce the share of social spending. 

There is a political instability for a short period time in Greece in 1989-1990  and in 1990 The New Democratic Party 

came into power, it remain in power until 1993 (Sakellaridis, 2009). By neoliberal policy in the world in this process, 
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privatization and liberalization policies have also been experienced in Greece. These neoliberal policies have affected 

surely social policy and there is a decrease social expenditure rate in 1990-1991. 

The period between 1991-1997 had seen a dramatic increase in social expenditure in Greece. This situation can be 

linked to social security expenditures. While each person in 1981 who had a job, utilized from social expenditure 

provided by government, person who had a job at home or part time employee were included in social security network 

in 1990. Addition, in 1996, Law No. 2434 on "Policy Measures for Employment and Vocational Education and 

Training and Other Provisions" was published. It provided that government make payment per month for low income 

pensioners regarless the age limit and elder who don’t receive salary (OECD, 2013). Due to the social security reform 

and in 1996, Law No. 2434, population is included in social security network and social expenditure has increased. 

As can be seen from graph, the greatest rises in social expenditures were after 2004 and were above average social 

expenditure in OECD countries. The most important reason for that, Greek National Reform Programme (NRP) was 

signed by European Commission. That programme has emphasized fiscal consolidation, public administration 

modernization, employment, education and increasing the importance of lifelong learning. Social policies have gained 

importance via that programme and it can be said increased share of social expenditure (Yfantopoulos, 2010). 

In accordance with this report, government published the Greek National Strategy Report on Pensions in 2005, whose 

aim was to  set out rational and objectives reform about pension. After this reform, measures to solve problem of 

social security were taken and a various of banking sector funds were assembled. The main policies were that increase 

of minimum pension age and stay longer in active employment (OECD, 2013).  

Greece, which reached the limit of social expenditure with 2008 crises, the number of funds in the social security 

system has been reduced from 130 to 13. These 13 funds still cover the majority of the population. Furthermore, The 

Manpower Employment Organisation (OAED) which is an independent institution from Ministry of Labor, Social 

Security and Welfare, provides unemployment insurance and family benefit (OECD, 2013). 

While the poverty rate in the country in 2009 was 19.6% of the Greek population, this ratio has risen to %36 in 2014 

with economic recession and austerity measures (EUROSTAT, 2017).  After crises, the unemployment rate in Greece 

has tripled from % 8,5 in  2007 to % 26,7  in 2014 (EUROSTAT, 2017).  2008 crisis and austerity policies to increase 

the rate of poverty in the country and it has caused a significant increase people who in the number of social assistance 

recipients. 

The share of social expenditures was about 26% of GDP in 2014 in Greece. While the share of pension and social 

security expenditures were 22% of GDP, the other expenditures were remain at 4% of GDP.  The highest rate of 

pension and social security  is a critical issue. In the 2016 sustainable governance report, it is emphasized that the 

pension system in Greece is not sustainable. The reason for this is that early retirement opportunities and a large 

number of citizen who have pay low pension. In addition, in 2011, fewer than 40% of Greeks who were 55 to 64 were 

still working and it is a disadvantage for the system. 

Greece as an social welfare state, has cut off pension payment, decrease family benefit and raised retriment age due 

to crises. It has decided to decline social expenditures. 

 

4. Data, Empirical and Analytical Framework 

 

In the empirical part of the study, the effects of indicators determining the political structure of Greece on the volume 

of social expenditures will be investigated by the time series methods for the period between 1980 and 2014.  

The study is based on 3 hypotheses. 

1. Social expenditures increase as the political fractionalization and the number of changes in the governments. 

2. Ideological differences and changes in the opinion of the cabinet increase social expenditures. 

3. Increase in the number of elections and voter turnout increase the social spending.  

 

Political indicators used in the study were extracted from Comparative Political Data Set (CPDS). CPDS is a set of 

political and institutional dataset prepared annually by the researchers of Bern University since 1960. Although the 

data for Greece began in 1960 in CPDS, the starting year for the study was based on 1980. The reason for this is the 

lack of access to the social expenditure data for Greece before 1980. 

The variables, definitions and data sources to be used in the time series analysis aiming to specify the relation between 

the social expenditures and the political indicators are given in Table 1. 

 

 

Table 1. Data: Definition and Source 

Variables Definition Source 
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Gov_party Cabinet Composition Comparative Political Data Set  (CPDS) 

Gov_gap Ideological Gap Comparative Political Data Set  (CPDS) 

Gov_chan Number of Changes in the Government Comparative Political Data Set  (CPDS) 

Rae-ele Index of electoral fractionalization of the 

party system 

Comparative Political Data Set  (CPDS) 

Vturn Voter Turnout Comparative Political Data Set  (CPDS) 

Elect Election Comparative Political Data Set  (CPDS) 

Debt 

 

Deficit 

Public Debt / GDP 

 

Budget Deficit / GDP 

Comparative Political Data Set  (CPDS) 

Comparative Political Data Set  (CPDS) 

 

Eld Population over 65, as a percentage of 

population 

Comparative Political Data Set  (CPDS) 

SOC Social Expenditures/GDP OECD Social Expenditure Database  (SOCX) 

 

As inferred from Table 1, Social Expenditures/GDP (SOC) was taken from OECD Social Expenditure Dataset while 

Cabinet Composition (Gov_party), Ideological Gap(Gov_gap), Number of Changes in the Government (Gov_chan), 

Index of electoral fractionalization of the party system(Rae-ele), Voter Turnout(Vturn) Election (Elect), Public Debt 

/ GDP(Debt), Population over 65, as a percentage of population (Eld). 

The variables used in testing hypotheses are conceptually presented below. 

1.Social expenditures increase as the electoral fractionalization (rae_ele)  and the number of changes in the 

government (gov_chan) increase. 

This indicator is the index of electoral fractionalization of the party system according to the formula proposed by Rae 

(1968). It is formulized as below: 

 

Rae_ele= 1 −∑ 𝑣𝑖
2𝑚

𝑖=1
   (1) 

 

where vi, is the share of votes for party i and m the number of parties (without the category ‘others’). The index can 

take values between 1 (maximal fractionalization) and 0 (minimal fractionalization) 

According to Codebook of Comparative Political Data Set, 1960-2014 (Armingeon et al, 2016) Gov_chan is defined 

as number of changes in government per year [termination of government due to (a) elections, (b) voluntary 

resignation of the Prime Minister, (c) resignation of Prime Minister due to health reasons, (d) dissension within 

government (break up of the coalition), (e) lack of parliamentary support, (f) intervention by the head of state, or (g) 

broadening of the coalition (inclusion of new parties) (Woldendorp/Keman/Budge 2000: 16-17)]. 

 

2. Ideological differences (Gov_gap) and changes in the opinion of the cabinet (Gov_party) increase social 

expenditures. 

Gov_ gap, is defined as Ideological Gap. In the simplest terms, it is defined as the ideological difference between the 

old and the new cabinet. 

Gov_Party ise is defined as the differences of the opinions in the cabinet. This indicator is  measured by the Schmidt 

Index and the opinions on the cabin can be classified as right party hegemony, center and right party domination, right 

and left party balance, dominance of social-democratic and other left parties and hegemony of social-democratic and 

other left parties. 

3. Increase in the number of elections (Elect) and voter turnout (vturn) increases social spending. 

Elect, expresses the election for the parliament while vturn refers to the number of voters participating in elections. 

Public Debt / GDP (debt), Budget Deficit / GDP (deficit) and population over 65, as a percentage of population (eld) 

were employed as control variables. 

 

Time series analysis was conducted to show to what extent social expenditures was affected by political indicators in 

Greece for the 1980-2014 period. We first tested whether the series have unit root in the empirical part of our work. 

If the series have unit root after test for the first ADF model, than the model 1.a will be estimated and the hypothesis 

for the testing the significance of the trend coefficient (δ) under the assumption of the unit root (𝐹 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝛿 = 0, 𝜌 =
1) tested. Likewise, if the unit root can not be rejected for the second model, the model 2.a will be estimated and the 

hypothesis of the significance of constant term will be tested (𝐹 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝛼 = 0, 𝜌 = 1). Table 2 reflects ADF test 

results, employed for detecting unit root.        
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ADF test models are stated below,  

1)∆𝑋𝑡 = 𝛼0 + 𝜏𝜏𝑋𝑡−1 + 𝛼2𝑡 + ∑ (
𝑝
𝑗=1  𝜃∆𝑋𝑡−𝑗  )  + 휀𝑡  (with constant and trend) 

2)∆𝑋𝑡 = 𝛼0 + 𝜏𝜇𝑋𝑡−1 +∑ ( 𝜃∆
𝑝
𝑗=1 𝑋𝑡−𝑗) + 휀𝑡 (with constant) 

3)∆𝑋𝑡 = 𝜏𝑋𝑡−1 + ∑ (𝜃∆𝑋𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 ) + 휀𝑡  

 

The additional models for the ADF unit root test:  

1.a) 𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 
2.a)  𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡     
 

For the 1st, 2nd and 3rd models, the critical values at 5% significance level are 3.56, 2.96 and 1.95, respectively. 

 

Table 2. ADF Test Results 

Variable Model t α & δ F Decision 

 𝜏𝜏 -4.654  
  

s.g. 𝜏𝜇 .  
 I(0) 

 𝜏 .  
  

 𝜏𝜏 -2.513545 δ 7.073684  

rae_ele 𝜏𝜇 .  
 I(0) 

 𝜏 .  
  

 𝜏𝜏 -4.826855  
  

lnvturn 𝜏𝜇 .  
 I(0) 

 𝜏 .  
  

 𝜏𝜏 -3.080879 δ 8.068155  

lneld 𝜏𝜇 .  
 I(0) 

 𝜏 .  
  

 𝜏𝜏 -2.680364  
  

lndebt 𝜏𝜇 -3.503574  
 I(0) 

 𝜏 .  
  

 𝜏𝜏 -3.112278  
  

deficit 𝜏𝜇 -3.2256  
 I(0) 

 𝜏 .  
  

 

Since the soc variable contains deterministic trend, the difference extraction process is applied to eliminate the trend. 

s_g is denoted as the new derived variable. ADF unit root test was applied to continuous variables. Starting from the 

most comprehensive model (Model 1 above), tests are conducted for each series and the significance trend and 

constant are also examined under the assumption of unit root if necessary. The critical values at 5% significance level 

for these tests are 5.18 for the model 2.a and 7.24 for the model 1.a.  Since the lneld and rae_ele variables contain a 

significant deterministic trend under the unit root hypothesis, the test statistics obtained are compared with the critical 

values of t rather than the ADF critical values. In this case the unit root for both variables can be rejected. All variables 

are stationary at level. (i.e., they are all I(0)). 

 

The model estimated by the least squares method is as follows: 

 

Table 3. OLS Test Results 

Dependent Variable: S_G    

Method: Least Squares    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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RAE_ELE -2.435857 5.75313 -0.4234 0.6761 

LNVTURN 6.08249 3.363023 -1.80864 0.0842* 

LNELD 6.147901 2.05862 2.986418 0.0068** 

LNDEBT -1.906858 0.542357 -3.51587 0.0019** 

GOV_PARTY -0.182318 0.0962 -1.8952 0.0713* 

GOV_GAP 0.179376 0.116882 1.534672 0.1391 

GOV_CHAN 0.57489 0.334313 1.719615 0.0995* 

ELECT -0.370399 0.495769 -0.74712 0.4629 

DEFICIT -0.057642 0.061587 -0.93595 0.3595 

C 20.36487 16.00783 1.272182 0.2166 

     

R-squared 0.587768     Mean dependent var 0.565625 

Adjusted R-squared 0.419128     S.D. dependent var 0.860086 

S.E. of regression 0.655514     Akaike info criterion 2.243514 

Sum squared resid 9.453381     Schwarz criterion 2.701556 

Log likelihood -25.89622     Hannan-Quinn criter. 2.395342 

F-statistic 3.485334     Durbin-Watson stat 2.365126 

Prob(F-statistic) 0.008095    
 

In the above model, the lneld and lndebt variables are statistically significant at the 5% significance level. The 

variables lnvturn are gov_party statistically significant at the level of 10 percent significance. The results of the 

analysis indicate that voter turnout, spending on the elderly population and the number of government changes, a 

proxy for political instability have positive and statistically significant effects on social expenditures while debt stock 

and cabinet composition have negative effects.  However, the negative effects of index of electoral fractionalization 

of the party system, elections, budget deficit and the positive effects of ideological gap on the level on the social 

expenditures was not found to be statistically significant.  

 

Concluding Remarks 

 

Three hypotheses have been tested by time series techniques in this study, which examined the extent to which social 

expenditures were influenced by political indicators in Greece for the period 1980-2014. 

The first hypothesis in the study was partially confirmed. In this context, the number of government changes, a proxy 

for political instability have positive and statistically significant effects on social expenditures while the negative but 

statistically insignificant effects of index of electoral fractionalization of the party system were observed in Greece.  

In our opinion, this insignificant relation rises from the lack of relationship between the ideology of the governments 

and the conducted policies in Greece. One should keep in mind that PASOK government in the 1980s pursued both 

and left and right wing policies. 

The second hypothesis was not confirmed in our study. Our theoretical expectation was the positive relationship 

between social expenditures and ideological differences and changes in the opinion of the cabinet. The results of the 

analysis verify the positive effects of ideological gap on the level on the social expenditures but this relationship was 

not found to be statistically significant. On the other hand, in contrast to theoretical expectations, cabinet composition 

have negative and statistically significant negative effects on the level of social expenditures in Greece. 

In relation to the third hypothesis, while the positive impact of voter turnout on social spending was clearly observed, 

no findings were found to indicate the effect of the elections on the volume of social expenditures. This evidence 

validates that during the election times, governments in Greece do not employ social expenditures as a policy 

instrument.  
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Regarding control variables, not to be surprised, positive and robust relationship was observed between population 

over 65, as a percentage of population. This finding was our expectation as the early retirement opportunities and 

comprehensive social security expenditures were into promince in the specified period. While debt stock and budget 

deficit has negative effects, only the former has statistically significant relationship.  

According to OECD Report (OECD, 2013), Greece as a Social Welfare State follow complex, fragmental welfare 

system without a clear strategy. Despite of reforms made in system, the desired success were not attained. This 

situation is an indicator that the system needs to be revised. Reforms under The Ministry of Labour, Social Security 

and Welfare should continue and provide a coherent strategy for efficient and effective social welfare policy and 

public governance. 
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Abstract 

 
         The Object of this article is the most effective theoretical and exploratory approach and finding of the intensity 

(size) of the causes and consequences of the phenomenon of women trafficking for sexual purposes in Greece. 

Additionally it focuses on the role and operation of all agencies involved in the prevention, protection and suppression 

of this phenomenon in a country that in recent years plagued by a strong economic and consequently social crisis. 

Unfortunately the current reality has proven that Greece now seems powerless to oppose effective mechanisms to 

address the growing and ever-swelling situation of women trafficking that consistently result today a number of moral, 

social, cultural, and even national issues and concerns. Final the targeting of the article is to develop the best possible 

mechanisms to tackle this phenomenon by exploiting sophisticated organizational and functional structures, as well 

as targeted communication strategies. 

 

Keywords: Women Trafficking, Sexual Purposes, Size, Causes and Consequences of the Phenomenon, Management 

Policy, Practical Confrontations, Uncertainty Conditions, Greece. 

 

1. Introduction 

 

         The extensive and systematic exploitation of immigration, and especially of the illegal kind, has adopted in the 

last few years in the field of sex industry particular features such as the sexual coercion of several immigrant women, 

mainly for reasons of survival, who lack additional basic human rights, are subject to a variety of exploitation and 

social exclusion procedures, but also to a series of other malfunctions and omissions resulting from the international 

legal protection framework (Μontzini, 2007; Tsakalou, 2008). 

 

         The position of migrant women while on the move in modern times becomes more complex and much more 

diverse compared the past. Thus, while in the past the identity of the immigrant woman had been identified with the 

"supplement" of the male immigrant (Cavounidis, 2006), οver the last thirty years, especially after the collapse of 

communism in south-eastern Europe, the trend towards autonomous immigration of women becomes more 

pronounced and several times as the head of the family and thus as economically independent activists (Dimoulas and 

Papadopoulou 2004; Patta et al, 2015a).  

 

         This new development has been internationally described as the "feminisation of migration", recognizing the 

gender dimension of this migration (Phizacklea, 2003). The diversity of migratory traffic stems from the fact that 

migratory force comes from different countries and for different reasons and therefore combines different types of 

mailto:msdrolia@gmail.com
mailto:jkoukoubliakos@gmail.com
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migration, such as family reunification, temporary migration, ethnic migration, transnational human trafficking, etc. 

(Castles and Miller, 1998). 

 

         However, intense and continuous - unlawful or illegal - migratory waves have now created a work saturation 

that significantly restricts the female (and not only) migrant population in finding a legitimate and socially acceptable 

job. Thus, de facto, consciously or unconsciously, several women are forced by themselves or forced by laborers to 

turn to the easy profit that this results from their obligatory prostitution. In the second instance of this issue, we refer 

to the "core" of the phenomenon of female trafficking and specifically to trafficking and exploitation for sexual 

purposes (Patta et al., 2015a; Patta et al., 2015b). 

 

    According to experts, trafficking in the above form is considered to be the greatest slavery of modern times, creating 

a series of very painful effects and consequences for the people themselves as well as for society in general. It is 

considered to be a form of organized crime, which is very profitable, which violates the human rights of women by 

forcing them into their sexual exploitation and deprivation, which has become inflamed in recent years and is growing 

faster than any other kind of offensive behavior and illegal trade (Hodge, 2008;. Kortla, 2010; Patta et al., 2015b). 

 

         Typically, women selected for sexual trafficking and exploitation are typically people with a history of 

dysfunction in their family environment, people with a shortage of education, and generally people having lived or 

living in countries affected by deprivation and poverty and generally in places that contain silent genders violence 

(Patta et al., 2015b; Maropoulou, 2016). Intentional traffickers taking advantage of these situations and the economic 

need of the above persons, use various means and techniques of persuasion and ultimate attraction, while several times 

they use extortion and coercion for both the victims themselves and their families (Hodge, 2008:147-152; Kortla, 

2010:184-187; Patta et al., 2015a; Patta et al., 2015b).  

 

         With regard to Greece, the socio-economic crisis has made it clear that the immigration issue in the country is 

the latest dominant factor in the development of female sex trafficking. Besides, Greece is considered as a modern 

immigration destination and therefore also characterized by a wide diversity and differentiation in terms of social 

stratification, the illegal development of forms of travel and the feminization of part of them, which, due to the 

aforementioned crisis, this femininization unfortunately reveals its ugly side (Research Center for Gender Equality, 

2006). 

 

         The successful handling of the phenomenon of trafficking in general and of the form of female sex trafficking 

in particular requires political will and cooperation on all levels, at the points of origin, transport and Destination. 

Thus, a large number of international bodies are now set up for this purpose. Indeed, the protocol adopted on trafficking 

gives the right to international law to require States Parties to incorporate into their practices international bodies to 

deal with this type of crime. These bodies are responsible for continuously providing a framework of rules and 

procedures in these states to deal with trafficking and to protect victims from their future revictimization (Friesendorf, 

2009:26-27).   

 

         Nevertheless, it is estimated that for the best results of the whole project, each country should first exhaust any 

available means, resource and human factor in this direction. Above all, however, it should design the appropriate 

organizational and operational structure and implement the necessary strategies and policies to address the above 

phenomenon. To this end, this work also aims to reinforce and contribute scientifically and practically to this whole 

effort to address it, at least in the case of economically and socially declining Greece. 

 

2. Literature Review  

 

         It is well known that immigration-related analyses have until recently prevailed in the notion that the majority 

of migrant women do not necessarily do so on the basis of some labor incentives and therefore there was no particular 

reason to investigate their participation in the labor market of the host countries. In other words, migrant women were 

not treated as active subjects making conscious and rational decisions about their transport but as objects that follow 

the way of their family’s men (Lazaridis, 2001; Cavounidis, 2006).  

 

         In more recent analyses, this bias itself takes the form of victimization of female immigrant women. This trend 

is particularly pronounced in migratory approaches and policies that focus on the concept of illegal trafficking. So, 
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the subject of the immigrant female victim is often contrasted with the subject of the male illegal immigrant-

perpetrator. 

 

         Any attempt to attribute positive or negative characteristics to social groups, such as women and migrant women, 

predisposes accepting specific and stereotyped roles in the underlying woman and migrant woman. Indeed, it has been 

shown that both women's group is based on the dynamics of gender relations and the group of migrant women based 

on the dynamics of migrant-citizen relations. This automatically means that the complexity and diversity of the 

subjects in these categories must be accepted, and that immigration itself cannot be ignored as a process leading to 

possible reversals of established gender relations and an escape from dominant structures. Consequently, a prerequisite 

for approaching the female migrant as an active political subject is to take this dual dimension of immigration into 

consideration from the beginning (King and Zontini, 2000). 

 

         The course of international trafficking is identical to the international migration process, where traffic has 

traditionally been from the south to the north. Current trends, however, suggest that international trafficking is being 

conducted from the north to the south as well as within certain geographical areas. As with immigration, the countries 

of origin and destination of victims are constantly changing due to the economic and political instability that prevails 

worldwide. Moreover, the aspects and causes of its manifestation are related to situations of social pathogenesis and 

unfavorable economic, family and cultural conditions. 

 

         The prevailing form of illicit trafficking and trafficking in human beings in Greece is similar to that of other 

countries and refers mainly to their integration and exploitation in prostitution. Violations of the rights of migrants are 

directly related to gender, as the majority of them are women. However, it is emphasized that trafficking in human 

beings involves essentially the lack of consensus of the displaced person and, on the other hand, the involuntary influx 

of women into prostitution and sexual exploitation. The use of the term "sexual exploitation" appears to be inadequate 

since it does not fully render its dual nature. That is, the forced woman is sexually exploited by the client and her 

exploitation of sexuality is exploited financially by the trafficker (Tsakalou, 2008). 

 

 

         If, for the trafficker, the woman has a replacement value, it is a value of use for the client, so it is more appropriate 

for this particular form of exploitation to be attributed to both sexual and commodity-economic exploitation. Thus, it 

is important that the term of transnational trafficking implies not only sexual exploitation but also the economic and 

social exploitation of migrant women, since they are but goods that bring profit to owners and pleasure to customers. 

It is therefore necessary to clarify that the exploitation of a female victim of sexual trafficking reaches the boundaries 

of slavery and therefore constitutes a social phenomenon of human rights abuses (Stratigaki, 2006). 

 

         Finally, research at both domestic and international levels has shown that gender and age largely determine risk, 

vulnerability and exposure to sexual exploitation. Among the three sex categories (men, women and children), women 

are the most vulnerable to the process of trafficking, and in particular are kidnapped, imprisoned, raped, sold and 

forced into prostitution after having suffered indescribable psychological and physical torture. Consequently, the last 

trace of their human dignity is ruined (Karaiskaki, 2001). 

 

3. Theoretical Approach 

 

3.1 The phenomenon of women sexual trafficking in Greece 

 

         The advantageous geographical position of Greece on the one hand and its status as a member state of the 

European Union on the other hand makes it the most important crossroads between the East and the West, which make 

a significant contribution to Greece being the main transit-country of trafficking in women's sexual trafficking. 

Women-victims suffer all forms of physical and economic exploitation, often being powerless to react. The effects of 

these forms of exploitation and degraded living conditions are evident in their personal mental health, physical and 

emotional integrity, and their future is usually ominous, several times even macabre (Koffas, 2011; Patta et al., 2015a; 

Patta et al., 2015b). 

 

         As Psimmenos (1999) does mention in his research on migrant women in Athens working in the sex industry, 

they are subject to social exclusion areas with the following features: 
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  Developing a flexible and informal economy through the provision of personal services. 

  Age and gender segregation of women. 

  Criminalization of the lives of illegal immigrant women, and 

  The total absence of personal social networks among the above-mentioned female populations. 

 

         The above obstruction sites have been annexed to four key issues (Psimmenos, 1999; Campani, 2000; 

Triandafyllidou, 2009; 160; Patta et al., 2015b): 

 

  The forced-compulsory settlement of illegal immigration globalization by host countries (in this case 

Greece). 

  The feminization of immigration and the construction of the illegal but also acceptable economy of sexual 

services. 

  Building the power of power relations at all "systemic" levels regarding the phenomenon of trafficking and 

sexual exploitation of women and the concepts associated with them, and 

  The complete marginalization and implementation of the policy of social exclusion reinforced by the 

ideologies of racism and extreme sexism. 

 

3.2 The determinants of the phenomenon of women sexual trafficking in Greece 

 

         The main causes-factors that constitute female sexual trafficking in Greece are explained by the following 

conditions and variables: 

 

 The international activities of criminal organizations in Greece: According to data of law enforcement 

authorities, it appears that large international networks operating in Greece as well organized companies in the industry 

of transastional women trafficking for sexual purpose, which often enjoy diverse "high" coverage, having important 

economic convenience in the countries of origin, the intermediate countries, final destination countries and of course 

Greece itself if it is the host country (Headquarters of the Hellenic Police Force, 2005:10-14). 

 

For trading those women victims, various criminal groups cooperate combinatorial. Responsible persons or 

teams are defined for the various stages of trading such as mode of transport, control, manipulation, prostitution, 

corruption of politicians and state officials. Local networks of intermediaries that work with traffickers are responsible 

for finding the mode of transport, escorts and place of residence of these women. Many businesses and offices are 

covered by the legitimate legal frameworks when in fact they cooperate with the criminal groups of trading and 

trafficking. Such companies may be travel agencies, job agencies, modeling agencies, partner search offices with a 

marriage purpose, several nightclubs and others (Desfiniotou, 1999:9-10). 

 

 The strong growth, social and cultural differentiation of countries from Greece as intermediary handling 

station or final destination: Large differences in wealth of origin and destination country, in this case Greece as 

destination country, the various kinds of social differences or deficiencies in the countries of origin, but also local 

traditions and doctrines regarding sexism and gender roles that are taught and embedded from a very early stage, 

contribute willingly to a forced prostitution of some vulnerable women’s groups (Beare, 1997; Williams, 1997; Emke-

Poulopoulos, 2001; Koffas et al., 2016). 

 

 The outdated legislative status of Greece: Despite the clear European Union directives on the necessary 

regulation of legislation at European level to deal with human trafficking, as well as the UNODC, in Greece it appears 

that there is no broad-based justice policy framework for the recruitment of timeless feminist demands, but not even 

a comprehensive legislative framework capable of combating trafficking in human beings, and in particular that of 

human flesh (Frageti and Krokida, 2013; Maropoulou, 2016:52). 

 

         Thus, the position of the judiciary body is often desperate since the legislation is out of date and the imposition 

of penalties proportionately to the crime is difficult and necessarily much less. Witnesses' credibility is often 

questioned, women victims are not usually present in court because of the fear of illegal entry into the country, the 

threats posed by traffickers and inadequate knowledge of the language, and victims are often victims already deported 

due to illegal entry into Greece (Tamichtsis, 2008:10). 
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 The geographical position of Greece in conjunction with the sexual preferences of Greeks: As mentioned 

above, Greece's prominent geographical position as the most important crossroads between the East and the West and 

its status as a member of the European Union also contribute to Greece being a country of migration flows and sexual 

trafficking (Patta et al., 2015a; Patta et al., 2015b). According to data from the Ministry of Citizen Protection, the 

majority (80%) of the human trade Females are women of foreign countries mainly from countries of the former 

Eastern Bloc and Africa (Konrad, 2002; Papanikolaou, 2008; Jeong-Yeoul, 2010). From the early 1990s to 2012, there 

has been a significant increase in Greek customers reaching 600%. The Ministry even estimates that some 1,700,000 

Greeks resort to the sexual services of victims of trafficking, spending by the end of 2012 the vertiginous amount of 

€ 6 billion by purchasing the forced services of the women in issue (Vartelatou, 2013; Xygaki and Samantoura, 2013). 

 

  Greece's inadequate and highly problematic policy regarding illegal immigration: Greeks have always 

shown an excessive sensitivity to human groups who experienced their misery, poverty and political persecution in 

their country and were seeking in Greece their temporary or final shelter. In recent years, however, the intense 

international conflicts, the oppressive policies of various poor countries, national and religious conflicts, and natural 

disasters, have contributed to the rapid development of the phenomenon of trafficking and trafficking in women 

(Savona et al., 1996; Beare, 1997; Caldwell et al., 1997; Emke-Poulopoulos, 2001; Patta et al., 2015a; Patta et al., 

2015b) with the result that in the dozens of illegal immigrants that Greece accepts or is forced to accept every day, 

many of them are forced to survive to become the easy prey of traffickers, and indeed in a country that has been in 

great economic crisis and social uncertainty in recent years and is no longer able to oppose to these events self-

protection mechanisms (Triandafyllidou, 2009:160; Patta et al., 2015b). 

 

 The highly corrupt socio-political system of Greece: The (often provocative deliberately) reluctant 

government will, exorbitant bureaucracy, inefficiency of competent governmental and private departments and 

institutions, widespread corruption of social structures, the loosening of morals and the relative impunity, undoubtedly 

contribute to inadequate suppression of the phenomenon of the women sexual trafficking throughout the Greek 

territory (Frageti and Krokida, 2013; Papapolychroniadis et al., 2017). 

 

3.3 The consequences of women sexual trafficking in Greece 

 

         Woman’s sexual trafficking undoubtedly create in poor and deprived Greece a lot of powerful and painful, social, 

economic, moral and other consequences. Specifically:  

 To begin with, trafficking is an important threat to public health since, according to epidemiologists, the 

risks of HIV / AIDS, tuberculosis and hepatitis, evolve with tremendous speed (Phongpaichit, 1997; Emke-

Poulopoulos, 2001). This creates so-called "external costs" in economy. That is, the cost to the taxpayers for the costs 

of hospitalization (mental or physical form) of thousands of women victims of sexual trafficking, citizens who do not 

have any responsibility for this situation (Sdrolias, 1995; Emke-Poulopoulos, 2001). 

 

 Involves new victim victims, this time also of domestic origin, especially as youth and vulnerable social 

groups imitate and create ill-adapted models of prostitution, which in turn are easy prey in the hands of traffickers. It 

goes without saying that the social position and the status of the woman - and hence of the Greek woman - is generally 

weakened, and the fundamental and dominant role of the mother and wife is often questioned, as her body and 

personality are degraded and ridiculed in great degree from the media who display it several times through a 

voyeuristic and pornographic version and perception with naked illustrations in print, television, advertisements, and 

generally with any other form of "criminal" approach that attracts and creates a dynamic physical and sexual violence 

against her and they validate, if at all, social "gender" constructions that are depreciating for her (Tamichtsis, 2008:10; 

Maropoulou , 2016:53). 

 

 It creates a series of upheavals and problems in the country's economy and in particular in the market 

environment, as traffickers tend to invest money laundering from sexual trafficking and exploitation by buying, using 

violence, extortion and usury, real estate and businesses. Research has shown that this kind of trafficking and 

trafficking of women results in the rapid rise of a peculiar gray economy (Phongpaichit, 1997; Emke-Poulopoulos, 

2001). This illegal money has proven on several occasions that it can also buy out the consciences of several perjured 

or even corrupt government officials (e.g. government officials, police officers, local government officials) and NGO 

executives involved in the whole system of dealing with this organized crime, since in Greece since the outbreak of 
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the economic crisis, the state control mechanisms and generally impunity have been relaxed (Papapolychroniadis et 

al., 2017). 

 

 It generates in most Greek society strongly xenophobic and racist feelings that fuel perceptions of repulsion 

and hatred towards unfortunate migrant modern slaves, as they often constitute the "bait" in civic coercion and threats, 

in the promotion of any form of black economy and its approach to teenage drug addiction and other transcriptional 

actions (Beare, 1997:34; Phongpaichit, 1997:94-96; Van Impe, 2000:120; Emke-Poulopoulos, 2001; Patta et al., 

2015a). Finally, Greece, its history and its long-standing civilization is weakened and slandered internationally, 

especially as it seems in the eyes of younger generations as a country that tolerates or even otherwise supports the 

organized crime of women sexual trafficking. 

 

 It creates, according to research, psychosomatic problems in different groups of people (police officers, 

lawyers, careers and support staff, etc.) who deal professionally with the victims of sexual trafficking in general, and 

that is because the situations they face causes the so-called vicarious trauma which, without being permanent, 

nevertheless suggests the need to change the way these individuals manage their specific work (Dimitriou, 2014). 

4. Restructuring Strategies and Effective Approaches and Treatments of the Women 

"Trafficking" Phenomenon for Sexual Purposes in Greece  

 

         Like most developed countries in the world, so in Greece, management practices and policies that dealing with 

the phenomenon of women sexual trafficking are oriented through various actions and approaches in the following 

basically points: Prevention, protection and prosecution, but of course also various additional measures for the 

identification, protection and assistance of women victims. However, despite the fact that the design and 

implementation of targeted actions in this country are continuously enriched with know-how, cooperation and good 

practices from abroad, the effectiveness of trafficking actions in this form is unilateral and fragmented (Koffas et al., 

2016). However, Greece had made some positive steps to reduce it.207  

 

         In order to overcome these obstacles, requires new strategies that are based on complete and efficient “systemic 

approaches”, on dynamic organizational and functional (operational) structures, on the creation of a guiding coalition, 

and on innovative communication-informative techniques (Patta et al., 2015a; Patta et al., 2015b). 

 

4.1 Identify and approach the “culture cycles” and “web culture” of women sexual 

trafficking 

 

        The women victims of sexual trafficking in Greece, come mostly from different countries and therefore from 

different social and cultural backgrounds. In this case, its added value is also characterized by the ability of the state 

bodies and NGOs responsible for the management of the above phenomenon to recognize all those particular 

environmental variables that determine the individual and total social and cultural physiognomy and behavior of 

women of these countries (Hofstede, 2001). These particular variables can be imprinted in the form of different cultural 

cycles whose synthesis will create what is known as a ‘’web culture’’ (Johnson et al., 2015) (Figure 1). 

 

         The "web culture" as a plan and process recognizes and records "systemically" a set of specific individual and 

social variables that coexist in a broad cultural environment and determines the variables and their interaction. The 

more complete the collection and recording of the variables involved in it, the more successful and more efficient is 

the determination and the overall results of the relationship (Staehle, 1990; Škodová-Parmová, 2004; Aspridis et al, 

2014; Johnson et al., 2015). 

 

                                                 
        207    Indeed, according to the annual report of the Ministry of Foreign Affairs of the US, regarding the comparative 

monitoring of various countries and their efforts worldwide to combat human trafficking (Tier), Greece's position in 

the world rankings during 2001-2003 period was in category TIER 3 (i.e. difficult position) while in period 2004 to 

2013 the position had significantly improved in category TIER 2 (i.e. rapid recognition of efforts) (Karakatsanis and 

Swarts, 2003; Papanikolaou , 2008; Patta et al., 2015b; Koffas et al., 2016). 
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         In the specific case of study, that is to say the victim of sexual trafficking, this and even very "foul" environment 

is made up of those forces that affect consciously or unconsciously, as well as necessarily or deliberately, to the aims 

and aspirations, Sometimes also in the planning, planning, strategy and tactics of each victim-victim or traffickers. Its 

complete understanding often impinges on the impossibility of taking into account all the parameters (here: the circles 

of culture) that may affect the attitude and behavior of the above women, as well as the whole of this criminal activity 

and consequently the existential existence of its organizations. 

 

.  

 

Figure 1: Framework for Determining the Variables of the Wider Cultural Environment Compiling the Victims 

and Traders of Sex Trafficking in Greece based on Culture Circles & Web Culture 
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Source: Johnson et al., 2015 & Own Depiction 

 

         It is therefore necessary from the point of view of the state bodies and NGOs responsible for the subject, to 

thoroughly detect, study and predict the cultural environment of the above mentioned human factors and their parts, 

in other words an "environmental investigation", the which as an early warning function is implemented through a 

broad and intrusive process of identifying the parameters that define even the smallest segment (Brownlie, 1998; Kefis 

and Aspridis, 2014) in order to direct with its results a correct perspective of applying the necessary corrective 

procedures to alleviate or even definitively deal with such critical situations where a possible management deficiency 

can, among other things, expose the state and the society itself (Patta et al., 2015a, Patta et al., 2015b). 

 

         In this case, the competent bodies should at least: 

 

 Ready-made designs and alternatives to the way of dealing and dealing with the phenomenon of female 

sexual trafficking, utilizing the strategic tool of the culture cycles and the web-culture associated with the victim 

woman and with every trafficker. 

 Applying the "open door" policy, thus enabling easy and secure access to the appropriate bodies, to every 

female victim, and to every well-meaning member of society for the immediate situation, to make a quicker decision, 

and overall action. 

 In the absence of any other special reason, notify the above persons of the results of their interventions and 

of the possible or definitive consequences that those responsible for these "criminals" will suffer in order to enhance 

mutual trust and the sense of justice and security of the victim and citizen. 

        

4.2 Organizational and functional restructuring of services and organizations 

 

         From the bibliographic study of the particularities of the phenomenon of female sexual trafficking in Greece, it 

is clear that various factors are either structural ones and concern the lack of even appropriate services, or 

organizational ones, dealing with the coordination of actions, the overlapping of tasks, With that of the wrong 

mentality, sometimes combined with corruption, being  a brake on the policy against (women) trafficking for sexual 

purposes (Frageti and Krokida, 2014; Koffas et al., 2016). 

 

         While the design and implementation of targeted actions are continually being enriched with know-how, 

partnerships and good practices from abroad, their effectiveness against sexual trafficking appears to be one-

dimensional and fragmented. In particular, with regard to the National Action Plan for Combating Sex Trafficking in 

Greece, it is easy to conclude that there has not yet been a project-oriented strategic plan that is creatively applied, 

regularly updated on the basis of a multidimensional analysis of factors, fully adapted In the country's data according 

to the changes and developments presented, and especially to have clear performance results. In fact, the need to 

improve its planning, planning and effectiveness needs to be further discussed, because one of the most important 

problems of public administration in Greece is the lack of tradition and culture of cross-sectoral collaborations and 

actions (Patta et al., 2015b; Koffas et al., 2016). 

 

         In order to overcome such conventional and highly problematic structures for the organization of the state and 

non-state actors and services involved (e.g. NGOs) involved in dealing with women's sexual trafficking an 

organizational and functional schema that will display as a basis a complex Matrix Organization  (Patta et al., 2015a; 

Patta et al., 2015b; Koffas et al., 2016) (Figure 2). 

 

         The main point of this organization is both the orientation to specific projects and also the equal in hierarchical 

power and authority coupling of three dimensions, of specialized Project Dimension, the supporting Functional 

Dimension and the Dimension of Geographical Segmentation. On the one hand, the creation of specialized project 

teams with a wide range of expertise knowledge and skills which show results quickly and measurably, is achieved 

and on the other the development and support of these groups with new and restructured Functions that are able, based 

on the last aforementioned dimension, to penetrate into the specificities of each geographical area into the Greek 

territory and not only to those who interest them and deal with them considering the conditions (Frese,1998; Burke, 

2002). 
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         The low level of hierarchical structure that displays in the Matrix Organisation, helps to alleviate the complex 

project of senior management and to control better the total and the individual projects. Also ex-formed and pre-

defined objective of the project teams can be better assessed for performance and final results. Indeed, the lifetime of 

the project teams depends on the necessary course of completion of individual projects. When some of the individual 

projects are completed, the project team stops. Some executives returning to positions of departments of the Functional 

Dimension that held before, and as a result, important experience is transferred, while the remaining executives (i.e. 

consultants, scientists and highly qualified employees of the broader public and private sector of Greece and abroad) 

that were recruited for the project, are released in order to recruit new ones that will become part of a new project of 

the complex phenomenon of women trafficking for sexual purpose (Patta et al., 2015a; Patta et al., 2015b).  

 

         Final target of all this organizational and operational effort is the women sexual trafficking phenomenon itself 

to be in line with the wishes of the Ministry of Public Order and Citizen Protection, from crime of “low risk-high 

profit” in crime of “high risk-low reward”. 

 

4.3 Creating a guiding coalition 

 

         Each effort that evolves organizational and functional (operational) restructuring, especially under uncertain 

conditions, is bound to fail if the persons who are involved are not highly skilled and experienced, do not have vision 

and lack team spirit. When these three fundamental elements do not exist, transformations do not lead to the expected 

results because those who are really interested to get involved and offer are very few (Kotter, 1996; Patta et al., 2015a; 

Patta et al., 2015b).  

 

         The sense and acknowledgment of the need for change is very easy to set up by a group of people who have the 

availability, reliability, wider acceptance by the members of the organization and the power to be able both to direct 

the efforts of change and to transmit that vision to all the members of the organization. Therefore there’s a vital need 

a well-composed, trustful and with a common objective powerful guiding coalition to be created (Kotter, 1996). 
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Figure 2: Structural Composition of Sexual Trafficking Response Service Based on Matrix Organisation 

 

         According to the above mentioned declarations, a specialized Secretariat would rather be created in the Ministry 

of Citizen Protection. This Secretariat, in the form of a guiding coalition, would consist of very qualified people that 

are widely politically accepted to ensure the acquired extensive experience and the uninterrupted continuation of the 

work concerning fighting effectively against illegal and criminal women sexual trafficking. The basic guidelines of 

the specialized Secretariat duties will be planning, programming, organizing the whole project and controlling its 

performance, while some individual activities should be included (Patta et al., 2015a; Patta et al., 2015b; Koffas et al., 

2016; Rossidis et al., 2017):  

 

  Strengthen the necessary extroversion of national actions and policies to implement committed national, 

bilateral and multinational commitments to address the phenomenon of female sexual trafficking. 

  Urgent upgrading of transnational coordination and the necessary procedures in order to increase the 

response speed in cooperation with European and other international organizations that tackle this phenomenon, since 

it is very difficult to eradicate it by tackling it unilaterally. 

  Strengthening and monitoring of cross-border cooperation at the level of both human resources and in terms 

of sharing knowledge, information and experience as well as applied efficient practices, since Greece’s important 

geographical position is not only the main gateway but also trafficking of illicit phenomenon in Western Europe and 

other destinations. 

  The design and planning of the appropriate actions in order educational institutions and law enforcement 

officers to be updated and informed about women sexual trafficking. Needless to say that the adoption of expertises 

and technologies, applied to other countries with effective results in the management and treatment of trafficking, is 

thought to be necessary. 

  Monitoring, continuous update and evaluation of all actions against women sexual trafficking. Also it is 

supposed to be important the recording of victims experiences both of those directly and indirectly involved with it. 
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  The official statements of the actual annual results-accomplishments, which can be monitored by the 

competent at European and international level and evaluate objectively the speed and efficiency of the implementation 

of planned actions against women sexual trafficking in Greece. 

  The recording of the annual need for tools and resources, while mentioning the demand for greater 

strengthening of the sectors which fight against this phenomenon. 

  Constant updating and sensitization of the public and especially of children and young people through forced 

or not activation of the social media and the Internet, for various negative effects and dangers of sexual trafficking in 

general. 

  Regular programming of conferences, seminars, informative events, research projects and other actions 

related to this phenomenon. It is worth mentioning that despite the non inconsiderable funding of European programs 

related to the topic, there are no official results which monitor and evaluate the implementation of planned actions. 

Perhaps this confirms the research ascertainment, concerning the lack of awareness of Greek citizens regarding the 

phenomenon of women sexual trafficking.  

  The strengthening of facilities offering assistance to victims of sexual trafficking in connection with the 

consecutive training and specialization of staff, so that it does not remain in outdated perceptions, knowledge and 

skills concerning the object. 

  Planning and design of interstate and transnational plans and actions with medium and long term 

perspectives which can be adapted and finally applied to the conditions of each country according to the changes and 

developments presented regarding this phenomenon. 

  Free provision of state legal assistance or facilitation until such assistance is provided by the state in case 

the woman victim for her own reasons wishes to resort to a private legal. 

 

4.4 Communication and informative innovation of the involved services and organizations 

 

         As it has been noted through research, the communication policy on issues related to the phenomenon of women 

sexual trafficking seems to move at an extremely low level as several government and political officials and especially 

the community do not seem to be informed about this phenomenon (Patta et al., 2015b). The participation of the media, 

including the internet bears responsibility for the lack of relevant information, which redounded to deliberately not 

informing and not sensitizing the Greek society (Aspridis et al., 2013). 

         Therefore, the ultimate aim of the communication policy that should be applied to Greece to tackle sex trafficking 

is to strengthen the targeting communication and its quality in order to increase the efficiency of dealing practices. 

The strengthening of the communication quality means achieving a level of communication with specific groups fully 

trained and focused on their work. For this purpose it is necessary to use the above proposed guiding coalition and 

specifically the General Secretariat of the Ministry of Citizen Protection. 

 

         According to the previously mentioned, the latter could and should exercise regularly qualitative and enhanced 

intra and transnational communication policy and continuous cooperation against trafficking in human beings for 

sexual exploitation in general. Alongside, extra measures should be applied by the above General Secretariat, towards 

the establishment of a mechanism at national level, aiming at recording and then processing not only the qualitative 

and quantitative data but also the information regarding the phenomenon of sexual exploitation of human beings, and 

more specifically of women. 

 

5. Conclusion 

 

         The phenomenon of women trafficking for sexual purpose is a major social problem both in domestic and 

international level. Its size and intensity, in a country beset by a strong economic and social crisis, Greece, is so large, 

so that the country seems powerless to oppose effective mechanisms against the phenomenon, thus resulting in a range 

of ethical, social, cultural and national issues. The extensive international activities of criminal organizations in Greece 

related to women sexual trafficking, its prominent geographical position since it is the main crossroad between East 

and West which contributes significantly to be the main country of transit street or holder and trading of sex trafficking, 

the outdated legal status, the lack of financial resources for the implementation and staffing of appropriate tools and 

education infrastructure, law enforcement bodies and finally the official corruption, create auspicious conditions of its 

existence and maintenance.  
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         The application of specialized organizational and functional (operational) structures and strategic processes 

orientated to projects, coordinated national actions to prevent and combat the trafficking of women for sexual 

purposes, under the aegis of a steering coalition involving specially-trained people coming from state-owned 

organizations And non-governmental organizations, as well as a number of innovative communications and 

Information Technology (IT) Management policies, can be the best practice to tackle the phenomenon of female 

sexuality, exploitation under the weight of difficult and uncertain financial Conditions prevailing in this country. 
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Abstract 

 
         As a consequence of the major changes in recent years in the international environment of the agricultural 

market, combined with the phenomenon of severe economic crisis in our country, rural households seem unprepared 

to cope with these new conditions, resulting in their income being insufficient for a decent living. High unemployment, 

on the other hand, greatly complicates the search for complementary or even alternative forms of employment, which 

could at least contribute to partially mitigating this situation. Therefore, it is vital that a series of specialized scientific 
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techniques and processes be established as soon as possible, aimed at the search for a new "road map" that will 

contribute effectively to the investigation of all parameters of rural households’ environment, which are responsible 

for this long-running condition. Also, it will highlight and indicate any kind of possibilities and opportunities, which 

may result in a continued strengthening of the financial position of these households. The use of one of the basic tools 

of strategic management, i.e. the SWOT-Analysis, can in the best and more colorful way, contribute to the 

achievement of this objective. 

 

Keywords: Rural Households, Income Enlargement, Multiple Employment, SWOT-Analysis, Development 

Strategies, Greece 

 

1. Introduction  

 

         Over the last few years the range of income inequalities between the agricultural sector and the other core sectors 

of Greek economy has been turning wider. The great changes that took place in the domestic and international 

environment of the agricultural product market, the continuously emerging demands on the part of the European Union 

(EU) for greater spatial differentiation of agricultural production with a simultaneous reduction of its size, as well as 

its mistaken perception concerning the management and development of the agricultural sector, contributed to the 

shrinkage of the agricultural sectors’ gravity in terms of Gross Domestic Product (G.D.P) and at the same time to the 

limited mobility of its labor index, basically consisted of  rural households (Nikolaidis, 2008:22; Sdrolias et al., 2015).  

 

         In parallel, the longstanding structural problems of the agricultural sector, the insufficient and often  

transgressive contribution of  state and non-state  supporting mechanisms to its evolutionary course, farmer inability 

to efficiently utilize the State and European financial aid towards a restructuring of their agricultural holdings and 

their produce, and lately the uncontrollable flows of illegal immigrants  who constitute very cheap workforce, finally 

make the prospect of a compelling complementary -even differentiated in terms of agriculture-  employment of the 

biggest part of the population, quite difficult, leading to the problem of the rural households’ survival  getting bigger 

(Lianos et al., 1996; Tsiboukas et al., 2002; Kasimis et al., 2003:18; Alipranti-Maratou, 2005; Mendola, 2008; Sdrolias 

et al., 2015).  

         Consequently, the utilization of a series of appropriate scientific methods, techniques and processes, with the 

aim of searching for a new “direction”, that will contribute efficiently to the investigation of all those parameters of 

the rural households’ environment that are responsible for this situation, is considered to be essential.   

         On the basis of the references above, the aim of the present paper is to create a specific coherent framework for 

pointing out and developing financial policy measures, a framework that encompasses the “Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats” analysis (S.W.O.T), as an essential part in the recording and in advance assessment of 

these parameters. Besides, SWOT-analysis constitutes one of the basic tools of strategic management, which is able, 

on the one hand to spot and suggest in the most representational way possible the weaknesses and recurring threats 

responsible for this economic retardation of rural households compared to other greek households, and on the other, 

to highlight the strengths and potential opportunities for those that could balance or even reverse the whole negative 

situation. 

 

2. Functional Approach to Rural Households concerning Income Conditions and 

Employment  

 

2.1 Rural Households and Agricultural Income  

 

The role of the agricultural sector in its given at times structural format encloses a timeless precious value and 

contribution to the development of rural society and economy. Yet, the spatial diversity of the earth landscape and the 

heterogeneity of the rural society, have gradually led this sector’s way of operation and development to an inevitably 

materialistic character. Thus, each one of its necessary restructurings has been orientated towards an increase in its 

financial efficiency and the formulation of a dynamic and not static agricultural environment with various activities 

and functions. In combination with the dominance of small-scale agriculture and livestock farming in most countries 

on earth, due to their limited production factors, which is the case for Greece too, its compensation with the application 

of a multifunctional dimension model has been attempted.  
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In the EU, the model of the agricultural sector’s multi-functionality becomes evident through the establishment 

of the core of rural development within the framework of the Common Agricultural Policy (C.A.P). According to it, 

rural development is perceived as a process including competitive, sustainable, and quality agriculture and livestock 

farming, while the members of the rural households, except for the purely agricultural activity, will at the same time 

be able to practice other profitable activities too, through which it is  expected that they will be able to support their 

reproduction as well as the coherence and maintenance of the small disadvantageous areas’ social fabric, and mainly 

the social fabric of the small and medium- sized urban areas and suburban zones (Kinsella et al., 2000; Kizos and 

Vakafouris, 2006). 

      

Indeed, by carefully studying the afore-mentioned EU policy, someone can find out a “silent” 

acknowledgement of it, namely, that due to the raging financial difficulties it is not willing to support for a long time 

to come, an agricultural sector not displaying the features of organized and efficient production units, and not 

entrepreneurially adapted to the domestic and international demands of the contemporary market of agricultural 

products (Papadopoulos and Chatzimichalis, 2008). 

 

         Nowadays nevertheless, when the continuously deteriorating greek agriculture and livestock farming is 

completely subject to the principles and rules of the C.A.P, which additionally formulate and control the whole 

agricultural sector operation and activity framework on a national and european level, it is mandatory that continuously 

differentiated and completely advanced development strategies be activated (Sumelius et al., 2004, Stratigea and 

Papadopoulou, 2012; Sdrolias et al., 2015).  

 

   Historically, this absolute dependence of the agricultural sector on the frequently changing aims, directions and 

restrictions of the C.A.P, highlighted during the first years of its application and in specific during the whole 1990’s, 

a significant “euphoria” for the rural households, with immense financial support and high prices on agricultural 

products, resulting in the agricultural income skyrocketing and in expecting that these good years would not come to 

an end. That time period, the implementation of the C.A.P took place with the aim of realizing important and ongoing 

reformations targeting at improving the way according to which the aid was determined and at changing the focus of 

the household policies, shifting emphasis from prices and income to those structural changes that were urgently 

required for the agricultural sectors of the EU’s member states, so that they would become more competitive 

internationally. Yet, its implementation in Greece, in combination with the European internal single market status, 

triggered significant negative effects both on agriculture and livestock farming.  

 

   Unfortunately, these effects became gradually felt, as a result of the insufficient or maybe consciously 

insufficient exploratory approach on the part of those responsible for exercising the agricultural policy, as for instance 

the distortive reconstitution of the production base, producer isolation by market forces, the ongoing tendencies 

towards the agricultural product’s trade deficit increase, etc. Whereas several scientific researches of that period 

underlined the benefits of the implementation of the C.A.P strategies on the developmental course of the greek 

agricultural sector and on its subsequent contribution to the enlargement of the country’s economy, only very few of 

them rang the alarm bell for the delay or complete negation on the part of the households, to take advantage of the 

opportunities concerning the restructuring of their agricultural holdings and production.  

 

       Therefore, the pursuit of the achievement of a rural household income comparable to that of those employed to 

other sectors of economy and in general the attainment of fair standard of living for these households, which 

constituted since the beginning of the C.A.P’s establishment one of its main goals, completely failed (Tsiboukas et 

al., 2002; Sdrolias et al., 2015). 

 

  Of course, it is at this point worth noting that the greek rural households have always had a different perception 

and approach concerning the determination of their actual and nominal income from what other professional groups 

correctly had. Thus, in their case the target was the maximization of the Agricultural Family Income and not of Net 

Profit and this was because these households function exclusively or mainly on personal work and privately owned 

production factors, the cost of which cannot, according to their opinion, be easily specified208 (Tsiboukas et al., 2002; 

Sdrolias et al., 2015). Therefore, the concepts of nominal and actual income seem to be identical in their subconscious.  

                                                 
     208 Within the Framework of the concept of  rural household financial sustainability and for the calculation of their 

agricultural income, Tsiboukas et al., (2002) formulated the following measurement index:  
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This mistaken perception often lets several rural households rest, indeed, when they happen to gain a large 

amount of gross income inflows, whose actual net value is very low, resulting in their fragmentary reactions in case 

of difficulty and often in  them inevitably resorting to banks, private creditors and even to non-institutionalized 

financial organizations. This “vicious circle” increases even more the already over-burdened debts to third parties, 

thus intensifying the problem of their economic viability. 

 

2.2   Rural Households and Complementary Employment 

 

         In the recent past, rural households more and more often tended to look like a miniature of completely diversified 

blendings of heterogeneous activities within a temporary production and business environment, since in effect they 

were forced to aim primarily at the maintenance and thereafter at the continuous adaptation of such a portfolio of 

activities that would allow them additional financial resources (Mc Nicoll and Cain,1989; Ellis,1998; De Janvry and 

Sadoulet, 2001; Sdrolias et al., 2015). However, it was vital that a more comprehensive understanding be suggested, 

concerning why these households frequently diversified their activities and if their motives were finally attributed to 

a positive economic potential during the time periods they had easy access to attractive opportunities of employment 

in non-agricultural activities or maybe to a sheer survival need because of the insufficiency, even then, of the 

agricultural income, in a diachronically proven unprofitable activity (Hart, 1998). 

 

         Indeed, several international scientists and researchers of agricultural economy have over the last few years dealt 

extensively with the issue of the necessity of practicing similar or differentiated rural household activities, since it was 

realized that the magnitude of their financial  problems is wide in most countries of the world (Ellis, 1998; Haggblade 

et al., 2007; Davis et al., 2010). Something similar was also found out by the corresponding Greeks (Efstratoglou-

Todoulou, 1990; Livanos and Zangelidis, 2012), albeit in both cases the approaches to its confrontation were purely 

conventional and without a  recognized framework within which these diversified conceptions could be taken into 

account, be applied and assessed. Even the definition and measurement of employment diversification is 

internationally treated much differently, while the economic indices used measure very few of its aspects 

(Buchenrieder et al., 2004; Beopoulos, 2005). 

 

         Thus, the whole scientific initiative was restricted to putting specific emphasis on “why” and what “should be 

done”, following the already known and used strategies (e.g. necessity for state support, utilization of international 

development programs, ongoing education and  training for the agricultural population, etc.), and quite a little on “how 

it should be done”. It essentially aimed at the independence of rural households from irrelevant, as far as their main 

subject is concerned, employment opportunities, on the grounds that such opportunities are not to spare, especially in 

Greece, where the problem of migration and immigration, and mainly that of illegal immigration (and consequently 

of undeclared work), constituted a major social and political issue, with international implications and effects indeed 

(Morduch, 1994; Lianos et al., 1996; Jütting et al., 2008; Davis et al., 2010:48; Papageorgiou and Tsironis, 2013:113).  

 

   It is true that you cannot easily draw valid information from the greek rural households or form a comprehensive 

overview of the size of the real income yielded to these households by agriculture or livestock farming, and therefore 

they display a purposeful tendency of social introversion towards the rest of the world. Often and perhaps not without 

a reason, the wider social environment has drawn the conclusion that most of the contemporary rural households 

“spend” relatively few man-hours and this way the fact that their income lags behind seems reasonable. It also believes 

that they “have been spoilt” with small personal sacrifices, in actually avoiding complementary or alternative 

employment, and in economically relying on European and State support. In general, they have got used to wrongly 

complaining and protesting. 

  

   This view, especially nowadays, seems to be the dominant one, as shown by the mere fact of detachment, and 

often by the indication of the growing dissatisfaction of the rest of the population towards the struggle of these 

                                                 
     Agricultural Family Income Sustainability Index (A.F.I.S.I) = [Total Rural Household Family Income / Number of Full 

Time Employed Rural Household Members (in inside or outside the agricultural sector activities)] x100.  

     The result can compare to the income of the average household in urban and semi-urban areas of the same region per 

fulltime employed member and useful conclusions can undoubtedly be drawn. 

 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Ellis%2C+F%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Ellis%2C+F%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Livanos%2C+I%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Zangelidis%2C+A%29
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households and the way of carrying it out, in their request for a better tomorrow, thus insulting their dignity and their 

timeless values and to say the least, their role and mission in society and economy, a view for the formation of which, 

to a significant extend, these households themselves bare the overall responsibility209. 

 

3. The SWOT-Analysis as an Instrument for Income Policy Making in Greek Rural 

Households  

 

3.1 Conceptual and Operational Bases of the SWOT-Analysis  

 

          SWOT-analysis has constituted since the beginning of the 1960s a creation of Business Management and 

Organizational Development (Horn-Haacke, 2002; Dyson, 2004). Conceptually, it targets at structuring and 

supporting the “proactive” management of three basic production parts. In specific, of a project, a business or an 

organization in a simple and rational way (Nagel und Wimmer, 2008). It also often focuses on the relationship of these 

parts with those of the competitors, comparing their at times given advantages and weaknesses (Barney, 1995; 

Aeberhard, 1996). Depending on their specific goals and directions the database used in SWOT-analysis is 

personalized, incorporating quantitative or qualitative data across different time periods and situations.  

 

         SWOT-analysis can contribute to the depiction of an organizational situation and determine which information 

and which strategic decisions must be taken both on a personal and organizational level (Balamuralikrishna and 

Dugger, 1995). Additionally, it supports the examination of the project’s, business’ and organization’s current 

performance (strengths and weaknesses), while at the same time it attempts to evaluate their future (opportunities and 

threats) in the contemporary entrepreneurial environment (Chermack and Kasshanna, 2007). 

 

         Within a wider framework of the organizational performance above, its general goal is to contribute to 

determining the extent to which their current strategy is appropriate and efficient enough so as to act effectively and 

survive in the context of the anticipated changes in the various socioeconomic conditions formulated or even to lay 

the foundation for the appropriate reviews and adjustments of its strategies, if necessary (Dyson, 2004; Chermack and 

Kasshanna ,2007:384). 

      

         When SWOT-analysis is applied, a significant determining factor for its success is the distinction between the 

external and internal strengths of the parts above, and therefore the analysis and final delineation of the framework of 

their strategies (Barney, 1995; Hutter, 2006). The precision that can be achieved in analysis and distinction, clearly 

defines its efficiency as a managing tool. The internal condition (namely the strengths and weaknesses) has to do with 

easily defined organizational data, whereas on the contrary, the external condition (namely opportunities and threats) 

consists of trends and guides which can at best only be monitored, without being  easily changed only through the 

available recourses and factors included in these parts. 

 

                                                 
209 The rest of the social groups are of the opinion  that rural households had for quite a few years the best 

opportunities for complementary employment, offered by institutionalized and frequently economically supported by the 

state production and entrepreneurial  structures, such as for instance the scattered across the whole greek territory 

Agricultural Cooperatives. Yet, due to these units’ mismanagement, especially since 1981 onwards, by the elected farmers 

-representatives themselves-, and also because of the low production and investment risk, the low quality of human capital, 

entrepreneurial unreliability, the intense private competition, the lack of drafting and developing production and 

investment plans, along with the absence of processes and systems for assuring the quality of the products (Sergaki and 

Semos, 2006; Semos and Kontogeorgos, 2007; Sdrolias et al., 2015) ,most of them have now suspended their operation, 

while some very few of them are under- functioning until their management drains their last asset available. Therefore, 

simple citizens cannot accept the provocative reason why farmers vote repeatedly for the same “embezzlers” or 

“incompetent” representatives and of course the image that comes forward accordingly is that of participation -complicity 

or at least that of total indifference on the part of the rural population towards the whole established situation (Sdrolias 

et al., 2015). 
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         Of course, SWOT-analysis can do much more than contribute or define, insofar as it is within its jurisdiction, 

the organizational and entrepreneurial strategy. And this is because on the one hand, it is a tool compatible with group 

work and allows the compilation and integration of lots of different prospects, thus reinforcing the identity of the 

project, of businesses and organizations (Horn-Haacke, 2002; Dyson, 2004), and on the other, it is also a tool that 

boosts concern about processes of change, and has therefore the power to systematically support organizational and 

entrepreneurial monitoring and raise awareness concerning the hard to control external environmental processes 

(Nagel und Wimmer, 2008). 

 

         These characteristics on their own, completely justify its wide dissemination and application as a preliminary 

tool for self-assessment and changes in the afore-mentioned parts, which should be supplemented with a strict analysis 

of the existing competition and resources available, as well as of their organizational and economic needs (Dyson, 

2004; Chermack and Kasshanna, 2007).  

 

         To conclude, SWOT-analysis is a tool useful for becoming the basis of strategic planning and programming. Its 

pertinence depends on the cohesion among the real events recognized by liable involved bodies and on the description 

of the situation, as mirrored in the final schema produced (Figure 1). 

 

3.2 Determination and Delineation through the SWOT-Analysis of Income-Related 

Variables of Rural Households  

 

I. Strengths 

 

 The timeless existence of native agricultural and livestock farming systems of the rural households, which 

display unique resilience, cultural value and comparative varied superiority compared to other european countries 

(S1). 

 Durability concerning the issue of succession in agricultural holdings, which are inherited from one generation 

to the other, to persons of the close family environment, usually to the first male child, who in his turn creates 

households with almost the same traditional features, production processes and entrepreneurial tactics, which proves 

their ongoing reproduction, and in consequence the coherence and maintenance of the social fabric of their areas 

(Errington and Gasson, 1994:294-296; Gidarakou et al., 2002) (S2). 

 The international scientific acceptance and extensive acknowledgement of the consumer audience of the very 

high quality greek agricultural products and their added nutritional value (Sdrolias and Papadiodorou, 2002) (S3). 

 The traditionally widely recognized dimension of the reliability of greek agricultural entrepreneurial units in 

their commercial transactions, in a period when the global economic and social crisis often gives birth to unreliable 

commercial cooperations (Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Sdrolias at al., 2015) (S4). 

 

II. Opportunities 

 

 The ascertainment, even after the emergence of the greek economic crisis, of the continuation for some more 

time, of the level approach and confrontation of the whole crucial agricultural issue on the part of the EU (e.g. subsidies 

to inactive farmlands) which actually aims at financially assisting rural households against the visible danger of 

poverty (Tangermann and von Cramon-Taubadel, 2013; Sdrolias et al., 2015) “Ο1”. 

 The rapidly increasing crisis in paid employment in small and big urban areas, pointed out and reinforced the 

view of a greater “endurance” of the agricultural sector as a resort, due to the good quality and low cost of living, 

mainly however, because of the employment opportunities for those groups of people that have ancestral property 

(Gkartzios, 2013; Petros and Κoutsou, 2014) “Ο2”. 

 The gradual appearance and expected exploitation of new crops with large economic return in relatively small 

farmlands, given that the size of the privately owned agrarian land is very small and therefore the implementation of 

extensive production holdings with greater economic return and cost-efficiency is very difficult (Sdrolias et al., 2015) 

“Ο3”. 

 The intensive development of the internal transport and accessibility network even in remote rural areas, which 

facilitates the greater and easier disposal of the produced agricultural products on  the domestic and international 

market “Ο4”. 



 

321 

 

 The gradual reduction of rural household reliance on state grants and european aid that will significantly limit 

their production commitments-dependence will wake them up and push them towards greater investment, production 

and entrepreneurial initiatives “Ο5”. 

 The important support to youth agribusiness with EU funds, which reinforces the continuation of agricultural 

employment with “unspoilt” human recourses of wider training, more innovative concepts and a greater outward 

looking attitude “Ο6”.  

 

 
 

 

Figure 1: Scheme of SWOT-analysis 

Source: Own Depiction   

 

III. Weaknesses 

 

 The configuration of the agricultural holdings of most households proved that they constitute temporary 

production units mainly due to the small scale privately owned land, where they deal with and carry out mostly 

repetitive activities, in most cases under conditions of environmental insecurity, and therefore these households are 

forced to make attempts that by nature include high risk and low predictability (Davis et al., 2010; Stratigea and 

Papadopoulou, 2012; Sdrolias et al., 2015) “W1”. 

 The structural schemata of the rural households’ agricultural holdings-units include traditional organizational 

and functional structures, which display the characteristics of an amorphous structure for the usual small holdings-

units, of a simple linear structure for the medium-sized ones and the characteristics of a complex linear structure for 

the very few big in size production holdings-units, with the result that they display low productivity and  economic 

efficiency (Sdrolias et al., 2015; Škodová-Parmová et al., 2017) “W2”. 
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 The up to now reassurance of the existing schemata of the traditional-linear social inheritance and succession 

in rural households, which exhibits an intertemporally reserved philosophy and conceptual ability against a dynamic 

and also innovative entrepreneurial update of their agricultural production, which -to a great extend- renders them 

responsible for the loss of the prerequisites for their economic and social development (Blanc and Perrier-Cornet, 

1993; Sdrolias et al., 2015) “W3”. 

 The continuously emerging requirements on the part of the EU for a greater spatial differentiation of agricultural 

production with a simultaneous limitation of its size, as well as its mistaken concept about the management and 

development of the agricultural sector, contributed to the reduction of the agricultural sector’s special gravity as far 

as the G.D.P is concerned and  at the same time to the limited mobility of the labor factor, namely the work of the 

rural households (Nikolaidis, 2008:22; Sdrolias et al., 2015) “W4”.  

 The systematic application of loose control mechanisms by a state that purposefully turned a blind eye to the 

disposal and destination of the european economic aid, often overlooking or even violating the communal monitoring 

directives. Thus, they established a status of ongoing illegitimacy (e.g. Over-pricing of the production and placement 

on market of basic agricultural products, double-weighting, relabeling imported products into ones of domestic origin, 

mock invoices, etc), with the aim of the illegal expropriation of the huge capitals available from relevant aid. The 

result is the creation of emotions of increased hesitation and gradual discrediting of the EU concerning the vital issues 

pertaining to this country’s agricultural sector and the destiny of its production factors (Sdrolias et al., 2015) “W5”. 

 The over the last few years recurring investigation of the size of income inequalities between the agricultural 

and other basic sectors of greek economy at the expense of the first (Tsiboukas et al., 2002; Mitrakos and Sarris, 2003; 

Μoschos, 2009; Hellenic Statistical Authority , 2016). Similar inequalities are indeed found within the agricultural 

sector itself, on the basis of the diversified spatial-geographical frameworks of rural household establishments 

(Lambrianidis , 2005; Sdrolias et al., 2015) “W6”. 

 The insufficient and often deviant conduct of state and non-state support mechanisms throughout the 

agricultural sector’s developmental course (e.g. Pan-Hellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives, 

Agricultural Cooperatives,  etc) “W7”.  

 The inability to efficiently take advantage of state and european financial aid on the rural households’ part for 

restructuring their holdings and their produce (Tsiboukas et al., 2002; Sdrolias et al., 2015) “W8”. 

 The inability to draw valid and essential information concerning the size of the rural households’ real income, 

yielded by agriculture or livestock farming, resulting on the one hand in the state making mistaken support decisions 

and on the other in reinforcing the negative view the rest of the world forms with regard to these households’ 

intentional tendency to maintain their social introversion (Sdrolias et al., 2015) “W9”. 

 The designation of a wider social view that rural households basically depend on european and state financial 

aid, so that they “have been spoilt” with small personal sacrifices, ignoring the necessity for the organizational and 

production restructuring of their holdings, and according to many, actually avoiding complementary or alternative 

employment. In general, they have got used to wrongly complaining and protesting (Sdrolias et al., 2015) “W10”. 

 The restriction of the usual interest by several agricultural units (agricultural holdings, local small and medium-

sized agricultural enterprises, etc), to the most obvious elements of their competitor’s export methods and the 

negligence to look deeper into and comprehend their competitors’ microenvironment  so that they draw essential 

comparative information, make them often opt for fruitless business strategies and policies (Brownlie, 1998; Sdrolias 

and Papadiodorou, 2002; Sailer, 2012) “W11”. 

 

IV. Threats 

 

 The constant diversification of the goals of the C.A.P is expected to cause a serious disturbance in the rural 

households’ production and business planning and a felt inability to quickly adjust to the various conditions formulated 

(e.g. specialization priority only on the level of the agricultural entrepreneurial plant and not on agricultural produce 

(Tsiboukas et al., 2002; Tangermann and von Cramon-Taubadel, 2013; Sdrolias et al., 2015) “T1”. 

 The constant absence of state planning for a long-term agricultural developmental vision. On the contrary, 

serious carelessness is found out with respect to the delineation of specific and achievable structural and 

developmental goals towards the official bodies exercising the C.A.P, as well as loose resistance to the interests of the 

country and its rural population, and in consequence rushed actions against the confrontation of the rural population’s 

internal reactions, with “short-sighted” temporary solutions and often unfulfilled promises “T2”. 

 The deterioration of the prospect for a forced complementary or at least agriculturally differentiated 

employment for the majority of the rural population, due to the uncontrollable inflows of illegal immigrants who 

constitute very cheap work force, appears to be intensifying even more the problem of the rural households survival 
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(Lianos et al., 1996; Tsiboukas et al., 2002; Kasimis et al., 2003; Alipranti-Maratou, 2005; Mendola, 2008; Sdrolias 

et al., 2015) “T3”.  

 The already “silently” stated and therefore expected EU policy of unwillingness, on account of the existing 

financial stringency too, to keep on further supporting an agricultural sector not exhibiting the features of organized 

and efficient production units, entrepreneurially adapted to the domestic and international requirements of the 

contemporary market of agricultural products (Papadopoulos and Chatzimichalis, 2008) “T4”. 

 The already established, and maybe not unjustifiably, view of the bodies exercising the european and  state 

agricultural policy, but also of the wider social environment, that most of the contemporary rural households “spend” 

relatively few man-hours, which accounts for their income retardation as reasonable (Sdrolias et al., 2015; Hellenic 

Statistical Authority, 2016) “T5”. 

 The significant lack displayed by rural households in production structures and entrepreneurial units of mainly 

secondary production compared to corresponding regions of other countries in the EU, seem probable to make the 

prospect for a forced additional employment for the biggest part of its rural population more difficult, so that in the 

near future alternative ways of surviving are probable to be searched for, dominated unfortunately by that of 

immigration “T6”. 

 The irregular pace of granting state and european aid and an apprehension for its potential abolishment in the 

near future for the cases of rural households that have rested on such practices and do not show any willingness 

towards their tangible revision “T7”. 

 The extravagant dependence of several rural households on specific sectors, supplementary to the agricultural 

one, such as for instance, the banking sector, the sector of raw and secondary material, of fertilizers and agricultural 

medicinal products, etc, which is due to their inability for a timely payoff “T8”. 

 The longstanding persistence of most rural households in repeated agricultural production activities of low 

economic return “T9”. 

 The ongoing shrinkage of the agricultural sector because of the policies of the new C.A.P, which now emphasis 

more profitable rural activities “T10”. 

 The significant lack in theoretical knowledge and skills, given that several members of rural households exhibit 

a specific cultural resistance to higher education “T11”. 

 The ongoing, almost provocative state inactivity or indifference concerning the development of timely, valid 

and morally impeccable mechanisms for the support of the agricultural sector and in consequence of the rural 

households themselves “T12”. 

 

3.3 Implementation of Income Growth Strategies of Rural Households in Context of the 

SWOT- Analysis 

 

         The recurring changes and extravagant demands and restrictions of the EU’s Agricultural Policy, the various 

environmental effects, the constant shrinkage of agricultural income, the deterioration of opportunities for 

supplementary employment or heteroemployment because of the severe economic crisis, as well as the increase in the 

competitive pressure in domestic and international markets of agricultural products, forces rural households to excel 

not only in meeting their current economic needs but also the demanding requirements of tomorrow. In order for this 

to be achieved, what they need, concerning the improvement of their economic income, is the implementation of 

strategies that will mainly evolve and differentiate productively, develop in terms of labour and finally be 

entrepreneurially distinguished (Brownlie, 1998; Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Corso et al., 2009; Sdrolias et al., 

2015) (Table 1).  

 

3.3.1 Implementation of Advanced Strategies for the Structural and Functional Redesign of 

Agricultural Units 

 

         It is suggested that this implementation on the rural households’ agricultural holdings and production-business 

units be planned on three levels, depending on their size (micro-level, meso-level and macro-level), and of course with 

the organizational and functional structure that suits each level. More specifically (Stahle, 1990; Ford and Randolph, 

1992; Kajanus et al., 2001; Ménard, 2004; North and Smallbone, 2006; High and Nemes, 2007):   

 

 On a micro-level (that is small production units). Here, their organizational structure  should display the form 

of a family hybrid organization, based on simple traditional organizational schemata, but also reinforced with a 
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positive attitude towards productive innovation in combination with constant online support, which, beyond the 

physical existence, will also attribute to it a technologically advanced communication and informative status, able to 

make its presence and its resulting products known to the local and regional consumer audience, thus significantly 

enhancing its sales and consequently its revenue (Deakins and Freel, 2007:263-264). 

 On a meso-level (namely medium-sized production units). Here, their organizational structure should be 

expressed in the form of small and medium sized, therefore flexible, processing business units, oriented towards 

specific productive and processing projects (project orientated organization), the foundation of which will be due to 

the participatory contribution of rural households of a limited geographical span (e.g. of a municipality), while their 

products will be available both on the domestic and international market. 

 On a macro-level (that is large production units). Here their organizational structure will be expressed through 

the planning of a big société anonyme with the form of a three-dimension matrix organization. The essence of this 

structure is the combination of three dimensions, that of the specialized project dimension, the supportive functional 

dimension and finally the dimension of market segmentation into uniform but geographically scattered business 

activities, namely a market segmentation dimension. Thus, on the one hand, the creation of specialized project teams 

with a wide range of combined specialized knowledge and skills that present quick and measurable results is achieved, 

and on the other, the development and support of these teams by new ones, but also by restructured directions-

functions, which will be in the position, on the basis of the last afore-mentioned dimension, to penetrate into the 

peculiarities of the domestic and international market of interest (Link,1997; Burke, 2013). 

 

         Therefore, given the economically insecure Greek setting with the extremely high unemployment rates, a 

reorganization of such a kind would constitute the most feasible possibility for supplementary rural household 

employment or multiple-employment in activities close to the agricultural sector and not far away from their place of 

living (Sdrolias et al., 2015). 

 

         Yet, in order for these organizational units to succeed, the following are additionally required: 

 

 Definition of -by main profession- farmers and entry in the Farmer Registry, the basic prerequisites being the 

compulsory insurance at the Agricultural Insurance Agency and income whose biggest part comes from agricultural 

activities. 

 Entrepreneurial maturity, which states succinctly the level of entrepreneurial disposition and willingness on the 

part of the farmer or the agricultural unit businessman, as well as their necessary entrepreneurial creativity, readiness, 

and ability (Thom and Etienne, 2000). 

 Mentality change with emphasis on corporate social responsibility, on the attitudes of these units’ members and 

the values and moral standards, which should also be able to precisely depict the image of the rural households 

concerning their role and mission in society and economy (Sahinidis and Kanellopoulos, 2010).  

 Taking advantage of their intellectual capital as well as of their intangible idiosyncratic features, for the efficient 

management of cultural and knowledge resources within these units, but also for determining the corresponding 

recourses they do not themselves have, but can borrow from their external environment (Prastakos et al., 2003; 

Kavoura and Sahinidis, 2015). 

 Rationalization of the work and production process through the use of improved means of production and more 

advanced technology, but also improvement of working conditions. 

 Willingness for continuous learning and collective knowledge, which are significant factors for the 

improvement of the quality of the human resources available, for their rapid adaptation, revival and reaction  to the 

contemporary production techniques and entrepreneurial demands. 

 Consistent taxation and insurance system, and establishment of labor ticket as the basic means of payment for 

employment in the agricultural sector, so that this expense is charged to these organizational units. 

          

3.3.2 Introduction and Utilization of a Lasting Productive Innovation of the Rural 

Households 

 

         If we accept the scientific references that in the contemporary agricultural society innovation is one of the most 

important factors in the development of its pace of life and its economy in general (Ipsilandis et al., 2005), it becomes 

obvious that through the creation of novel products, its agricultural holdings and local agricultural business units will 

be able, apart from their development, to confront more easily the intense competition and at the same time contribute 

to their comprehensive response to the continuously changing conditions of the agricultural product market, 
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establishing a firm relationship of  consumer respect and devotion. Mainly, they will be able to achieve dynamic 

prospects of income enlargement for its members (Hauschildt, 2005; Athanasopoulou et al., 2014). 

 

         What is therefore suggested as a first step, is the utilization of traditional practices and cultural heritage of rural 

areas and of the flexibility and inventiveness of their rural households, which can become rich sources of innovative 

ideas and their transformation into procedures, namely phases and ways of implementation, of production and 

processing of novel (new or relatively differentiated ones) agricultural goods. 

 

         Through this process of search for innovation and final decision making concerning its realization, the 

implementation of an innovation model in which the range of its phases (stages) will play a vital role as well as the 

quality and speed of its transformation into novel output-product, is estimated as necessary (Thom and Etienne, 2000; 

Hauschildt, 2005; Allen and Henn , 2007).  

 

         In the particular model210, eight (8), complete for the process  of effective innovation, phases  (stages) are 

recorded and in specific, the Ideas Generation Phase, Exploration Phase, Commitment Phase, Organization & Planning 

Phase, Monitoring Phase, Implementation Phase, Control Phase, and Evaluation Phase (Reber and Strehl,1983; 

Ipsilandis et al., 2005). The quality of the innovation process depends on the qualitative and quantitative available 

features of the persons playing vital roles in it, namely the Generator, Adopter, and Coordinator (Reber and Strehl, 

1983; Ipsilandis et al., 2005; Gurtner and Dorner, 2009). Finally, the quickness of its transformation into a final novel 

product depends on the readiness of the organizational and functional format of the agricultural holdings and the local 

agricultural business unit to structure and develop, to the extend they are entitled to, their  necessary production 

activities into specific projects that will contribute decisively to the concrete determination of jurisdictions and 

responsibilities, but also to the attainment of clear and  greater efficiency (Van der Panne et al., 2003; Allen and Henn, 

2007; Kumar, 2012). 

 

         Additionally, this model will be able to support, as an additional strategic goal, a system of interconnected 

institutions for the production, preservation and dissemination of local knowledge , skills and mechanisms for the 

development of new products, a system that will focus on the rural household’s and agricultural business’s unique 

internal features and abilities-skills to innovate, that will emphasize the interconnections among networks of 

competing households and agricultural businesses with common characteristics (clusters) and geographic proximity, 

and in which, local agricultural economy will be perceived as a whole of interlinked acting mechanisms that will 

include agricultural holdings, agricultural businesses of various sizes, HEI’s, public and private research institutions, 

as well as the intermediary support bodies relating to e.g. financing innovation, technical education or provision of 

support services, etc (Sdrolias et al., 2017). 

 

3.3.3 Promotion of Production and Entrepreneurial Extroversion and of Rural Household 

Cooperative Initiatives 

 

         Due to the high production and entrepreneurial cost, the implementation of scale economies for their production 

factors and the technology used is considered to be important, as well as for the production and business partnerships 

with production units of neighboring rural households (synergy effect), so that they achieve the reduction of the total 

cost of the goods produced and the attainment of bigger profit margins from their disposal. 

 

         Additionally, it is suggested that some of their business prospects take place in the form of domestic and 

international strategic alliances among corresponding but not necessarily of the same size production-entrepreneurial 

units, with clearly better economic outcomes and business prospects, thus safeguarding the possibility for the creation 

of new working positions for the complementary employment of some of the rural household members (Morrison and 

Mezentseff, 1997; Das and Teng, 2000; Todeva and Knoke, 2005). 

 

                                                 
        210 A very similar detailed reference to the  specific model is made in the Proceedings of  the same conference with 

the details below: Sdrolias L., Kakkos N., Aspridis G., Škodová - Parmová D., Dvořáková - Líšková Z., Belias D., Blanas 

N., Dachmiri K., (2017), “Organizational and Functional Procedures of Innovative Product Design in the Greek Business 

Context”, Proceedings of the 8th International Conference on International Business (ICIB 2017), Thessaloniki, Greece, 

18-21 May, pp. (accepted). 
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         Towards this end, the establishment of strategic directions that will reflect and incorporate the various networks 

of relationships and alliances within and out of businesses is necessary.  Because the formulation of such relationships 

and procedures is a complicated process, conflict situations often arise, which have mainly to do with the essential 

differences in the involved parties’ concepts, with the fear of underestimating the knowledge and experience available, 

or even their rivalry concerning the expropriation of creativity and power. These situations should be confronted with 

mutual sincerity and understanding, since they not only put at risk the alliance itself but they also reinforce the 

competing perceptions and tactics of its various heterogeneous groups, with the result that every cooperative effort is 

disempowered (Thom and Etienne, 2000; Ipsilandis et al., 2005, Sdrolias et al., 2006).  

 

         In the case that such a mild approach to the whole issue doesn’t bear fruits, then, the creation of a “leading 

coalition” is imperative, which should be characterized by appropriate composition (e.g. selected executives from each 

partnership unit, additional external consultants, etc), power of position and role, increased management ability, 

reliability and mutual trust which may eventually lead this coalition to a quicker and more effective achievement both 

of the common and the individual goals of the involved parties (Kotter, 1996). 

 

3.3.4 Restructuring of the Support Mechanisms  

 

         As already known, a notable weakness211 concerning the issue of support to rural households by the 

corresponding state and various private mechanisms has been recorded, while this support was frequently connected 

to intentional omissions and economic scandals. Consequently, to a certain extend the up to the present maintenance 

of the rural households’ introvert mentality is justified, for fear of -due to their obvious lack in knowledge, means and 

resources-, facing the complex internal socioeconomic conditions and the continuously diversified local, national and 

international market demands. 

 

         Therefore, the whole or partial restructuring of the institutionalized state or private support mechanisms is 

regarded as indispensable, followed by the complete abolishment of the traditional economic protectionism, which, in 

the long run, contributed to production and investment asymmetries and to the up to a certain extend inactivation of 

the rural households’ production capacities and their complacency concerning the potential of maintaining a decent 

standard of living. Additionally, these restructurings should be carried out on the basis of new stricter institutional and 

control performance procedures or even through the establishment and development of pioneering advisory structures 

for the better scientific and technical support of agricultural production and entrepreneurship, structures that will be 

conducive to the restriction of the previously mentioned problems (Sdrolias et al., 2015). 

 

3.3.5 Development of an Information Collection System  

 

         The obligation for the establishment of a valid and acknowledged system for collecting information concerning 

the formulated, on a domestic and international level, prices of the produced goods, the changes in customer 

preferences, competitor behavior, international business tendencies and tactics, etc, is regarded as mandatory. This 

will contribute to the promotion and development of rural household activities for a notable production and 

entrepreneurial prospect (Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Priporas, 2004; Bozinis, 2007; Sdrolias et al., 2015). 

 

         Additionally, important comparative information will be drawn from them about the foreign agricultural units’ 

structural character and process of production and exploitation, the size and quality of their executive resources, the 

technology used, the  means and resources available, the kind and size of state aid, legal restrictions and taxation 

systems, the form and intensity of state quality control mechanisms, as well as their competitive business strategy 

(Priporas, 2004; Bozinis, 2007; Michailidis et al., 2011; Sdrolias et al., 2011). 

                                                 
      211 A serious issue comes up as to whether the nowadays existing support mechanisms are able to contribute efficiently, 

given that some of them do not function or under-function, due to the cuts in their   financial benefits as a result of the 

economic crisis (e.g. Ministry of Rural Development, Regional Directorates of Rural Development, Organizations for the 

Promotion of Agricultural Product Exports, Institutes of Agricultural Research and Development, etc), while some other 

operating organizations  offer very little indeed and several of their high-ranking executives  are involved in economic 

improprieties (Koutsamparis, 2014; Pipili, 2014). 
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         Besides, the relevant information searched for is digitally recorded as available recourses by international 

banking organizations, various trade organizations, private businesses that have access to competitive entrepreneurial 

information, even by valid databases or simply by the Net. 

 

3.3.6 Implementation of Effective Strategies for Approaching Markets 

 

         The domestic and international agricultural product markets are regulated by a series of dominant variables (e.g. 

geographical position, purchasing power, consumer desires, buyer attitude, etc.), that define the individual profile of 

each one of them and highlight its unique features (Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Sdrolias et al., 2006). The 

methodological approach and designation of the differentiations that these variables at times go through, entails the 

stratification and classification of individual markets into forbidding and acceptable ones, as well as the further 

division of the latter into categories of high or lower interest for the greek agricultural businesses and in effect for 

rural households. This whole process is called market segmentation, since indeed each one of the previously mentioned 

dominant variables “as a useful market constituent”, can be the basic component of its segmentation (Bernkopf, 1980). 

 

         The actual process of entrepreneurial activation should follow this form of segmentation, namely that of the 

greek agricultural holdings’ and business units’ careful entrance in the selected by segmentation parts of the domestic 

and international market. In the particular case, these units should apply practical strategies that ought to include a 

series of developmental elements, means and infrastructure, so that, even if the kind of these strategies cannot greatly 

deviate from that of their competitors’, they can at least outweigh them in terms of their feature’s quality. In specific 

what should be done is (Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Sdrolias et al., 2006; Sdrolias et al., 2015): 

 

 Point out and take full advantage of the comparative benefit of their low cost and good quality agricultural and 

livestock products. Particular emphasis and attention should be paid to the preservation of this good reputation, so that 

events and situations able to negatively affect the developmental course of the market do not arise, a market that -as 

the international acquired experience has up to now shown- appears rather unfortified and quite vulnerable to crises 

of a consumer and indirectly economic nature (e.g. modified products, disposal of non-biological products as 

biological ones, dioxin scandals, bovine animals, etc.). 

 Take advantage of their timely disposal stemming mainly from the transfer infrastructure of Greece, since it 

was, and still is, a noteworthy and reliable partner in carrying out commercial transactions with neighboring or non-

neighboring countries, the markets of which constituted an expanded network of greek products uptake, with specific 

for each market features. 

 Make good use of the various international information and communication networks, so that they begin to 

design and plan the appropriate strategies for their entrance to the international market environment, setting initially 

as their main goal to find a series of entrepreneurial differentiations and competitive advantages, so that they can 

achieve their most effective entrance in it possible.  

 Point out and implement a series of core and individual goals, to which their competitors either will not be able 

to react or will temporally delay to attempt it. These individual goals should be expressed in terms of (Sdrolias and 

Papadiodorou, 2002; Ipsilandis et al., 2005; Sdrolias et al., 2006): 

 

  The development of specific policies and tactics that will create an entrepreneurial potential, e.g. as already 

stated through domestic and international strategic alliances, or through the close state cooperation and support as a 

business partner and guarantor, particularly towards innovative production procedures, or finally, through the 

utilization of the upgraded regulatory role of Greece in certain areas (e.g. in the Balkan area, in Cyprus, etc.).  

  Strengthening the personality and reputation of the above agricultural holdings and agricultural business units 

in the domestic and international market. Beyond the self-evident production of excellent goods and the establishment 

of an excellent customer satisfaction network, their participation in various social events, in domestic and international 

humanitarian activities, the provision of a significant number of “transfer payments” (e.g. scholarships, research funds 

to university institutions internally and abroad, etc.), will automatically make them internationally recognizable. 

  The maintenance on their part of the traditionally widely identifiable dimension concerning the reliability of 

greek business units in their commercial transactions in a period when for Greece and for the whole world too, the 

economic and social crisis often give rise to untrustworthy commercial partnerships. Of course, it goes without saying 

that this part of “business-commercial ethics” must be internally adopted by the greek rural households’ holdings and 

business units. 
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  The promotion, also on their part, of the country’s comparative advantage in immaterial goods such as history, 

culture, tourism, but also in  material goods of high added value and international preference such as oil, wine, dairy 

products, fish etc. Such a promotion strategy will automatically trigger positive connotations and images in the 

consumers’ subconscious and therefore a unique and stable preference towards their agricultural products too. 

 

         If the outcomes of the above business units’ and rural households’ developmental strategies are initially sent as 

information and then recognized as practices and tested on international markets, the international business status quo, 

always thinking in a utilitarian way,  
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Table1: Delineation-Implementation of (Income) Growth Strategies of Greek Rural Households and the Expected Reactions in Context of the SWOT- Analysis 

 

 

Cluster  

Numbers 

Reengineering Reaction Expected Results Appraisal- 

Necessity 

 

 

I. (S1), (S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. (W4),(W8), 

(W10),(Ο5),(T1),  

(T7), (T8),(T10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. (W1), (W2),    

(T4), (T9) 

 

 

-  Ongoing support through the local rural society and the state, of 

the cultural value  and superiority of  the rural households' native 

agricultural and livestock farming systems (Errington and Gasson, 

1994; Gidarakou et al., 2002; Chambouri - Ioannidou, 2003; 

Sdrolias, 2015) 

 

-   

 

 

 

 

 

- Investigation and publicization of the European Union’s real 

targets  , as well as of the Country (Government) itself, concerning 

their given at times agricultural policies (Tsiboukas et al., 2002; 

Nikolaidis, 2008; Tangermann and von Cramon-Taubadel, 2013; 

Sdrolias et al., 2015)   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Redesign of the traditional organizational schemata of the rural 

households’ production holdings-units on the basis of advanced 

project orientated structural layouts. (Papadopoulos and 

 

- Variety of positive features and effects on the 

organizational and management function of the native 

agricultural holdings and agricultural business units 

(Chambouri -Ioannidou, 2003) 

- Preservation of the comparative and timeless ability and 

endurance of the rural households’ native agricultural and 

livestock farming systems against domestic and 

international competition. 

 

 

- Rural household awareness raising against the absence of 

a development spirit and the lethargy of the complacency 

concerning the actual  and  intertemporal consequences of 

the national and European funds (Tsiboukas et al., 2002; 

Sdrolias et al., 2015)    

- Gradual disengagement of rural households from state 

and European aid that will significantly limit their 

production commitments-dependencies, raise their 

awareness and urge them towards bigger investment, 

production and entrepreneurial initiatives 

 

- Reinforcement of the status of the rural households’ 

production units-holdings, which will be able to make their  

presence and their products known to the local, domestic, 

and international consumer audience, thus significantly 

boosting  sales and accordingly their profits,  (Deakins and 

Freel, 2007) 

 

   To be 

observed 

 

 

 

To be 

observed 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

 

 

Critical 
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IV. (W5), (W7), 

(T11), (T12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. (W3), (W11) 

 

 

 

 

 

 

Chatzimichalis, 2008; Davis et al., 2010; Stratigea and 

Papadopoulou, 2012; Sdrolias et al., 2015; Škodová-Parmová et 

al., 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Restructuring of  state and other support mechanisms, but also 

of those control mechanisms involved in the rural households’ 

production and business circuit (Sdrolias et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Acceleration of the establishment of specialized project 

teams with a wide spectrum of specialized knowledge and 

skills, able to penetrate the domestic and international 

markets of interest (Link, 1997; Burke, 2013). 

- Creation of a feasible opportunity for supplementary 

employment   or multiple employment for rural households 

in activities close to the agricultural sector and near their 

place of living (Sdrolias et al., 2015). 

- Establishment and development of innovative advisory 

structures for  better scientific and technical support of the 

rural households’ production and entrepreneurship, able to 

contribute to the limitation of the long-lasting problems 

caused by traditional economic protectionism (Sdrolias et 

al., 2015) 

- Entrepreneurial maturity, which states succinctly the level 

of entrepreneurial disposition and willingness on the part of  

the farmer or the agricultural unit businessman, as well as 

their necessary entrepreneurial creativity, readiness, and 

ability (Thom and Etienne, 2000) 

- Introduction of a constant productive innovation on the 

part of the  rural households through the utilization of  their 

traditional practices and cultural heritage and their 

flexibility and inventiveness, so that a comparative 

competitive advantage is expected, reinforcing at the same 

time their income development  prospects (Hauschildt, 2005; 

Ipsilandis  et al., 2005; Athanasopoulou et al., 2014) 

- Implementation of production and business partnerships 

with production units of neighboring rural households 

(synergy effect), as well as of domestic and international  

strategic alliances, so that they achieve the reduction of the 

total cost of the goods produced and  attain bigger profit 

margins from their disposal , along with the potential of 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

 

Very Critical 
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VI. (S3), (S4), 

  (Ο4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. (W6),(W9), 

(Ο1), (T3), (T5), 

(T6), 

 

 

 

- Promotion of production and entrepreneurial extroversion and 

disengagement from the rural household holding’s and (local) 

agricultural businesses’ short-sighted views (Blanc and Perrier-

Cornet,1993; Brownlie, 1998; Sdrolias and Papadiodorou, 2002; 

Sailer, 2012; Sdrolias et al., 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Methodological implementation by the rural households’ 

agricultural holdings and business units of effective strategies for 

approaching domestic and international markets, in an 

environment of intense competition and economic insecurity 

(Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Sdrolias et al., 2006; Sdrolias 

et al., 2015) 

 

 

 

 

creating new working positions for their supplementary 

employment (Morrison and Mezentseff, 1997; Das and Teng, 

2000; Todeva and Knoke, 2005) 

- Establishment of a valid and acknowledged system for 

collecting information concerning the formulated ,on a 

domestic and international level, prices of the produced 

goods, the changes in customer preferences, competitor 

organization and behavior , international business 

tendencies and tactics,  which will  contribute to the 

promotion and development of rural household activities for 

a notable production and entrepreneurial prospect (Sdrolias 

and Papadiodorou, 2002; Priporas, 2004; Bozinis, 2007; 

Sdrolias et al., 2015) 

 

- Approach mainly the international markets, through their 

stratification and classification into prohibitory and 

acceptable ones and the further distinction of the latter into 

categories of higher or lower interest for the agricultural 

holdings and businesses and in effect for the rural 

households themselves , targeting at their domination upon 

a significant part of these markets (Sdrolias and 

Papadiodorou, 2002; Sdrolias et al., 2006) 

- Take advantage of the reputation and the timeless 

comparative advantages of the wider production and 

business circuit, as well as of the transport infrastructure 

and networks for the disposal of Greek agricultural products 

(Sdrolias and Papadiodorou, 2002; Sdrolias at al., 2015) 

 

- Development of state procedures and systems for defining 

the size of the rural households’ real income ,yielded by land 

cultivation and livestock breeding and their publicization 

through the Mass Media so that both the range of economic 

inequalities, compared to other social groups, and the 

degree of the forced rural household  hetero-employment or 

multiple employment  is correctly determined. (Sdrolias et 

 

 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critical 

 

 

 

 

 

 

To be 

observed 
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VIII. Ο2), (Ο3),  

(Ο6) 

-A new approach to the whole  problem-issue of  the rural 

household hetero-employment or multiple employment by the 

European Union and the given at times Government, a 

consequence of their bigger and bigger economic difficulties , 

compared to other social groups (Lianos et al., 1996; Tsiboukas et 

al., 2002; Kasimis et al., 2003; Mitrakos and Sarris, 2003; 

Alipranti-Maratou, 2005; Lambrianidis, 2005; Mendola, 2008 ; 

Μoschos, 2009; Tangermann and von Cramon-Taubadel, 2013; 

Sdrolias et al., 2015; Hellenic Statistical Authority, 2016) 

-  

-  

 

 

 

 

 

- State promotion to the wide audience of the advantages of 

dealing with the agricultural sector in periods of economic and job 

insecurity (Gkartzios, 2013; Petros and Κoutsou, 2014; Sdrolias et 

al., 2015) 

 

al., 2015)  (Tsiboukas et al., 2002; Mitrakos and Sarris, 

2003; Μoschos, 2009; Sdrolias et al., 2015) 

 

- Greater “endurance” of the agricultural sector as a resort, 

due to the good quality and low cost of living, mainly 

however, because of the employment opportunities for those 

groups of people that have ancestral  property (Gkartzios, 

2013; Petros and Κoutsou, 2014)  

-Exploitation of new crops with large economic return in 

relatively small farmlands, given that the size of the privately 

owned agrarian land is very small and therefore the 

implementation of extensive production holdings with 

greater economic return and cost-efficiency is very difficult 

(Sdrolias et al., 2015)  

-Support to youth agribusiness with European Union funds, 

which reinforces the continuation of agricultural 

employment with “unspoilt” human recourses of wider 

training, more innovative concepts and a greater outward 

looking attitude 

 

 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

 

 

Critical 

 

 

 

 

 

Very Critical 

 

 

 

 

To be 

observed 

 



 

333 

 

will accept and integrate these strategies, transferring them to the economically globalized environment, which 

will eventually assess and in all likelihood accept them, proceeding to an ongoing provision of feedback and 

rejuvenation of the global business circuit, with favorable economic and employment prospects for these 

households. 

 

4. Conclusion  

 

         Over the last approximately 20 years the range of income inequalities between the agricultural sector and 

other basic sectors of greek economy has been turning wider, and in combination with the limited mobility of the 

labor factor in forced supplementary or even agriculturally differentiated employment opportunities for the biggest 

part of rural households because of the agricultural sector’s long-lasting structural problems and the severe 

economic crisis, their survival problem comes up as a major issue. The implementation and utilization of a series 

of suggested scientific methods, techniques and procedures, such as that of SWOT- analysis can efficiently 

contribute to the pursuit of a new direction, whose final goal will be investigation of all these parameters of the 

rural households’ environment that are responsible for this situation. Besides, SWOT-analysis itself is one of the 

basic tools of strategic management, able on the one hand to spot and designate in the most representational way 

possible the weaknesses and continuous threats liable for this economic retardation of rural households, compared 

to other Greek households, and on the other, to highlight the strengths and emerging opportunities for those that 

could balance or even reverse the whole negative situation mentioned above. 

 

5. References  

 

         Aeberhard K., (1996), Strategische Analyse, Empfehlungen zum Vorgehen und zu sinnvollen 

Methodenkombinationen, Bern u. a.: Lang Verlag 

         Alipranti - Maratou L., (2005), “Migration to Greece: A New Type and Emerging Problems”, Close, E., 

Tsianikas M., Couvalis G. (Eds.), Greek Research in Australia, Proceedings of the Sixth Biennial International 

Conference of Greek Studies, Department of Languages - Modern Greek, Flinders University, 23-26 June, 

Adelaide, Australia, pp.185-198 

         Allen T. and Henn G., (2007), The organization and architecture of innovation, London and New York: 

Routledge Publishing 

         Athanasopoulou P., Giovanis  A. N., Binioris S., (2014), “The effect of respect and rapport on relationship 

quality and customer loyalty”, Proceedings of the 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 

Kristiansand, Norway, 18-19 September, pp. 160-170 

         Balamuralikrishna, R. and Dugger, J., (1995), “SWOT analysis: A management tool for initiating new 

programs in vocational schools”, Journal of Vocational and Technical Education, Vol. 12, No. 1, pp.- 

         Barney, J., (1995), “Looking inside for competitive advantage”, The Academy of Management Executive, 

Vol. 9(4), pp. 49-61 

Beopoulos N., (2005), “Multifunctionality: From an ambiguous concept to an ambiguous policy", 

Karanikolas P. and Martinos N. (Eds.), International trade in agricultural products and multifunctional 

agriculture - framework of political and economic functions, Athens: Maistros Publishing, pp. 171-198 (in Greek) 

Bernkopf G., (1980), Strategien zur Auswahl ausländischer Märkte, München: Velag Gabler 

Blanc M. and Perrier-Cornet P. H., (1993), “Farm transfer and farm entry in the European Community”, 

Sociologia Ruralis, Vol. 33(3-4), pp. 319-335 

         Bozinis Α., (2007), “International Political Economy in the Information Society: Globalization and the Use 

of Information and Communication Technologies”, Market Without Borders, Vol. 13(2), pp.138-150 (in Greek) 

Brownlie D. T., (1998), "Environmental Analysis", Gower (Eds.), Marketing, 4th Edition, Athens: Ellin 

Publishing, pp. 49-73 (in Greek) 

   Buchenrieder G., Knerr B., Kirk M., (2004), “Poverty Impacts and Policy Options of Non-farm Rural 

Employment”, Buchenrieder G., Knerr B., Kirk M. (Eds.), Poverty Impacts and Policy Options of Non-farm Rural 

Employment, Weikersheim: Margraf Publishers, pp. 1-11 

         Burke R., (2013), Project management: Planning and control techniques, 5th Edition, Chichester: John 

Wiley & Sons  

         Chambouri-Ioannidou A., (2003), “Management Strategy of Cultural Institutions”, Vinieratou Μ., et al. 

(Eds), Cultural Policy and Administration-Cultural Management, Hellenic Open University, Patras, Greece, pp. 

25-66 (in Greek) 

   Chermack T. J. and Kasshanna B. K., (2007), “The use and misuse of SWOT analysis and implications for 

HRD professionals”, Human Resource Development International, Vol. 10(4), pp. 383-399 

         Corso M., Martini A., Pellegrini L., (2009), “Innovation at the intersection between exploration, exploitation 

and discontinuity”, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 6(4), pp. 324-340 



 

334 

 

         Das T. K. and Teng B. S., (2000), “A resource-based theory of strategic alliances”, Journal of Management, 

Vol. 26(1), pp. 31-61 

         Davis B., Winters P., Carletto G., Covarrubias K., Quinones E. J., Zezza A., Stamoulis K., Azzarri C., 

Digiuseppe S., (2010), “A Cross-Country Comparison of Rural Income Generating Activities”, World 

Development, Vol. 38(1), pp. 48-63 

         Deakins D. and Freel M., (2007), Entrepreneurship, Athens: Kritiki Publishing (in Greek) 

         De Janvry Α. and Sadoulet Ε., (2001), “Income Strategies among Rural Households in Mexico: The Role of 

Off-farm Activities”, World Development, Vol. 29(3), pp. 467-480 

         Dyson R. G., (2004), “Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick”, European 

Journal of Operational Research, Vol. 52(3), pp 631-640 

         Efstratoglou-Todoulou S., (1990), “Pluriactivity in different socio-economic contexts: A test of the push–

pull hypothesis in Greek farming”, Journal of Rural Studies, Vol. 6, pp. 407–413 

         Ellis F., (1998), “Household strategies and rural livelihood diversification”, The Journal of Development 

Studies, Vol. 35(1), pp.1-38 

   Errington A. and Gasson R., (1994), “Labour use in the Farm Family Business”, Sociologia Ruralis, 34(4), pp. 

293-307 

         Ford R. C. and Randolph W. A., (1992), “Cross-functional structures: A review and integration of matrix 

organization and project management”, Journal of Management, Vol. 18(2), pp. 267-294 

Gidarakou Ι., Κazakopoulos L., Papadopoulos D. Α., (2002), “Succession of Family Exploitation. A Typological 

Approach", Proceedings of the 6th Pan-Hellenic Farm Economics Conference: Seeking tomorrow's Greek 

agriculture, 24-25 Νοvember, Thessaloniki, Greece, Stamoulis Publishing, pp.179-192 (in Greek) 

   Gkartzios M., (2013), “Leaving Athens: Narratives of Counterurbanisation in Times of Crisis”, Journal of Rural 

Studies, Vol. 32, pp. 158-167 

         Gurtner S. and Dorner N., (2009), “From roles to skills-key persons in the innovation process”, International 

Journal of Technology Marketing, Vol. 4(2-3), pp.185-198 

   Haggblade S., Hazell P., Reardon T., (2007), “Transforming the Rural Nonfarm Economy: Opportunities and 

Threats in the Developing World”, Baltimore: Johns Hopkins University Press 

   Hart G., (1998), “Regional Linkages in the Era of Liberalization: A Critique of the New Agrarian Optimism”, 

Development and Change, Vol. 29 (1), pp. 27-54 

         Hauschildt J., (2005), “Dimensionen der Innovation”, Albers S. und Gassmann O. (Hrsg.), Handbuch 

Technologie- und Innovationsmanagement, Wiesbaden: Verlag Gabler, pp. 23-40 

Hellenic Statistical Authority, (2016), “Remuneration for Agricultural Producers in Livestock (Cost 

Indicators)”, Piraeus, pp. 1-3 (in Greek) 

         High C. and Nemes G., (2007), “Social learning in LEADER: Exogenous, endogenous and hybrid evaluation 

in rural development”, Sociologia Ruralis, Vol. 47(2), pp.103-119 

          Horn-Haacke L., (2002), Using SWOT for Project Team Planning Sessions, Cite Seer, pp.1-12 

         Hutter G., (2006), “Strategies for food risk management - A process perspective”', Schanze J., Zeman E., 

Marsalek J. (Eds), Flood Risk Management-Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures, NATO Science 

Series, Vol. 67, Dordrecht: Springer Verlag, pp 229-246 

   Jütting J., Parlevliet J., Xenogiani Th., (2008), “Informal Employment Re-loaded”, IDS Bulletin, Vol. 39(2), 

pp. 28-36 

   Ipsilandis P., Sdrolias L., Chouliaras I., (2005), “Innovation and Tradition: Synergy instead of Conflict- A 

Study on Organizational Aspects”, Proceedings of the International Conference on the Impact of European 

Integration on the National Economy, Cluj-Napoca, Romania, 28-29 October, pp.1-13 

   Kajanus M., Ahola J., Kurttila M., Pesonen M., (2001), “Application of Even Swaps for Strategy Selection 

in a Rural Enterprise”, Management Decision, Vol. 39(5), pp. 394-402 

Kasimis Ch., Zakopoulou E., Papadopoulos A. G., (2003), “The Contribution of Immigrants to Modern 

Family Farming:  Study of Three Expression Areas”, Social Research Survey, Vol.111-112, pp.9-38 (in Greek) 

         Kavoura A. and Sahinidis A. G., (2015), “Communicating corporate social responsibility activities in Greece 

in a period of a prolonged economic crisis”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 175, pp. 496-502 

   Kinsella J., Wilson S., De Jong F., Renting H., (2000), “Pluriactivity as a livelihood strategy in Irish farm 

households and its role in rural development”, Sociologia Ruralis, Vol. 40(4), pp. 481-496 

   Kizos Th. and Vakafouris Ch., (2006), "Rural development or countryside development? Conceptual Changes 

in the Common Agricultural Policy (CAP) and the Greek Approach to their Implementation", Geographies, 

Vol.11, pp. 34-50 (in Greek) 

Kotter J. P., (1996), Leading change, Boston, Massachusetts: Harvard Business Press 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Ellis%2C+F%29
http://www.tandfonline.com/loi/fjds20?open=35#vol_35
http://www.tandfonline.com/toc/fjds20/35/1


 

335 

 

Koutsamparis F., (2014), “Agricultural Cooperatives: What changes bring the new settings”, Retrieved on 20-9-

2014, in: http://www.makthes.gr/news/reportage/126702/ (in Greek) 

         Kumar V., (2012), 101 design methods: A structured approach for driving innovation in your organization, 

Haboker, New Jersey: John Wiley & Sons 

   Lambrianidis L., (2005), Economic Geography: Elements of Theory and Empirical Examples, Athens: Patakis 

Publishing (in Greek) 

   Lianos Th., Sarris A., Katseli L., (1996), “Illegal immigration and local labour markets: The case of 

Northern Greece”, International Migrations, Vol. 39(3), pp. 449-484 

         Link J., (1997), “Organisation der strategischen Unternehmungsplanung”, Hahn D. und Taylor B. (Hrsg), 

Strategische Unternehmungsplanung - Strategische Untermehmungsführung, Heidelberg: Verlag Physica, pp. 

762-787 

Livanos I. and Zangelidis A., (2012), “Multiple Job-holding among Male Workers in Greece”, Regional 

Studies, Vol. 46(1), pp. 119-135 

    McNicoll G. and Cain M., (1989), “Institutional effects on rural economic and demographic change”, 

Population and Development Review, Vol.15, pp. 3-42 

         Ménard C., (2004), “The economics of hybrid organizations”, Journal of Institutional and Theoretical 

Economics, Vol. 160(3), pp. 345-376 

         Mendola M., (2008), “Migration and Technological Change in Rural Households: Complements or 

Substitutes?”, Journal of Development Economics, Vol.85, pp.150-175 

   Michailidis A., Partalidou M., Nastis S. A., Papadaki-Klavdianou A., Charatsari C., (2011), “Who goes 

online? Evidence of internet use patterns from rural Greece”, Telecommunications Policy, Vol. 35(4), pp. 333-

343 

         Mitrakos T. and Sarris A., (2003), “Characteristics and Structure of Greek Farm Households; Incomes, 

Consumption Patterns and Dimensions of Inequality and Poverty”, Sarris A. (Eds.), Towards a Development 

Strategy of Greek Agricultural Sector, Ministry of Agriculture and National & Kapodistrian University of Athens, 

Athens, pp. 25-164 (in Greek) 

   Morduch J., (1994), “Poverty and vulnerability”, American Economic Review, Vol. 84, pp. 221-225 

   Morrison M. and Mezentseff L., (1997), “Learning alliances- a new dimension of strategic alliances”, 

Management Decision, Vol. 35(5), pp.351-357 

Μoschos Ε., (2009), “Identification Factors of Poverty in the Agricultural Sector ", Master's Thesis, 

Postgraduate Studies Program "Integrated Development and Management of Rural Areas", Department of 

Agricultural Economics and Development, Agricultural University of Athens, Αthens, Greece, pp. 1-230 (in 

Greek) 

         Nagel R. und Wimmer R., (2008), Systemische Strategieentwicklung, 4 Aufl, Stuttgart: Verlag Klett-Cotta 

Nikolaidis E., (2008), “Myths and stereotypes in rural areas: The geographical dimension”, The Greek 

Review of Social Research, Vol. 125A, pp. 21-40 (in Greek) 

         North D. and Smallbone D., (2006), “Developing entrepreneurship and enterprise in Europe's peripheral 

rural areas: Some issues facing policy-makers”, European Planning Studies, Vol. 14(1), pp. 41-60 

   Papadopoulos A.G. and Chatzimichalis K., (2008), “The Fantasies-Representations of the European 

Countryside: A Critical Introductory Discussion, The Greek Review of Social Research, Vol. 125(Α), pp. 3-19 (in 

Greek) 

Papageorgiou N. and Tsironis Ch., (2013), “Gender, Immigration and Economic Crisis in Greece: The 

Current Debate", Culture and Research, Vol. 2, pp. 101-120 (in Greek) 

Petros Μ. and Κoutsou S., (2014), “Between City and Land: Investigating the Socio-professional Profile 

of Young Farmers on the Occasion of the New Farmers Program”, The Greek Review of Social Research, Vol.143, 

pp.1-23 (in Greek) 

   Pipili F., (2014), “That's how we went bankrupt”, iNews.gr.com (in Greek) 

         Prastakos G., Spanos G., Kostopoulos K., (2003), “Innovation: Identifying Factors and Reflections on the 

Future of the Greek Economy. Technological Foresight in Greece”, Research Program Foresight, Athens 

University of Economics, Laboratory of Administrative Science, Athens, pp.1-51 

         Priporas K. V., (2004), “The Competitive Information as a Strategic Tool in Modern Business”, Managerial 

Information, Vol. 30, pp. 78-85 (in Greek) 

                  Reber G. und Strehl F., (1983), “Zur organisatorischen Gestaltung von Produktinnovationen”, Zeitschrift 

Führung und Organisation, Vol. 52, pp. 262-266 

         Sahinidis A. G. and Kanellopoulos, C. C., (2010), The effects of Strong Culture on Organizational 

Innovation. A Cultural Model of Innovation, A collection of articles included in the Volume on Management 

issued by University of Pireaus in honor of Prof. Bartolomeos, Vol. B’, pp. 1025-1044 

         Sailer K., (2012), “Herausforderung Innovation”, Pfeiffer S., Schütt P., Wühr D., (Hrsg.), Smarte 

Innovation: Ergebnisse und neue Ansätze im Maschinen - und Anlagenbau, Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, ss. 253-259 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Livanos%2C+I%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Zangelidis%2C+A%29
http://www.tandfonline.com/loi/cres20?open=46#vol_46
http://www.tandfonline.com/toc/cres20/46/1


 

336 

 

         Sdrolias L. and Papadiodorou G., (2002), "Foreign markets as a strategic export activity tool of Greek 

companies", Market Without Borders, Vol. 7(3), pp.156-176 (in Greek) 

         Sdrolias L., Polyzos S., Pappas N., Vounatsou M., (2006), “Cooperative Strategies of Entry in the 

International Market between the Greek Enterprises”, Society and Economy, Vol. 28(3), pp. 267-285 

         Sdrolias L., Hyz A., Mantzaris I., Kakkos N., Aspridis G., (2011), “How can greek multinational 

companies attain competitive perspective in international business environment?”, Proceedings of the 4th 

International Conference-Entrepreneurship in the Global Environment: New Challenges in the Post-Crisis Era, 

13-14 October, Preveza, Greece, pp. 213-231 

         Sdrolias L., Semos A., Dvořáková - Líšková Z., Škodová - Parmová D., Cudlínová, E., Rolinek L., Lapka 

M., Šulista M., (2015), “Systemic approaches and development strategies of the greek rural households under the 

pressure of the economic crisis”, Hesková M. (Eds.), Competitiveness Regions and the Companies in Unifying 

Europe, Konrad Adenauer Stiftung & College of European and Regional Studies, České Budějovice, Czech 

Republic, pp.60-70 

         Sdrolias L., Kakkos N., Aspridis G., Škodová - Parmová D., Dvořáková - Líšková Z., Belias D., Blanas N., 

Dachmiri K., (2017), “Organizational and Functional Procedures of Innovative Product Design in the Greek 

Business Context”, Proceedings of the 8th International Conference on International Business (ICIB 2017), 18-21 

May, Thessaloniki, Greece, pp. (accepted) 

   Semos A. and Kontogeorgos A., (2007), "HACCP implementation in northern Greece: Food companies' 

perception of costs and benefits", British Food Journal, Vol. 109(1), pp. 5-19 

   Sergaki P. and Semos A., (2006), “The Greek Unions of Agricultural Cooperatives as efficient enterprises”, 

Agricultural Economics Review, Vol. 7(2), pp. 15-27 

   Škodová - Parmová D., Dvořáková - Líšková Z., Sdrolias L., Kain R., (2017), “Systemic approaches and 

development strategies of the rural small and medium-sized firms in boarder regions”, Proceedings des 4. 

Internationalen Wissenschaftlichen Fachtagung: Möglichkeiten und Bedrohungen der gegenwärtigen 

Betriebswirtschaft im grenzüberschreitenden Vergleich 2017, Westböhmische Universität Pilsen, 18-19 Mai, 

Pilsen, Czech Republic, pp. (accepted) 

  Staehle W., (1990), Management, 5 Aufl., München: Verlag Vahlen  

  Stratigea Α. and Papadopoulou Ch. Α., (2012), “"Strategies for Sustainable Development of Rural Tourism 

in Greece", Regional Science Inquiry, Vol. 3(1), pp. 59-73 (in Greek) 

Sumelius J., Bäckman S., Sipiläinen T., (2004), “Agri-environmental Problems in Farming Systems of 

Central and Eastern European Countries Change During Transition 1989-2003”, Proceedings of the 6th European 

IFSA Symposium - Farming and Rural Systems Research and Extension: European Farming and Society in Search 

of a New Social Contract- Learning to Manage Change, 4-7 April, Vila Real, Portugal, pp. 63-68 

         Tangermann S. and von Cramon - Taubadel S., (2013), “Agricultural policy in the European Union: An 

overview”, Diskussionspapiere, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, University of 

Göttingen,  Göttingen, Germany, No. 1302, pp.1-76 

         Thom N. and Etienne M., (2000), “Organisatorische und Personelle Ansatzpunkte zur Förderung eines 

Innovationsklimas im Unternehmen”, Häfliger G. und Meier J. (Hrsg), Aktuelle Tendenzen im 

Innovationsmanagement, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 269–281 

   Todeva E. and Knoke D., (2005), “Strategic alliances and models of collaboration”, Management Decision, 

Vol. 43(1), pp.123-148 

Τsiboukas K., Τsoukalas S., Spathis P., Karanikolas P., Νellas E., (2002), “The Economic Sustainability of 

Holdings within the Framework of Agricultural Structural Policy:  Estimates based on the RICA Details”, 

Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Agricultural Economics Conference - Seeking Tomorrow’s Greek 

Agriculture, 26-27 Nov., Athens, Greece, pp. 711-721 (in Greek) 

         Van der Panne G., Van Beers C., Kleinknecht A., (2003), “Success and failure of innovation: A literature 

review”, International Journal of Innovation Management, Vol. 7(3), pp. 309-338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

337 

 

The Financing as a part of a Financial Strategy for a Greek 

Entrepreneurial Agribusiness - Apostolo s D. Zar idis 
 

 

Apostolos D. Zaridis 

Hellenic Open University 

zaridis.apostolos@ac.eap.gr 
 

Abstract 

 

The Financing for an investment in order to buy an asset seems to be a part of a total Financial Strategy. Cases of 

the Greek reality were examined, while the Financing alternatives in the Primary and Secondary Agribusiness 

Sector are limited. Practically, bank loans seem to be used by Greek Agribusinesses, but the Financial Leasing 

seems to excel financially the last decades in Greek Agribusiness' Investments according to Financial Evaluation, 

and if only this is the only criterion for a Greek Entrepreneurial Agribusiness' Choice for Financing in order an 

asset that is useful for the production line to be acquired. 

Keywords: Business Strategy; Entrepreneurship; Financial Strategy; Agribusiness; Entrepreneurial Business. 

 

1. Introduction 

 

The Greek Agricultural Sector as it has formed the last two hundred years is facing multiple problems. Because 

of political, social and economical factors, it is characterized mainly by some structural problems in recent decades 

that have source historical reasons and particularly the family property's succession based on customs and ethical 

laws firstly and the Constitution and Law later. Thus, intense structural problems exist in Greek agricultural sector 

that can be summarized in topics such as producers’ large number associated with a large number of small farms, 

significant geographic dispersion of production units, small production factors' mobility, main characteristics of 

human resources - low educational level and high average aged – cooperatives’ operational problems, and 

imbalance between crop and livestock production (Zaridis, 2017). 

The last decades, it is obvious that necessary measures must be taken. These measures have to be related with 

Law changes and Land Bank creation (Zaridis, 1996). Further, some investments are essential to be made, because 

of necessity of agricultural structures’ improvement, towards improving competitiveness of Greek agricultural 

production. Common agricultural structural policy has contributed so far in this direction. 

However, investment financing has been a major problem diachronically for Greek Businesses and 

Entrepreneurship due to less developed Greek Banking Sector. Nowadays, in the middle of the Greek Economic 

Crisis, this phenomenon got worse. 

Particularly, for a Greek Agribusiness of the secondary sector is very difficult to fund any investment in this crisis 

period. It may fund partially an investment for acquiring an asset using Public or E.U. funding, taking advantage 

Greek Laws or E.U. Regulations. Of course, compulsory participation of owner’s equity for funding such 

investments drives owners to external financing, of which bank lending is the most common (Zaridis, 2017). 

 

2. Literature Review 

 

As it is known from the financial theory, in order to choose the suitable financing method for funding an 

investment, it is necessary a financial evaluation to be done. This is the only way to choose safely the suitable 

financing method. 

The financing method may be one of a small number of financing choices that exist in some banking sectors or 

financial ecosystems. So, if this happens, it is obvious that the opportunity of multiple choices is limited. 

The selection criterion for the choice of the best financing method is the financial evaluation of the project. 

Of course, this is not the only parameter that a business has to consider, since this decision must align with the 

whole Financial Strategy of the Organization. 

Some scholars had suggested that decisions for financing may be irrelevant for business strategy (Modigliani and 

Miller, 1958), but some others argued that financing choices may affect firm value largely due to existence of 

market imperfections (Myers and Majluf, 1984), while some authors have stated that financial decisions and 

financial resources have strategic importance (Barton and Gordon, 1988; Bromiley, 1990; Chatterjee and 

Wernerfelt, 1991; Kochhar, 1997). Besides that, capital structure affects corporate governance, while the second 

one affects strategies chosen by top management (Jensen, 1986). 

Nevertheless, an organization must develop a financial strategy in order to plan for its financial future. 
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Many enterprises have to manage income from a number of different funding and financing sources, such as 

donations, grants, venture capitals, crowd-funding, contracts, income generated from trading and loans. 

A financial strategy can help a business to understand its current position and set goals for the future, such as: 

 Make understood current financial situation 

 The reason the business needs funding for 

 Funding objectives and relation to organization’s mission 

 Income aims for the next 3 to 5 years, such as the percentage of income will come from each income 

source 

 Key funding relationships (sources of funding) 

 Increase or decrease future income  

 Relationships and Resources needed to achieve financial objectives (H.R., skills, knowledge, networks, 

equipment, etc.)  

 Analysis of the main risks and barriers to funding  

 Reserves policy: balance of spending and saving 

 

3. Methodology 

 

The method of Net Present Value is used hereby to ensure the right financial choice. 

Research was held in April of 2006 and December of 2012. Collecting proper data from Greek banking sector and 

considering Tax Legislation, Banking Practices and Law on Leasing, two financing methods were compared in 

two different reference periods. 

For study conducted, we obtained data from banking institutions, tax office, National Printing Office, European 

Central Bank, and finally by internet. 

Particularly, we compare two most common methods of obtaining assets used by Greek agribusiness sector that 

is financial leasing and borrowing. 

Thus, some patterns, which are as far as possible nearest to Greek agribusiness reality, were made, using the most 

common data for borrowers and lessees received from lessors and tax office. 

 

4. Conclusions - Discussion 

 

Whether a new one or existing for several years, it is important for business to have a clear financial strategy that 

establishes the guiding principles in all financial decisions. 

The financial strategy must be re-evaluated whenever the business undergoes changes in its financial 

circumstances. 

When financial strategy is planned, some of the factors that business needs to consider are: timeline for the 

strategy, future cash flow, business’ risk profile, future liquidity requirements, balance between assets and 

liabilities, how business will be financed, and how to roll out the strategy. 

As we can see, one of the main factors of the financial strategy seems to be the Financing, and specifically "how 

business will be financed". 

Practically, financing alternatives in the Greek Secondary Agribusiness Sector are limited. There are two main 

alternatives for an Agribusiness in order to acquire an asset that will be used directly to production line. These are 

Bank Loan and Financial Leasing. 

In this study, we examined a different way for financing new investments in Greek agribusiness sector. Thus, we 

compared leasing to bank loans. A comparative analysis and determination of best financing method was held 

between two financing methods and two different reference periods that have different qualitative characteristics. 

Avoiding generalizations, typical patterns were examined, showing that leasing preceded against borrowing, 

considering conditions prevailing in Greece at these two reference periods. Of course, financial evaluation is 

needed for each investment. 

Certainly, financial evaluation is not the only factor leading to selection decision of a financing method. It is noted 

the existence of certain variables that are determinants of use either leasing or borrowing. Consequently, incentives 

to use leasing for financing a business can be a lot, but quite important are ownership structure, nature of 

investment opportunities, business risk and tax status. 

Top management that owns a large number of shares prefers to use leasing as a financing method, while use of 

financial leasing is more likely in closely controlled firms. 

Financial theory argues that firms with small liabilities are more likely to lease goods than use borrowing, while 

opposite is valid for fully taxed firms.  

Also, other reasons play a prominent role for specific choice decision. These reasons don’t relate to a proper 

financial evaluation or rationality in choosing financing method, but either to the particular circumstances 
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prevailing at the time, or to decision concerning specific business goals or management’s special purposes. Such 

reasons may be the improvement of balance sheets, the listing at stock exchange, and the national and Community 

legislation. 

Anyway, results of this study showed that financial leasing prevailed against borrowing for financing an 

investment in Greek Agribusiness Sector at these two reference periods, if only we insist on proper financial 

evaluation. 

But the Greek reality shows that bank loans are used mainly for the financing of the agribusiness firms. 

It seems to be a gap between the corporate financing, as it ought to be done according to the investment's financial 

evaluation, and the corporate financial strategy. 
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Abstract 

 

The paper challenges the mainstream stance in the study of applied ethics in international development. On the 

subject of the analysis, applied ethics is positioned at the macro-social level of global ethics. In turn, in the realm 

of global ethics, specific codification is attempted by formulating international development based on its structural 

synthesis, in a threefold level. First, the structural synthesis - associated with the framework of existing 

international development policy- can be found in the ‘market relations’. Second, the analysis specifies the 

policies applied at the national level and the role of nation-state policy. Third, the papers criticizes the international 

development institutions’ policies, which are applied mostly but not only in the developing world. In each of the 

levels mentioned above, the analysis reveal the fundamental policy theory issues of neoclassical economics, as 

the intellectual defender of free market economics, regarding the applied-ethical basis of contemporary 

international development. 

 

 

1. Introduction  

 

In the present study, the ethical argument is associated with the applied sides of the conditionality of “a 

good life” and “a good society” in international development. The paper approaches the theme in terms of its 

applied-ethical aspects within the contexts of political economy and moral philosophy by providing policy 

perspectives from the field of neoclassical economics. The following analysis delivers a novel explanatory 

framework for investigating the applied-ethical basis of contemporary international development. 

Let me begin with some definitional comments for better reading. Accordingly, neoclassical economics 

is accepted as the intellectual defender of the principles of free market economics established policy in 

international development. In the analysis the terms “mainstream” and “neoliberalism” also be used. The 

mainstream approach on the applied ethics mainly reflects the dominant approaches in the literature of business 

ethics. These approaches are largely but not only affected by neoclassical economics and the utilitarian ethics 

tradition. The use of the term neoliberalism can be characterized, to some extent, controversial in the academic 

writings. In this study, the usage of the term imitates the referred literature as well as it reflects the extreme free 

market economics applied policy. However, in most instances, the terms neoliberalism and free market economics 

are entwined without noteworthy difference. Lastly, the author of the study comes from a political economy 

background. As usual, the viewpoint and intellectual background of the scholar play a substantial role in the 

manner of analysis. For this reason, the incorporation of ethics and the terminology used have been mostly viewed 

from a political economy perspective, rather than from a moral philosophical perspective; the viewpoint is from 

economics to ethics, instead of from ethics to economics. 

As mentioned, the subsequent analysis determines the applied-ethical basis of international development. 

Beyond the meta-ethical concern of what a good society is and the normative-ethical evaluation of how this good 

society should be achieved, there is an ethical manner by which the ethical judgement of a good life and a good 

society is formulated in real-world situations. In this paper, I argue that applied ethics in international development 

is interwoven with global ethics, which affects actual policy issues. The applied-ethical analysis is innately related 

to applied development policy, wherein applied development policy is interlaced with economic, political, 

institutional, and moral factors. Taken as a whole, applied ethics and applied-ethical analysis interprets the ethical 

argument of a good life and a good society at the level of the examination of applied development policy reasoning 

in the real-world situations of international development.  

In the mainstream literature, applied ethics is usually accepted as business ethics. In turn, business ethics 

typically incorporates applied ethics by investigating deontological and professional issues. This is a 

microeconomic formation of applied ethics, which is based on individual ethics and the self-interest perspective 

of seeing the world reality.  
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The present paper follows a rather different manner of analysis. Applied ethics as a form of global ethics 

is positioned in a political economy context. In this context, applied-ethical policy issues in international 

development have been investigated in three aspects:  

1. The framework of market relations 

2. The role of nation-state policy 

3. The role of international development institutions’ policies 

To my knowledge, no such exploration has been attempted before. The paper contributes to a holistic-applied-

ethical interpretation of international development without neglecting crucial issues such economic and political 

aspects as the main factors of development policy in international development, as neoclassical economists and 

moral philosophers frequently do. Unavoidably, this original approach confronts limitations and methodological 

concerns which weigh the author exclusively. Nevertheless, the reader could perceive it as an effort towards a 

novel explanatory framework to the investigation of the applied-ethical aspects of international development. 

Scholars and students of economics and development in any tradition –heterodox or orthodox- could be benefited 

from this novel exploration for further research. 

In terms of structure, Section 2 unfolds the explanatory framework of the applied-ethical basis of 

international development in a threefold level. Sections 3, 4, and 5, penetrate analytically to each of the dimensions 

of the framework. Section 6 concludes with brief remarks on the analysis.  

 

2. The explanatory framework - economics and applied ethics in development policy 

 

Economics, as both an analytical and policy-oriented discipline, cannot be value neutral as its 

neoclassical proponents claim (Vickers, 1997, p. 72; van Staveren, 2001, p. 202). Usually, neoclassical economics 

confronts ethical issues in the discussion of development, either at the level of the ends or at the level of the means, 

in a straightforward, ‘engineering’ manner. To this end, Sen (1987, p. 50) argues that the “‘engineering’ aspect of 

economics has tended to go hand in hand with sticking to a very narrow view of ethics.” This narrow view of 

ethics can arguably be interpreted as the value-neutral and ethically neutral stance adopted by neoclassical 

economics in the field of international development policy. Neoclassical economists are quite outspoken about 

the ethical character of the two main issues on which free-market economics is based: “efficiency (the Pareto 

principle) and freedom or liberty (including free choice, free exchange, individual autonomy, independence, 

individual will and self-creation)” (Graafland, 2007, p. 9, brackets in the original). One can easily argue that 

freedom is an ethical concept (Sen, 1999). Likewise, as van Stavaren (2009, pp. 107-108) maintains, “Pareto 

efficiency is not a morally neutral criterion but expresses a strong liberal – even libertarian – ethics through the 

application of a strict no-harm principle towards redistribution.” In addition, neoclassical economics has emerged 

as a universal science. Particularly in development policy, neoclassical economists consider that the development 

models based on the principles of economics as a positive science are applicable to all times and places (Davidson 

and Davidson, 1988, p. 55; Gilpin, 2001, p. 64; Milonakis and Fine, 2009, p. 46). Even further, regarding the 

relationship between politics and economics, Bowles et al. (1999, p. 2) argue that, in the political sciences, there 

is little understanding of the applied functioning of the economy; simultaneously, neoclassical economics is rarely 

deployed to understand politics and state policy. From the side of moral philosophy, a critique of the philosophical 

discussion of the ethical reflection on development can be found through the intellectual manner in which 

philosophers approach the theme, scrutinising the meaning of ethical arguments while neglect policy implications 

(Clark, 2002, p. 830). All the instances mentioned above result in analytic distortions and faulty policy 

prescriptions in the discussion of development. The problem of the ethical exploration of international 

development in the fields of philosophy and economics remains to some extent unresolved, particularly in 

accordance with development policy and moral issues. 

 

2.1 How applied ethics is perceived in this study and the mainstream approach 

 

The question that is primarily posed is what applied ethics is or, rather, how applied ethics is perceived 

in this study and how applied-ethical analysis, in the contexts of political economy and moral philosophy, 

approaches international development policy.  

Responding to this, three initial but fundamental definitional issues should be noted. First, the present 

analysis accepts the position that ethics has empirical, practical, and applied aspects. Endorsing this view, Moore 

(1960 [1903], Sec. 25), in Principia Ethica, states that “ethics is an empirical or positive science: its conclusions 

could all be established by means of empirical observation and induction.” Singer (2011, p. vii) argues that the 

most relevant applied-ethical issues are those that confront us in daily life. Foucault (1984, p. 377) points out that 

“ethics is a practice; ethos is a manner of being.” Second, applied ethics is acknowledged in its broader cognisance 



 

342 

 

as one of the three branches of knowledge in moral philosophy212. In moral philosophy categorisation, applied 

ethics can be considered as the branch of ethical knowledge that examines contentious moral, social, legal, and 

political issues on the grounds of ethical debates and popular attributes (Hayry, 1994, p. 46). Third, applied ethics 

in international development and political economy is interwoven with global ethics. In turn, global ethics 

involves four interrelated levels of ethical analysis: the individual level, the corporate or organisational level, the 

national or societal level, and the global level (Buller et al., 1991, p. 768; Owen, 1983). However, the societal and 

organisational levels mainly influence global ethics. “Global ethics emerge from the degree of agreement among 

societies, corporations and other organizations regarding the appropriate ethical frameworks and behaviors in a 

given situation” (Buller et al., 1991, p. 768). 

This approach of applied ethics and applied-ethical analysis contributes to the holistic exploration of 

development policy in international development. It investigates the ethical aspects of development policy without 

neglecting economic and political aspects as the main factors of development policy in international development, 

as moral philosophers frequently do. Moreover, the suggested analysis views applied ethics and economic policy 

in their broader senses. Applied ethics is not limited to the narrow aspects of the microeconomic foundations of 

business ethics and individual ethical behaviour under the belief of self-interest, as mainstream economists usually 

consider. To this extent, “[m]oral theories are not cookbooks for good behavior” (Hausman and McPherson, 2006, 

p. 3).  

A brief critical review of the mainstream approach follows: The mainstream literature usually approaches 

applied ethics as a kind of deontological ethics interwoven with the rules, duties, and obligations of moral agents 

in an individualistic manner. In this regard, applied ethics is specified in several sub-fields, such as environmental 

ethics, medical ethics, bioethics, and business ethics (Cohen and Wellman (eds.), 2005; Chadwick (ed.), 2012; 

LaFollette, 2002). In accordance with this, applied ethics is commonly perceived as professional ethics in any 

specific field of individual or corporate life (Abbott, 1983, p. 880). The vast majority of neoclassical economists 

accept applied ethics at the level of business ethics. In the literature on business ethics, applied ethics mainly 

describes the relations between firms/organisations and the internal or external economic environment. Such 

relations largely involve human resource management, the decision-making process, corporate responsibility, 

producers’ and consumers’ ethics, and similar deontological concepts and policy issues. At the core of business 

ethics are the individual preferences, decisions, and actions and the entrepreneurial economic and social activity 

in the predetermined economic environment of free-market economics. In almost all of the prescriptions of 

neoclassical economics, the sum of individuals equals the society, and the sum of private businesses makes the 

economy. In business ethics, the society and the economy mainly consist of producers (business corporations) and 

consumers (individuals or households); the society and the economy are usually analysed with the tools of 

microeconomic analysis. A common prescription in business ethics in the realm of neoclassical economics is the 

will of consumers to maximise their utility213 and the will of producers to maximise their profits. Ethical issues 

are involved in these fundamental, narrow perceptions. Within this framework, applied ethics (i.e. business ethics) 

focuses on individual ethics based on self-interest and microeconomic foundations.  

The present study proposes a rather different manner of analysis. It moves from the microeconomic level 

of business ethics to the macroeconomic level of global ethics. As mentioned, in the holistic-ethical examination 

of international development, applied ethics better corresponds to global ethics. In order to describe applied ethics, 

I borrow a metaphor from Davidson and Davidson (1988, p. 61): “[a]lthough there is an obvious relationship 

between a tree and a forest, nevertheless the microbiology of a tree is different from the macrobiology of forests.” 

In a similar manner, business ethics is related to but different from global ethics when we examine applied-ethical 

issues at the national or international levels. Therefore, with consideration of the aforementioned deontological 

nature of applied ethics, given that global ethics involves business ethics, in the present analysis, applied ethics is 

considered holistically as the brand of moral philosophy that responds to the ethical guidelines regarding the 

ethical argument of a good life and a good society in international development.  

The applied-ethical basis of international development might touch upon the key ethical issue of what 

form of applied ethics is the most appropriate to policy in international development. For the investigation of this 

issue, the analysis of the applied-ethical basis of international development manifestly focuses on global ethics 

and the existing economic, political, and institutional structure of international development in the era of economic 

globalisation and the dominance of free market economics.  

More precisely, in the framework described, global ethics consists of the applied-ethical policies of 

national and multinational businesses, nation states, and international development institutions (e.g. the World 

Bank, the International Monetary Fund (IMF), and the World Trade Organization (WTO)). Almost all types of 

economic analysis of applied policy are associated with the relations among individuals, firms, and the state. In 

addition, a common characteristic of almost all interpretations is the element of policy assimilation in the 

framework of free-market relations, as “markets have become nationwide and worldwide” (North, 1991, p. 101).  

                                                 
212 The other two are meta-ethics and normative ethics (Kagan, 1998; Williams, 2006). 
213 Consumers’ utility is explained as satisfaction and/or leisure time. 
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In this light, it is assumed that free-market relations overlap with applied-ethical policy in contemporary 

international development. Ultimately, in a globalised market economy, to what extent individuals, firms, and 

state authorities are associated with one another is subject to elements such as market relations, public or state 

policy, and international development institutions’ orders. Consequently, in the present analysis viewpoint, the 

leading applied-ethical structural factors in international development can be seen in the examination of free-

market relations, nation-state policy, and the rules, canons, and policies established by international development 

institutions. On the latter issue, the Washington Consensus policy in Latin America and internationally is 

examined as an applied-ethical example of the dominant international development institutions’ policies in the 

developing world. 

In the following scheme (Figure 1), the framework of examining the applied-ethical basis of international 

development is presented.  

 

 

 

 

 
 

3. Applied ethics and free markets in international development 

 

Market relations are associated with the framework of applying economic policy in the real world. For 

instance, the productive relationships (the way of production, the manner to distribute products, and the use of 

resources) and, more broadly, the established economic, political, and institutional rules can be seen as the subject 

matters of applied-ethical analysis of existing market relations.  

To approach the theme in line with its historical roots, twentieth-century perspectives of the study of 

international economics have established the general division between a free-market economy and a centralised 

planning economy (Cohen, 2009; Gilpin, 2001; Waltz, 1979). The traditional framework developed for the 

structural analysis of international development in the twentieth century reflected the Cold War and the ideological 

division between the two opposing economic systems. The initial commitment to this approach was the product 

of conflicting economic, political, and social policies: a conflict that dates as far back as the late nineteenth 

century, when the systems of a free-market economy and a centralised planning economy were debated and 

contrasted, primarily on the relative merits of their social, economic, and political foundations. To this end, late 

in the nineteenth century, Marshall (1920 [1890], Book V.I.19) argued: 

“Thus at one extreme are world markets in which competition acts directly from all parts of the globe; and at the 

other those secluded markets in which all direct competition from afar is shut out, though indirect and transmitted 

competition may make itself felt even in these; and about midway between these extremes lie the great majority 

of the markets which the economist and the business man have to study.” 

In the years after, philosophers and economists were called to serve “as rearguard defences of one 

intellectual status quo or the other” (Bowles and Gintis, 1986, p. 18). Since the collapse of the Soviet Union and 

the end of the Cold War era, there has been the spread of the supposition of the convergence of the entire world 

on the Western free-market model and the end of any significant competition between alternative forms of 

economic policy. Many contemporary neoclassical economists would agree with Fukuyama’s (1992, p. xiii) view 

that “liberal principles in economics – the ‘free market’ – have spread, and have succeeded in producing 

unprecedented levels of material prosperity.” Fukuyama (1992) also expresses the view that the free market is the 

only adequate economic and institutional framework in international development in which the ethical argument 

of a good life and a good society can be appraised. In the modern capitalist world, “[t]he celebrated ability of 

markets to reconcile individual interests and collective rationality – or at least to substantially attenuate the 

contradiction between the two – was always viewed as conditional on a kind of morality and moral action” 

 

Figure 33: The explanatory framework of the applied-ethical basis of International development 
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(Bowles and Gintis, 1986, p. 149). In this respect, free-market relations could be received as an applied-ethical 

framework for investigating development policy in contemporary international development. 

Analysis of the applied ethics model of the free-market relations in real-world conditions and 

development policies may be useful in specifying the role of free-market relations in the existing form of 

productive relationships, namely the capitalist relations of production. It is important to mention that the analysis 

of the applied-ethical aspects of the free-market relations in the existing economic reality embodies the dominant 

ideological and theoretical prescriptions of neoclassical economics. Mainly based on Fine’s (1980) radical 

scrutiny of economic theory and the ideology of capitalist relations and the free-market mechanism, a couple of 

explicit implications for the applied-ethical analysis of free-market relations are explored, with the belief that 

ideology and theory are interwoven with real policy implementations in international development.  

In the neoclassical model, the applied-ethical character of free-market relations results in the policies 

applied for production and distribution. At the level of production, free-market relations as reflected in the 

capitalist relations of production determine the applicable control of the production. For instance, employees and 

workers are unable to control production because of the assumption of their lack of managerial skills. In line with 

this, neoclassical economics usually argues that “those with managerial skills or potential will be assigned through 

the market to their appropriate place and rewarded for their scarce abilities accordingly” (Fine, 1980, p. 5). This 

assumption functions as an ethical argument to the applied-ethical issue of why the control of production is under 

a specific class in the consolidated production relations. At the level of distribution, free-market relations 

incorporate the rate of profit as the price of capital and the rate of wages as the price of labour. Furthermore, 

exchange relations as they are principally applied in the free-market mechanism determined by supply and demand 

curves are examined in terms of the relationship between the prices of inputs and the prices of outputs. In this 

respect, it is argued that the neoclassical applied-ethical analysis of the free market becomes preoccupied with the 

analysis of market exchange relations and the formation of prices by solely using supply and demand curves. In 

addition, free-market relations encompass an individualistic manner of approaching decision-making in the 

economy, as “each individual is integrated into the economy by exchanges through the market, so the economy is 

conceived of as the aggregation of the atomized behaviour of individuals combined and coordinated through the 

market” (Fine, 1980, p. 26). However, the applied-ethical individualism of neoclassical economics leaves 

unexplained the social relations between capital and labour. It seems that the free market as the imperative 

mechanism regulates the use of the resources (capital and labour) in the economy in an ethically neutral manner.  

In neoclassical economics, by reducing the Adam Smith’s notion of the invisible hand to the applied 

practices of the free-market relations, the ultimate criterion of the free-market function is consumption, not profit. 

In this light, the applied-ethical policy decisions in the free-market mechanism are anticipated on behalf of 

consumers’ prosperity, not the gains of capital. Of equivalent importance is the assumption of the maximisation 

of consumption via free-market equilibrium conditions in the long run. In addition, Say’s law states that supply 

creates its own demand. At the applied level of analysis, this implies that excess supply will foster demand. 

Nevertheless, even if we accept that supply creates its own demand, there is no evidence that this happens in the 

market at the national level. On the contrary, disequilibrium conditions in national economies offer space for the 

argument that “the equality of aggregate notional supply and demand becomes transformed into the equality of 

aggregate effective supply and effective demand” (Fine, 1980, pp. 33-34) at the abstract level of the worldwide 

economy. Otherwise, excess supply in some markets could hypothetically create excess demand in others, without 

specifying when, where, and for whom. Based on this, the applied policy decisions (based on neoclassical 

economics) formulated in free-market relations seem to be ethically ‘right’, as they improve the efficiency of 

economic outcomes and, as a consequence, individual and societal prosperity. The imperative applied-ethical 

posture of neoclassical economics can be seen in the equilibrium condition in the ethically neutral space of free-

market relations, either nationally or internationally. Regarding the applied-ethical nature of free-market relations, 

“if a supply meets a demand and vice-versa, all is well and good” (Fine, 1980, p. 33). 

Beyond the applied-ethical issues of equilibrium economics, free-market relations guarantee economic 

freedom and promote political freedom. Political freedom is perceived as a mirror image of the economic freedom 

derived from the established free-market relations. Friedman (2002, p. 8), in Capitalism and Freedom, first 

published in 1962, argues:  

“On the one hand, freedom in economic arrangements is itself a component of freedom broadly understood, so 

economic freedom is an end in itself. In the second place, economic freedom is also an indispensable means 

toward the achievement of political freedom.” 

In this view, the established free-market relations in competitive capitalism separate economic power 

from political power.214 Free-market relations provide economic freedom; in turn, economic freedom advances 

and protects political freedom. Capitalism in general and the established free-market relations in particular are 

accepted as prerequisites for political freedom (Friedman, 2002, p. 10) 

                                                 
214 The ideas on political power and market power, and the applied-ethical relationship between them, are also 

discussed in the following section. 
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The discussion of freedom, either political or economic, is mainly based on the grounds of individual 

choices and actions. A free-market system can be described as a system under which individuals make their own 

choices and bear the consequences of their choices based on the general individualistic-ethical premise that a 

society is solely comprised by the sum of its individuals acting under free-market relations and satisfying their 

own preferences. In addition, free-market relations and co-operation in the market are voluntarily exchanged by 

individuals. Based on these fundamental principles, “[i]ndividuals co-operate with others because they can in this 

way satisfy their own wants more effectively” (Friedman, 2002, p. 166). Finally, the evidence of the acceptance 

of free-market relations, as neoclassical economists argue, is that this system has prevailed for most of human 

history (Friedman and Friedman, 1980, p. 138). It has prevailed due to its superiority, even with market failures, 

to another economic system: the centralised planning economy (Roemer, 1994, p. 20; Friedman and Friedman, 

1980, p. 138; Hayek, 1948, pp. 107-108) 

These postures are predominantly associated not only with liberalism but also with neoliberalism. “The 

assumption that individual freedoms are guaranteed by freedom of the market… is a cardinal feature of neoliberal 

thinking” (Harvey, 2005, p. 7). As far as this happens, free-market relations are based on private property rights 

and protected private contracts. Private property rights are the cornerstone of the applied economic system of 

competitive capitalism. “In its economic manifestation, liberalism is the recognition of the right of free economic 

activity and economic exchange based on private property and markets” (Fukuyama, 1992, p. 44). In addition to 

this, individuals are the ultimate owners of property in society (Friedman, 2002, p. 135). Nevertheless, because of 

the legal and social matters of property rights, state policy guarantees private property rights, as their definition 

and enforcement is one of the primary functions of the applied policy. Even the distribution of income and wealth 

is a matter of property rights relations:  

“The ethical principle that would directly justify the distribution of income in a free market society is, ‘To each 

according to what he and the instruments he owns produces’”; thus, “[t]he final distribution of income and wealth 

under the full operation of this principle may well depend markedly on the rules of property adopted (Friedman, 

2002, pp. 161-162).” 

In a capitalist economy, free-market relations are enforced by strong private property rights as the 

imperative that guarantees the efficient use of resources and the efficient operation of the market. Most 

neoclassical economists associate the end state of development (a good society) with the establishment of free 

market-relations, in which the majority of property is private. Private poverty is founded on free-market relations, 

and vice versa. In this premise, effective property rights are respected and enforced by free-market relations 

(Marangos, 2004, p. 105). Private property rights and free-market relations are strongly protected by the law. In 

addition, in answer to the ethical question of what constitutes a good life, neoclassical economists reply that 

individuals derive satisfaction from owning private property not only for the needs that such property satisfies but 

because other individuals recognise this. Fukuyama (1992, p. 195) acknowledges property rights as a stage or 

aspect of the historical struggle for recognition, as something that satisfies not only needs but also desires. In this 

way, private property rights, and the strong protection of them, are a legitimate end for a civil society. 

Consequently, free-market relations are capable of acting as a guide for all human action, substituting all 

previously held ethical beliefs. As far as market relations are valued as “an ethic in itself” in this way, the 

significance of contractual relations in the marketplace is emphasised (Harvey, 2005, p. 3), both at the national 

and international levels.  

In accordance with some empirical studies in neoclassical economics, free-market relations (assisted by 

private property rights and political freedom) result in more efficient outcomes in terms of economic prosperity 

and growth in emerging, transitional, and developing economies. For instance, Goldsmith (1995) unswervingly 

associates the elements of political freedom and property rights with economic growth in international 

development. By testing a wide range of emerging, transitional, and developing economies, using data from the 

1980s and the early 1990s, Goldsmith’s empirical study shows that institutional forced political freedom along 

with established property rights as dependent variable, “suggesting that national income in poor countries stands 

to gain from recent efforts to implant these institutions” (Goldsmith, 1995, p. 157). Similar empirical results in 

support of the positive association of free-market relations, political freedom, and property rights with economic 

growth and prosperity in international development have been mentioned in the studies of Bilson (1982), Vorhies 

and Glahe (1988), and Pourgerami and Assane (1992), among others. 

At the same time, while several mainstream thinkers argue in favour of the notion of free-market 

relations, political freedom, and democratic regimes as promoting growth and prosperity in international 

development, some others distinguish political freedom from economic development. For instance, Huntington 

and Nelson (1976) state that, particularly in developing countries, there is an exchange between political 

participation (namely democracy or political freedom) and economic development. This result has been associated 

with the efficiency of free-market relations. Democracy demands public spending and a welfare state; 

nevertheless, public spending deprives social saving and the accumulation of capital necessary for economic 

growth, particularly at the early stage of economic development. Thus, the applied policy in developing countries 

should not necessarily consist of political freedom and economic development. From this perspective, free-market 
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relations and economic efficiency are preferable to political freedom, if it is to be chosen. A similar argument has 

been posed by Olson (1993; 1982). Olson’s analysis is based on Banfield’s conservative ethical view of politics. 

For Banfield (1958, p. 26), “[m]onarchy is the best kind of government because the King is then owner of the 

country. Like the owner of a house, when the wiring is wrong, he fixes it.” Based on this applied-ethical premise, 

Olsen (1993) argues that dictatorship leads to better development outcomes than anarchy. The intent of his 

analysis, however, is to defend free-market relations and private property rights, as “[t]he conditions necessary 

for a lasting democracy are the same necessary for the security of property and contract rights that generates 

economic growth” (Olson, 1993, p. 567). Similarly, Hayek (1979, p. 35) poses that: 

“Although there is good reason for preferring limited democratic government to a non-democratic one, I must 

confess to preferring non-democratic government under the law to unlimited (and therefore essentially lawless) 

democratic government. Government under the law seems to me to be the higher value”. 

Therefore, it seems that, for mainstream thinkers, whether with democracy and political freedom or with 

a non-democratic government, the fundamental applied-ethical policy is the establishment of free-market relations 

and private property rights. Hence, the road to a good society is through economic growth and prosperity. In the 

economic history of international development, the role of governmental and nation-state policy has been valued 

in this manner in a variety of national trajectories. The next section analyses this role in its applied-ethical policy 

dimensions.  

 

4. Applied ethics and nation-state policy in international development 

 

The role of nation-state policy remains significant in the globalised market framework of international 

development. Nation-state policy refers to public or state policies, taking under consideration the whole spectrum 

of these policies at the national level. Even though economic globalisation shifts policy-making to the worldwide 

level of the global market and international institutions, nation states continue to be the key applied policy players 

in international development. “This is still a world where national policies and domestic economies are the 

principal determinants of economic affairs” (Giplin, 2001, p. 3). Nation states determine to a smaller or larger 

extent their policies regarding economic, political, and social actions and choices. In spite of the scale of nation-

state policy-making in the globalised market framework, policies are typically imposed on the grounds of national 

confines by state authorities. In light of this, the applied-ethical context of the good lives of people and the good 

society in the sense of a common good for a nation, country, or society rests upon nation-state policy. Thus, nation-

state policy is explored as one of the applied-ethical mainstays of international development.  

How is a nation state concerned with the applied-ethical neoclassical posture regarding applied policy? 

The reply to this question necessitates the discussion of the applied economic and political matters, as well as the 

relationship between methodological individualism and political individualism. The ethical notion of the free 

individual is central to both concepts. More accurately, political individualism, the idea of a political structure in 

which the preservation of individual liberty is made the touchstone of nation-state policy, is a mirror image or the 

expression of the methodological individualism applied in the political structure (Blaug, 1992 [1980], p. 45; 

Machlup, 1978, p. 472). In this regard, nation-state policy is approached from the individualistic-ethical idea of 

the free individual, in which individual preferences are at the core of the nation-state policy discussion. “[T]he 

country is the collection of individuals who compose it, not something over and above them” (Friedman, 2002, 

pp. 1-2). The scope of nation-state policy must be limited due to the ethical belief that individual freedom is 

always geared towards the diminishment of government or state power. Nation-state policy intervention is 

critically viewed, even in the spheres of social activities (such as education and health) and the failures of market 

institutions. Consequently, “[t]he preservation of freedom is the protective reason for limiting and decentralizing 

governmental power” (Friedman, 2002, p. 3). Voluntary individual co-operation and private enterprise, in both 

economic and political activities, ensure that “the private sector is a check on the powers of the governmental 

sector and an effective protection of freedom of speech, of religion, and of thought” (Friedman, 2002, p. 3).  

Nation-state policy rests on the political regime and the prevailing ideology. Regarding the applied 

political regime of a nation state, neoclassical theory formally suggests that the ideal type of liberal democracy 

leads to better societal and political outcomes:  

“As mankind approaches the end of the millennium, the twin crises of authoritarianism and socialist central 

planning have left only one competitor standing in the ring as an ideology of potentially universal validity: liberal 

democracy, the doctrine of individual freedom and popular sovereignty” (Fukuyama, 1992, p. 42). 

With respect to ideology, neoclassical economists support a liberal ideology that emphasises and encourages self-

interest based on Adam Smith’s perspective. In accordance with the self-interest ideological perspective, 

individuals are allowed (within defined limits, including rights and obligations) to follow their own values and 

convictions (Smith, 1986 [1776], p. 119). Hence, individuals are not subjected to coercion. Coordination among 

individuals is spontaneous. Individuals participate in the market as it is guided by the ‘invisible hand’ and self-

interest.  
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On the other hand, nation-state policy guarantees the individual or business contracts necessary for a 

civil society. This is implied in the ethical bearing in the words of Adam Smith in The Theory of Moral Sentiments:  

“As the violation of justice is what men will never submit to from one another, the public magistrate is under a 

necessity of employing the power of the commonwealth to enforce the practice of this virtue. Without this 

precaution, civil society would become a scene of bloodshed and disorder, every man revenging himself at his 

own hand whenever he fancied he was injured” (Smith, 2004 [1759], pp. 402-403).  

At the applied-ethical level of policy-making, individuals as electoral voters join the decision-making 

process in a liberal democratic political structure. The reflections of the individuals’ political views on the distinct 

political parties compose the political and liberal ideological structure of the society and affect the nation state’s 

policy decisions and actions. In turn, the element of power, particular market power over the political authority 

and individuals, is limited, under the assumptions of the public choice theory. In this respect, neoclassical 

economists assume that individuals’ equal rights to vote ensure equal participation in decision-making. 

Furthermore, there is the assumption that the individual rationality that always or almost always leads to better 

economic choices also leads to better political choices. In spite of this, the law system as a pillar of liberal 

democracy maintains the performance of equal rights of individuals in the spheres of political, social, and 

economic life. Consequently, altogether, the neoclassical applied-ethical premises lead to the liberalisation of 

political structure and nation-state policy, as “the liberalization of political ‘markets’ is often as important as the 

liberalization of economic markets” (Parish and Michelson, 1996, p. 1043).  

In addition, the debate on nation-state policy mainly involves the public versus private questions in the 

applied policy dialogue. The private question is seen in relation to free-market results, while the public question 

relates to state or government intervention. Regarding the discussion of private and public applied policies, 

decisions, and actions, neoclassical economists argue that, even in the case of market-based policy failures215, 

“private solutions should be sought first” (Marangos, 2004, p. 35). Realising the enormity of neoclassical 

economics in favour of the private sector of the economy, more than thirty years after the economic crisis of 1929, 

Friedman (2002 [1962], p. 38) continued to argue that “[t]he fact is that the Great Depression, like most other 

periods of severe unemployment, was produced by government mismanagement rather than by inherent instability 

of the private economy.” This is because, by definition or applied-ethical posture,216 as argued in this study, 

government failure results in worse outcomes than market failure. In such a way, private hands are always 

preferable. Even on the grounds of the redistribution of economic outcome, income, and wealth, nation-state 

policy is better not being involved due to the applied-ethical argument that the market outcome is the just outcome. 

Therefore, there is no need for discretionary income and wealth redistribution policies derived from nation-state 

policy intervention in the free-market functions. According to the neoclassical economic premises, nation-state 

policy intervention is limited to the applied economic decisions and actions. Free-market relations and the market 

mechanism lead to the efficient production and allocation of products. If this is true, however, what is the necessity 

of nation-state policy?  

In order to appraise the above inquiry, it is necessary to review the current ideological and applied-ethical 

economic doctrine of neoliberalism.217 “The doctrine is that all, or virtually all, economic and social problems 

have a market solution, with the corollary that state failure is typically worse than market failure” (Howard and 

King, 2004, p. 40; see also Harvey, 2005, p. 2; DeMartino, 2000, p. 4; and Chang, 2002, among others, for similar 

definitions). The main idea of the supporters of free market economics is that every policy, decision, and action, 

whether at the societal or individual level, should advance the economic outcome through private market relations. 

Nation-state policy is imposed in this view. Specifically, the role of nation-state policy is to generate and protect 

the institutional framework in which free-market relations run. For instance, in a globalised market environment, 

one of the main purposes of nation-state policy is not to restrict or tax trade but to use all the nation state’s authority 

to extend the freedom of trade within and beyond its national boundaries. Therefore, “[i]n the neo-liberal 

framework, the ideal market is equated with the ‘perfectly competitive market’ of neoclassical economics” 

(Chang, 2002, p. 544). To this end, nation-state policy develops and controls the monitoring and suppression 

mechanisms and institutions, such as military defence, police, and other legal functions and structures formed as 

state institutions. By controlling monitoring and suppression mechanisms and institutions, nation-state policy 

forces the ‘right’ functioning of the economy and politics in the direction of free-market relations and capitalist 

democracy functions. In this regard, liberal thinkers such as Nozick (1974) and Buchanan (1986) have argued that 

                                                 
215According to the neoclassical theory of economics, market failures occur when the market mechanism fails to 

produce or allocate products efficiently. The reasons for such failures can be seen in externalities, public goods, 

and the ‘free rider’ problem.  

 
216 In neoclassical economics, the private market efficiency argument is viewed as an applied-ethical posture, as 

neoclassical economics has specific assumptions and empirical results that support this argument.  
217 Neoliberalism, as an ideology and applied-ethical doctrine in international development, is scientifically 

sustained by neoclassical economic theory.  
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“the state has emerged as a ‘contractual’ solution to the collective action problem of providing the public good of 

law and order, especially the security of private property, which is seen as necessary (and often sufficient) for 

markets to function” (Chang, 2002, p. 547, brackets in the original). In this framework, nation-state policy secures 

the established private property rights and capitalist productive relationships. In addition, nation-state policy sets 

up (mainly through privatising public ownership) free-market relations in fields where free-market conditions 

have not traditionally been employed, such as education, health, social provision, and water supply. Thus, for 

Howard and King (2004, p. 40):  

“The practice is the continuing and increasingly intensive application of this doctrine [free market economics] to 

an ever-expanding area of life in the real world, via the privatization of state industries and public services, the 

elimination of ‘dependency cultures’ and the introduction of market-mimicking arrangements to those areas of 

government activity that remain unprivatized.” 

Furthermore, nation-state policy diminishes the role of labour unions and social movements by trying to 

eliminate any form of class struggle. Such practices were activated by Thatcher in the United Kingdom and by 

Reagan in the United States in the 1980s and have generally been applied in almost all development programmes 

in the developing world. However, nation-state policy against collective institutions such as labour unions and 

other forms of social coordination on the ground level of the society raises a contradiction “between a seductive 

but alienating possessive individualism on the one hand and the desire for a meaningful collective life on the 

other” (Harvey, 2005, p. 69). This, also, fashions a paradox of the nation-state policy intervention regarding 

individuals’ choices between collective action and political freedom. The intention of nation-state policy 

interventionism in the direction that has been discussed is derived from elites and political authorities in a world 

in which it is supposed that the state should not be interventionist. Nation-state policy considers the solvency of 

market institutions, the integrity of the financial system, and the domestic economy’s results or outcomes as the 

reduction of public deficit, for example. In this regard, the nation state applies its policy, financial, monetary, and 

public economic orders by following the perspectives dominant among international development institutions, 

intergovernmental organisations, and inter-regional political structures. The role of the international development 

institutions’ policies in the applied-ethical basis of international development is specified in the following section.  

 

5. Applied ethics and institutional policy in international development  

 

Globalisation and the role of international parameters are not new phenomena in worldwide economic 

history, international relations, and international development. Nevertheless, the role of international development 

institutions’ policies as it is discussed here is relatively new in global affairs.  

More analytically, prior to the Great Depression of 1929, US President Roosevelt’s New Deal in 1933, 

and World War II [1939-1945], international political and economic orders were based exclusively on the relations 

structured as the clear political and military power of the nations in the conception of Hans Morgenthau’s Politics 

among Nations (Morgenthau, 1948), following traditional political realism in international politics. Accordingly, 

political power refers mainly to the international political and military power of each nation and the interplay 

between nations at the international level. In recent times, explanations of political realism have remained 

powerful in international relations theory and international political economy studies (Waltz, 1979; Gilpin, 2001; 

Cohen, 2008).  

However, since the end of the Cold War until now (1990 and beyond), we can evidently argue for a 

different face of political realism, moving power from the politics of nations to international development 

institutions’ policies, usually referred to as neoliberal institutionalism. According to Gilpin (2001, p. 379), 

neoliberal institutionalism advocates that formal international regimes such as international development 

institutions are necessary and have become sufficiently strong to meet the challenges of a globalised market 

economy for developing economies. As political economists and international relations theorists point out, nation 

states continue to be at the centre of analysis; nevertheless, they are not by any means the sole actors in 

international development. Nation states and their interplay are perhaps the foremost ideas in international 

relations; however, this does not mean that traditional political realism is “the billiard ball model of rational, 

unitary states, conceived as closed ‘black boxes’ driven solely by calculations of national interest and power” 

(Cohen, 2008, p. 14). After the end of World War II, from the side of free-market economies, international 

development institutions (e.g. the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and the World Trade 

Organization (WTO)), were established to expand and protect the global free-market relations system and to 

promote prosperity (economic growth) to the developing world. As Gilpin (2001, p. 42) mentions, “during the 

Cold War, the Western international economic system, under American leadership, was intended to strengthen 

security ties against the Soviet Union.” After the economic depression of the 1970s, the intense influence of free 

market economics in the 1980s, and the closing moments of the Cold War at the end of the 1980s, international 

development institutions have shifted their policies in the direction of the applied neoliberal policies in 

international development.  
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This also describes the passage from classical liberalism to neoliberal institutionalism. While classical 

liberalism shifts the emphasis of policy action to accelerate and secure the progress of liberalisation at the national 

level, “[n]eoliberal institutionalism places heavy emphasis on mechanisms of intergovernmental policy 

cooperation to achieve liberal outcomes consonant with the maintenance of order in the international system” 

(Sally, 1998, p. 177). In the case of classical liberalism, we can briefly express it as ‘liberalism from below’, 

where ‘below’ is the decision-making and the applied policy at the level of the nation state. Neoliberal 

institutionalism can be shortly described as ‘liberalism from above’, in which ‘above’ means the imposed 

international development institutions’ policies for nations and internationally.  

Nevertheless, at either of the two levels, in contemporary international development, the main applied-

ethical idea of the dominant development policy remains faithful to the core principles and liberal background of 

neoclassical economics. What has changed is the historical moment. The term ‘neoliberal institutionalism’ better 

describes the intention and magnitude of the liberalisation of the international development institutions’ policies 

around the globe in the absence of alternative forms of applied policy in international development. In a similar 

way, Craig and Porter (2006, p. 13, capitalisation as per original) depict neoliberal institutionalism as a “historical 

high point of Liberal hegemony in Development”. What is worth mentioning is that the liberalisation of the applied 

policies of international development institutions is a matter of power (political and economic) and an issue of 

dominant economics and international politics. The international development institutions’ policies reflect such 

economic and political issues. 

Now let us illustrate some points regarding the applied-ethical scope of the international development 

institutions’ policies in recent times. According to their official declarations, the applied-ethical role of the 

international institutions’ policies is to bring about and secure prosperity for international development. The IMF’s 

monetary and financial policies, as well as the structural reforms assistance it provides to developing countries, 

have had a leading position among the international development institutions’ policies. So, taking as a suitable 

example the IMF’s official “about us”218 demonstration, the IMF, at the level of scope, is “working to foster global 

monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and 

sustainable economic growth, and reduce poverty around the world.” Similar announcements can be found in the 

aims and scopes of other international institutions (e.g. the World Bank and the World Trade Organization). Their 

official declarations ideally define the ethical means and ends of development and the framework for achieving a 

good society. In practice, however, the dominant international development institutions’ policies have been 

challenged. The results of the applied policies on economics, societal aspects, and (in some cases) political 

structures are not consistent with the demonstrated ethical image of a good society.  

 

6. The Washington Consensus as an applied policy for international development 

 

The Washington Consensus policy applied in Latin America is perhaps the most explicit intervention of 

international development institutions’ policies in international development in the years beyond 1980. The 

Washington Consensus is described as the lowest common denominator of the applied policy advice being 

addressed by the following Washington-based institutions and think tanks: the International Monetary Fund 

(IMF), the World Bank, the US Executive Branch, the Federal Reserve Board, the Inter-American Development 

Bank, and those members of Congress concerned with economic policy in Latin American countries (Williamson, 

1990).  

The term ‘Washington Consensus’ has, however, overcome the initial connotations established by its 

conceptual father, Williamson, and its exclusive relevance to Latin American countries. The term is commonly 

used in a political economy context in order to describe the applied neoliberal policies in international 

development. Therefore, the Washington Consensus has a dual explanation. In the first explanation, the 

Washington Consensus is a mixture of applied economic policies imposed on Latin American countries in the 

1980s and 1990s. In this view, the Washington Consensus can be perceived as a set of applied policies that are 

geographically and historically specific. In the second definition, the Washington Consensus can be seen as a 

counterpart of the worldwide neoliberal policies or, rather, as a manifesto of the neoliberal policies applied in a 

wide range of geographical situations in international development: Africa, Latin America, Central and Eastern 

Europe, and East Asia.  

In recent literature, the Washington Consensus has been examined as an international development policy 

doctrine and as a neoliberal manifesto or similar, either in Latin America or internationally. As well as being 

discussed in works by the Institute of International Economics and works based on Williamson’s orthodox views 

(Williamson, 2007; Bergsten and Henning (eds.), 2012; Kuczynski and Williamson (eds.), 2003), the Washington 

Consensus is explored in the works of Rodrik (2006), Marangos (2009a; 2009b), Stiglitz (2000), Fine et al. (eds.) 

(2003), and Serra and Stiglitz (eds.) (2008), among others. In regard to this literature, the Washington Consensus 

                                                 
218 http://www.imf.org/external/about.htm 
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has been analysed in its historical evolutionary context, in terms of the impact it has had on the transitional 

economies of Eastern and Central Europe, in terms of its contradictions with methodology and ideology, in terms 

of the mainstream critique or defence, and in reference to radical political economy appraisals. A common view 

of almost all the aforementioned studies is the association of the applied Washington Consensus policies with the 

dominance of international development institutions’ policies in international development.  

The Washington Consensus, despite its evolutionary changes, its impact on transitional economies, the 

alternative economic and political explanations, and the criticism it has received (orthodox or heterodox), remains 

constant regarding its meta-ethical orientation and normative-ethical evaluation of the means and ends of 

international development. At the meta-ethical level, the Washington Consensus policy goals are those of a 

globalised market economy and Western-type material influence through economic growth in the developing 

world. These concepts are commonly referred to collectively as prosperity. Regarding the normative-ethical issue, 

as already argued, the Washington Consensus is consistent with the normative-ethical evaluation of neoclassical 

welfarism, economic rationalism, and neoliberal ideology219. From this perspective, all views of the Washington 

Consensus and the orthodox Post-Washington Consensus are consistent with the neoclassical ethical image of a 

good international society as a globalised market economy.  

The applied Washington Consensus proves that, after the end of the Cold War, the dominant international 

institutions’ policies have essentially remained stable in their ethical orientations. From the angle of the dominant 

applied policy, Williamson (1993, p. 1331) claims that “[t]he hope that we can now develop far more consensus 

than would have been conceivable or appropriate in the 1950s is based ultimately on the fact that we now know 

much more about what types of economic policy work.” Williamson directly implies the free-market economics 

policy. On this issue, Rodrik (2006, p. 974) argues that: 

“With the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union, former socialist countries similarly made 

a bold leap toward markets. There was more privatization, deregulation, and trade liberalization in Latin America 

and Eastern Europe than probably anywhere else at any point in economic history.” 

Thus, the term ‘Washington Consensus’ refers to the specific policies and practices in Williamson’s (1990) 

original conception and applied in Latin American countries or a neoliberal manifesto applied in the rest of the 

transitional economies and the developing world.  

More precisely, in the following paragraphs, the Washington Consensus is analysed as an applied-ethical 

policy guide to contemporary international development. What is meant by this? First, the applied-ethical analysis 

accepts the meta-ethical and normative-ethical appraisal of the Washington Consensus, as applied ethics reflects 

the meta-ethical meanings of the ethical argument220 and the normative-ethical relationship between the ends and 

the means of achieving a good life and a good society in international development. Second, the applied-ethical 

analysis validates the consistency of the Washington Consensus as an applied policy instrument within the 

previous discussion of the free-market relations and the role of nation-state policy in developing countries.  

However, it is important to underline that the Washington Consensus policy guide is imposed on nation 

states by orthodox international development institutions. This directly reveals the dominance of the applied-

ethical international development policy in developing countries, either at the level of decision-making or at the 

level of applied policies. At the applied-ethical level of analysis, the Washington Consensus can be seen as an 

applied policy guide that international development institutions and groups of power (along with the dominant 

views of worldwide policy-making, based on neoclassical economic analysis and neoliberal ideology and 

practices) have applied in real-world situations in international development, as in the case of Latin American 

countries. Finally, derived from the application of the Washington Consensus in Latin American countries, the 

analysis reveals the applied-ethical role of international intuitions’ policies in the whole spectrum of international 

development. 

Historically, the Washington Consensus can be seen as an evolutionary experience of the international 

development institutions’ policies in international development, as “the evolution of the term mirrors the evolution 

of economic thought on economic development for nearly the last two decades” (Marangos, 2009b, p. 350). The 

Washington Consensus, as the applied scheme of the dominant international development institutions’ policies, 

operates (i) institutional and structural reform policies; (ii) fiscal policies; and (iii) monetary policies in the 

developing world. The original Washington Consensus policies and the applied policies in international 

development that perceive the Washington Consensus as a neoliberal manifesto are revealed in the following table 

(Table 1).  

                                                 
219 The normative-ethical evaluation of the Washington Consensus, as a neoliberal manifesto in international 

development, is mainly based on its original or initial design. 

 
220 The ethical argument in the present study, as has already been defined, is based on the concepts of a good life 

and a good society. The Washington Consensus has been viewed as an end (policy objectives) and as a mean 

(policy instruments) to achieve the previously mentioned ethical argument in the field of international 

development.  
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Table 22: International Development Institutions’ Policies Based on the Washington Consensus 

 

Policy Original Washington 

Consensus Policy 

Applied Policy in 

International Development: 

The Washington Consensus as 

a Neoliberal Manifesto 

1. Fiscal discipline Small budget deficit financed 

without recourse to inflation tax 

Balanced budget 

2. Public expenditure priorities  Redirect expenditure from 

politically sensitive areas to 

fields with the potential to 

improve income distribution, 

such as primary education, 

healthcare, and infrastructure 

Reduce government expenditure 

3. Tax reform Broadening tax base and cutting 

marginal tax rates 

Overall tax cuts and eliminate 

taxes that redistribute income 

4. Financial liberalisation Market-determined interest rates As per the original Washington 

Consensus 

5. Exchange rates A unified competitive exchange 

rate 

Convertible, freely floating 

exchange rates 

6. Trade liberalisation Replace quantitative trade 

restrictions with tariffs of 

around 10-20% 

Free trade and the elimination of 

protection and capital controls 

7. Foreign direct investment Abolish barriers to entry for 

foreign firms 

As per the original Washington 

Consensus 

8. Privatisation State enterprises should be 

privatised 

As per the original Washington 

Consensus 

9. Deregulation Abolition of regulations that 

impede the entry of new firms 

or restrict competition 

Deregulation of entry and exit 

barriers and the suppression of 

regulations designed to protect 

the environment 

10. Property rights Secure property rights, which 

are also available to the 

informal sector 

Not a concern 

11. Institution building Not a concern Independent central bank and 

money supply should grow at a 

fixed rate consistent with 

monetarism 

12. Price liberalisation  No consensus. Price and wage 

freezes and fixed exchange rate 

vs. free prices 

 

Immediate price liberalisation 

 

Source: Modified from Marangos (2009a, p. 201) 

 

 In the first column, the applied policies are ranked; in the second and third columns, the original versions 

of the Washington Consensus policies and the applied Washington Consensus policies in international 

development are briefly mentioned, respectively. The original Washington Consensus policies were applied in 

Latin American countries, whereas the latter are applied to the whole range of international development. The 

codification of the applied policies between the original version of the Washington Consensus and its expansion 

as a neoliberal manifesto is useful for understanding the conceptual evolution of the Washington Consensus. 

Furthermore, it principally indicates the differences between the specific policies applied in Latin America and 

the development policies applied in the rest of the developing world. As the table shows, the chief features of the 

Washington Consensus as a manifesto of the neoliberal development policy in international development are: (i) 

mass privatisation; (ii) extreme price liberalisation; and (iii) unregulated openness to the market forces of the 

global market. As it seems, the mixture of these development policies assimilates the fundamental applied-ethical 

premise of neoliberalism: that free-market economics and government policy interference in this direction would 

solve the existing market inefficiencies in developing economies. In this regard, the applied-ethical analysis of 
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international development institutions’ policies in international development remains unchanged, as the core of 

the meta-ethical vision and the normative-ethical evaluation of the Washington Consensus remains unaffected.  

Beyond the nature of the economic policies, the applied consequences of the Washington Consensus 

reforms in the labour market and on inequality as a major indicator of social and economic development are 

crucially important issues in the applied-ethical analysis. Regarding the first issue, Saavedra (2003), in his study 

of what happened to the labour markets in Latin America during the 1990s, acknowledges that the neoliberal 

reforms had a negative impact on employment, particularly on job positions relating to the public sector, state-

owned enterprises, and protected manufacturing industries. At the same time, in the private sector, employment 

creation occurred but with low-quality jobs. Commenting on the second issue, Behrman et al. (2003) apply an 

index combining a set of policy changes in six fields according to the Washington Consensus neoliberal reforms 

for 18 Latin American countries for the period 1977-1998. These fields were trade policy, financial policy, tax 

policy, external capital transactions policy, privatisation policy, and labour policy. The authors questioned if these 

policy changes had increased wage differentials and income inequality. Their evident answer is precisely ‘yes’. 

However, they relate the profound inequality to educational level and other inefficiencies of the market structure.  

It is important to mention that both of the aforementioned studies are based on neoclassical economic 

analysis. Consequently, the application of the Washington Consensus in Latin America has evidently shown that 

the applied neoliberal policies and practices failed in terms of economic and social development. Thus, more than 

a decade later, Williamson (2002) criticised the way that neoliberal reforms had been applied in Latin American 

countries and somewhat accepted the failure of the initial Washington Consensus by mentioning “it is important 

to analyze why growth and employment and poverty reduction were disappointing in countries that attempted to 

implement the sort of policies that I intended to cover under the term” (Williamson, 2002, p. 3). To this end, the 

failure of the Washington Consensus in Latin American countries, particularly in the field of social development, 

can be viewed as evidence of the applied-ethical consequences of the dominant international development 

institutional policy in international development.  

As has been claimed already, the applied-ethical basis of international development in the era of 

globalisation and neoliberalism is composed of a framework of free-market relations, nation-state policy, and 

international development institutions’ orders. Within this framework, neoclassical economics tends to believe 

that the principles that govern development policy are universal in character; thus, the policies applied to 

international development are essentially similar everywhere. In fact, the posture that free-market policies can 

promote worldwide prosperity, good lives for individuals, and a good global society is an applied-ethical premise 

of neoclassical economics. Taken as a whole, the applied international development policy can be explained as an 

ethics in itself: as a global ethics derived from the meta-ethical orientation and normative-ethical evaluation of 

the present form of international development as a globalised market economy. 

 

6. Instead of a conclusion 

 

            The results of the analysis reveal that the existing reality in international development policy is dominated 

by the development policy of free-market economics under the policy perspectives of neoclassical economics. In 

this paper and elsewhere (Astroulakis, 2013), I have argued that the applied policy cannot be detached from its 

meta-ethical orientation – the ends – and its normative-ethical evaluation – the relationship between the ends and 

the means. The analysis is also assisted with the findings on the application of the Washington Consensus in Latin 

America and in the rest of the developing world. Consequently, the development policy in international 

development is applied in the framework of free-market relations. Briefly, free-market relations can be interpreted 

as the liberalisation of the economic and political environment in almost all its functions. As per Harvey (2005), 

DeMartino (2000), and others, the paper maintains that neoliberalism is a policy doctrine that is assisted by many 

neoclassical economists and the scientific or analytical tools of neoclassical economic positivism. Even if there 

are contradictions in theory and practice, the theoretical objectives of neoclassical economics and the applied 

neoliberal policy, as in the case of government intervention in economic matters within and beyond the market, 

the present analysis is very close to Albo et al.’s (2010, p. 28) position that neoliberalism is not about the extent 

of deregulation as opposed to regulation. Neoliberals use nation-state power for their own purposes. What is 

noteworthy is that nation-state domestic policy and international development institutions’ policy orders follow a 

similar applied-ethical policy that is compatible with free-market economics and the image of international 

development as a globalised market economy. 

 

References 

 

Abbott, A. (1983). Professional Ethics. American Journal of Sociology, 88(5), pp. 855-885. 

Albo, G., Gindin, S., & Panitch, L. (2010). In and Out of Crisis: The Global Financial Meltdown and Left 

Alternatives. Oakland, CA: PM Press. 



 

353 

 

Astroulakis, N. (2013). Challenging Conventional Economics: An Ethical Development Paradigm. Revista 

Problemas del Desarrollo, 175(44), pp. 33-53. 

Banfield, E. (1958). The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe, IL: Free Press. 

Behrman, J., Birdsall, N., & Szekely, M. (2003). Economic Policy and Wage Differentials in Latin America. 

Center for Global Development: Working Paper, No. 29. 

Bergsten, C., & Henning, C. R. (Eds.). (2012). Global Economics in Extraordinary Times: Essays in Honor of 

John Williamson. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics. 

Bilson, J. F. (1982). Civil Liberty - An Econometric Investigation. Kyklos, 35, pp. 94-114. 

Blaug, M. (1992 [1980]). The Methodology of Economics or How Economics Explain. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Bowels, S., Franzini, M., & Pagano, U. (1999). Introduction: Trespassing the Boundaries of Politics and 

Economics. In S. Bowels, M. Franzini, & U. Pagano (Eds.), The Politics and Economics of Power (pp. 2-8). 

London: Routledge. 

Bowles, S., & Gintis, H. (1986). Democracy and Capitalism. New York: Basic Books. 

Buchanan, J. M. (1986). Contractarianism and Democracy. In J. Buchanan (Ed.), Liberty, Market and State. 

Brighton: Wheatsheat Books. 

Buller, P. F., Kohls, J. J., & Anderson, K. S. (1991). The Challenge of Global Ethics. Journal of Business Ethics, 

10(10), pp. 767-775. 

Chadwick, R. (Ed.). (2012). Encyclopedia of Applied Ethics (second ed.). London: Academic Press-Elsevier. 

Chang, H-J. (2002). Breaking the Mould: An Institutionalist Political Economy Alternative to the Neoliberal 

Theory of the Market and the State. Cambridge Journal of Economics, 26(5), pp. 539-559. 

Clark, D. A. (2002). Development Ethics: A Research Agenda. International Journal of Social Economics, 29(11), 

pp. 830-848. 

Cohen, A. I., & Wellman, C. H. (Eds.). (2005). Contemporary Debates in Applied Ethics. Malden, MA: Blackwell 

Publishing.  

Cohen, B. J. (2008). International Political Economy: An Intellectual History. Princeton: Princeton University 

Press. 

Cohen, S. I. (2009). Economic Systems Analysis and Policies: Explaining Global Differences, Transitions and 

Developments. New York, NY: Palgrave Macmillan. 

Craig, D., & Porter, D. (2006). Development beyond Neoliberalism? Governance, Poverty Reduction, and 

Political Economy. Abingdon, Oxon: Routledge. 

Davidson, G., & Davidson, P. (1988). Economics for a Civilised Society. New York and London: W.W.Norton & 

Company. 

DeMartino, G. (2000). Global Economy, Global Justice: Theoretical and Policy Alternatives to Neoliberalism. 

London and New York: Routledge. 

Fine, B. (1980). Economic Theory and Ideology. London: Edward Arnold. 

Fine, B., Lapavitsas, C., & Pincus, J. (Eds.). (2003). Development Policy in the Twenty-first Century: Beyond the 

post-Washington consensus. London and New York: Routledge. 

Foucault, M. (1984). Politics and Ethics: An Interview. In P. Rabinow (Ed.), The Foucault reader (pp. 373-380). 

New York: Pantheon Books. 

Friedman, M. (2002 [1962]). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago press. 

Friedman, M., & Friedman, R. (1980). Free to Choose: A Personal Statement. New York and London: Harcourt 

Brace Jovanovich. 

Fukuyama, F. (1992). The End of History and The Last Man. New York: The Free Press: A Division of Macmillan, 

Inc. 

Gilpin, R. (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton, New 

Jersey: Princeton University Press. 

Goldsmith, A.  (1995). Democracy, Property Rights and Economic Growth. Journal of Development Studies, 

32(2), pp. 157-174. 

Graafland, J. (2007). Economics, Ethics and the Market: Introduction and applications. 

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford and New York: Oxford University Press. 

Hausman, D. M., & McPherson, M. S. (2006). Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy (Second 

ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Hayek, F. A. (1948). Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago. 

Hayek, F. A. (1979). Social Justice, Socialism and Democracy: Three Australian Lectures. Sydney: Centre of 

Independent Studies. 

Häyry, M. (1994). Liberal Utilitarianism and Applied Ethics. London: Routledge. 

Howard, M. C., & King, J. E. (2004). The Rise of Neo-liberalism in Advanced Capitalist Economies: Towards a 

Materialist Explanation. In P. Arestis, & M. Sawyer (Eds.), The Rise of the Market: Critical Essays on the Political 

Economy of Neo-Liberalism (pp. 38-73). Cheltenham: Edward Elgar. 



 

354 

 

Huntington, S., & Nelson, J. (1976). No Easy Choice: Political participation in developing countries. Cambridge, 

MA: Harvard University Press. 

Kagan, S. (1998). Normative Ethics. Boulder, CO: Westview Press. 

Kuczynski, P. P., & Williamson, J. (Eds.). (2003). After the Washington Consensus. Washington, DC: Institute 

for International Studies. 

LaFollette, H. (2002). Ethics in Practice: An Anthology (second ed.). Oxford: Blackwell Publishing. 

Machlup, F. (1978). Methodology of Economics and Other Social Sciences. New York: Academic Press. 

Marangos, J. (2004). Alternative Economic Models of Transition. England and USA: Ashgate. 

Marangos, J. (2009a). What happened to the Washington Consensus? The Evolution of International Development 

Policy. The Journal of Socio-Economics, 38(1), pp. 197–208. 

Marangos, J. (2009b). The Evolution of the Term 'Washington Consensus'. Journal of Economic Surveys, 23(2), 

pp. 350–384. 

Marshall, A. (1920 [1890]). Principles of Economics (Eight ed.). London: Macmillan and Co., Ltd (Retrieved by 

Library of Economics and Liberty: http://www.econlib.org/library/Marshall/marP28.html). 

Milonakis , D., & Fine, B. (2009). From Political Economy to Economics: Method, the social and the historical 

in the evolution of economic theory. London and New York: Routledge. 

Moore, G. E. (1960 [1903]). Principia Ethica (1903). Cambridge: Cambridge University Press. 

Morgenthau, H. (1948). Politics among Nations. New York: Alfred A. Knopf. 

North, D. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1), pp. 97-112. 

Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Blackwell. 

Olson, M. (1982). The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University Press. 

Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. The American Political Science Review, 87(3), 

pp. 567-576. 

Owens, J. (1983). Business Ethics in the College Classroom. Journal of Business Education, 58(7), pp. 258-262. 

Parish, W. L., & Michelson, E. (1996). Politics and Markets: Dual Transformations. American Journal of 

Sociology, 101(4), pp. 1042-1059. 

Pourgerami, A., & Assane, D. (1992). Macroeconomic Determinants of Growth: New Measurement and Evidence 

on the Effect of Political Freedom. Applied Economics, 24(1), pp. 129-136. 

Rodrik, D. (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World 

Bank's Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. Journal of Economic Literature, 

44(4), pp. 973–987. 

Roemer, J. E. (1994). A Future for Socialism. Massachusetts: Harvard University Press. 

Saavedra, J. (2003). Labor Markets during the 1990s. In P. P. Kuczynski, & J. Williamson (Eds.), After the 

Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America (pp. 213-263). Washington, DC: 

Institute for International Economics. 

Sally, R. (1998). Classical liberalism and International Economic Order: Studies in Theory and Intellectual 

History. London: Routledge. 

Sen, A. (1987). On Ethics and Economics. Oxford: Blackwell. 

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.London and New York: Routledge. 

Serra, N., & Stiglitz, J. (Eds.). (2008). The Washington Consensus Reconsidered. Oxford: Oxford University 

Press. 

Singer, P. (2011). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Smith, A. (1986 [1776]). The Wealth of Nations. London: Penguin. 

Smith, A. (2004 [1759]). The Theory of Moral Sentiments. (K. Haakonssen, Ed.) Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Stiglitz, J. (2000). Unraveling the Washington Consensus. Multinational Monitor, 21(4), pp. 13-21. 

van Staveren, I. (2001). The Values of Economics: An Aristotelian Perspective. London and New York: Routledge. 

van Staveren, I. (2009). Efficiency. In J. Peil, & I. van Staveren (Eds.), Handbook of Economics and Ethics (pp. 

107-114). Cheltenham: Edward Elgar. 

Vickers, D. (1997). Economics and Ethics: An Introduction to Theory, Institutions, and Policy. London: 

Greenwood Publishing Group. 

Vorhies, F., & Glahe, F. (1988). Political Liberty and Development: An Empirical Investigation. Public Choice, 

58(1), pp. 45-71. 

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill. 

Williams, B. (2006). Ethics and the Limits of Philosophy. London and New York: Routledge. 

Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. In J. Williamson (Ed.), Latin American 

Adjustment: How Much Has Happened? (Chapter 2). Washington, DC: Institute for International Economics. 

Republished online (November,2002),http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?researchid=486. 

Williamson, J. (1993). Democracy and the 'Washington Consensus'. World Development, 21(8), pp. 1329-1336. 



 

355 

 

Williamson, J. (2002). Did the Washington Consensus Fail? Outline of remarks at the Center for Strategic & 

International Studies, November 6, pp. 1-4. 

Williamson, J. (2007). Shock therapy and the Washington Consensus: a comment. Comparative Economic 

Studies, 49(1), pp. 59–60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

356 

 

Assessing the Quality Assurance policies in Higher Education Institutes in 

Greece - Stylianos D imitriou, Sotirio s Dimitr iadis & Evangelos Kehris 

 

 

Stylianos Dimitriou, Sotirios Dimitriadis, Evangelos Kehris 

Technological Educational Institute of Central Macedonia 
 

Abstract 

 

Quality assurance in Greek universities has been introduced in the last few years by the Hellenic Quality 

Assurance and Accreditation Agency. Higher educational institutes were instructed to establish and operate new 

academic units, namely Quality Assurance Units, that would manage the quality assurance procedures in the 

corresponding institutes. The central entity which would coordinate and oversee all of these procedures, was the 

Quality Assurance Information System, an application which would assist the application of evaluation policies. 

However, as expected, several challenges appeared related both to the scepticism of the academic staff on the 

evaluation in general and on various technical issues. In this work, we assess the operation of the Quality 

Assurance Unit of Technical Educational Institute of Central Macedonia, with emphasis on the information system 

that was implemented by the unit. We demonstrate the obstacles that we had to overcome during the development 

and the production phase and we make some proposals towards the improvement of the quality assurance policies 

in the future. 

 

1. Introduction 

 

Quality assurance (QA) in Greek universities is needed so as to provide a high level of provided services to the 

entire spectrum of academic community; professors, administrative staff and students. It gives us the means to 

evaluate the performance of academic personnel and take the proper actions when issues appear. Since the 

instructive methodology is exceptionally versatile, it is vital that the measurements that we will use to gauge our 

organization's yield are directed in an opportune way, while at the same time not blocking with the educating 

work. In our country, QA in higher education institutes first begun by the Hellenic Quality Assurance and 

Accreditation Agency (HQA), a public sector association that screens and manages the quality of educational 

procedures in Greek universities. With a specific end goal to aid the usage of new QA arrangements and directions, 

colleges have been asked to create new university entities, Quality Assurance Units (QAU). QAUs would not just 

manage the implementation of the novel quality assurance strategies in their respective institutes, but also tasked 

with the creation of Quality Assurance Information Systems (QAIS). These Information Systems would be 

assigned with preparing the required data for the evaluation process, organize the departments and personnel, 

provide a feedback mechanism for supervisors and so on. Following HQA rules (HQA, 2011) colleges and other 

advanced education establishments were entrusted with choosing to either build up their own QAIS, with existing 

work force or outside partners, or buy in-the-container applications from programming houses. 

The greater part of educational institutes, alongside with the Technological Educational Institute of Central 

Macedonia (TEI CM) decided to implement the QAIS with their own means. This decision proved to be a test for 

the universities that picked this path, as many problems appeared. HQA did not provide the institutes with specific 

requirements, some institutes were not equipped with skilful programmers and for many more the attitude of the 

academic staff was not accepting to the new evaluation procedures. In any case, creating an information system 

by the ourselves, ensured that the technical knowledge stayed at TEI CM and helped implement a more adaptive 

design approach. The initial working version of the QAIS was prepared half a year after the formation of the 

development group, and the implementation lasted for the following year and a half. Following four years of 

working with our QAIS, we have come to some valuable (Moysiadis, 2011). 

The rest of the paper is structured as follows. In section 2 we analyse the QAIS that we implemented and present 

its features. In section 3 we cite some statistics on the previous years of production. In section 4 we depict the 

issues that arose and exist until today and in section 5 we present our proposals in order to resolve those challenges. 

Finally, in section 6 we make a conclusion and set the framework for future work. 

 

2. Quality Assurance Information System 

 

As mentioned in the first section, our institute developed its QAIS with full-custom coding and free resources. 

Amid designing the information system, we considered two main points. 
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1) The QAIS should be built in a way to adjust to potential modifications of the organization of TEI CM (eg new 

departments or new educational programs) and alternations to the specified procedures. 

2) The QAIS would be integrated with the other applications that are utilized by the university, such as e-

secretariat and project management software, so as to exchange information. 

In order to assist the integration of QAIS with other applications, we opted for an MVC (Model-View-Controller) 

design that isolates the application from the information, and hence enabling us to import data to our database 

from external resources, without meddling with the rest of the application. Making the QAIS adaptive, required a 

flexible design with careful planning ahead. Keeping in mind that the end goal was to make an application that 

could be easily modified to suit the needs of the institute, we created a sophisticated system of permissions which 

is user- and unit-oriented. Every application user is linked with at least one role that determines what actions it 

can perform in the system. For example, a user can be an adjunct professor at the department of Business 

Administration or a supervisor at the school of Management and Financial Studies. 

The notion of academic unit is dynamic and can allude to either an educational module, a division, a group of 

departments or a bureau. Units are organized hierarchically, with the school containing divisions, the division 

containing curricula etc. and this structure also matches the corresponding user permissions. The supervisor of a 

particular sector is also the supervisor to every sub-sector that belongs to the initial one. User roles are given at 

the beginning of each semester are linked with specific tasks during this time period. For instance, inventory 

sheets should be submitted by all teaching personnel, whereas student evaluation needs to take place at the second 

half of the semester. Not completing one’s assignments, results in warning or reprimand by the head of the unit. 

This role design allows the dynamic creation of new user roles and permissions. 

The most interesting components of the QAIS are the ones that are related with student evaluation of the 

educational work. During the second half of each academic semester, undergraduate and postgraduate students 

are allowed to assess the teaching personnel using printed or online questionnaires. The questionnaire type as well 

as the specific questions are picked by each department and the have three alternatives. 

1) Printed questionnaires. These questionnaires are given to students during class, are completed within five 

minutes and then are gathered by the administrative staff. At the end of semester, they are scanned, digitized, 

imported at the QAIS database and then disseminated to the professors. 

2) Online questionnaires, with tokens (without student login). Instead of printed questionnaires, students are given 

tokens with unique numbers, which correspond to specific online surveys. Students have to take the surveys 

whenever they want, until the end of the semester. The rest of the process, is the same as before. 

3) Online questionnaires, with student login (without tokens). In the third alternative, students need to login using 

the institutional account details and complete the online questionnaires. Obviously, no individual information is 

kept. 

In all of these methods, the academic personnel is allowed to view the results of the evaluation after the end of 

the examination period and all the courses have been graded. This is done to avoid influence by potential low 

evaluation scores. 

 

3. Quality Assurance in Numbers 

 

Student evaluation is only a small part of the functionality implemented in QAIS. QAIS are utilized to keep up a 

vast volume of information which is gathered by teacher and course inventory sheets. This information is utilized 

at a next step as a part of for the external evaluation of the university by the HQA. We can see some numerical 

data by the entire institute at table 1, where we depict completed questionnaires, teacher inventory sheets and 

course inventory sheets. It is apparent that academic units have integrated the evaluation in their own time-

schedules. Such a big-scale evaluation, with over 10000 questionnaires per semester, is possible thanks to the 

existence of the QAIS. Numbers for the later semesters is not available because of diminished funding the later 

years (more on this in the section 4). In a comparable way, Table 2 shows faculty publications and citations per 

year for the last six years. 

 

Semester Questionnaires Teacher inventory 

sheets 

Course inventory sheets 

Fall 2011-12 13096 190 321 

Spring 2011-12 12855 207 308 

Fall 2012-13 14656 233 319 

Spring 2012-13 13212 125 144 

Fall 2013-14 13403 166 294 

Spring 2013-14 11132 143 205 

Fall 2014-15 11035 148 275 

Table 1. Questionnaires, teacher and course inventory sheets 
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Year Publications Citations 

2015 221 3459 

2014 320 1090 

2013 340 2209 

2012 506 1396 

2011 484 1990 

2010 498 1278 

Table 2. Publications and citations per year 

 

4. Issues and Challenges 

 

There are many issues and challenges when it comes to design and apply solid QA procedures. Some of them are 

caused by the way Greek higher education institutes are funded and operate in general, whereas others can be 

traced to each individual institute. Even though the majority of the universities have created and operate Quality 

Assurance Units and QAIS, there are a few challenges that may obstruct further adoption of quality management 

in universities and TEIs. 

1) Students are not motivated enough to take part in the evaluation process. Many times, students have the 

tendency to refuse to fill questionnaires – particularly online surveys where they are not forced to complete them 

during class time – since they theorize that their point-of-view is not considered by the department’s 

administration. Even though this concern is valid now and then, the majority of the issues are resolved by the 

administration but the respective action is not advertised to the students. of the circumstances move are made yet 

not promoted. Educators with consistent lower evaluations will get help by the department in order to beef up 

their score, and in rarer cases will be reprimanded. On the other hand, higher than normal educators receive praise 

or have more courses assigned. In any case, since there are no particular strategies that ought to be taken after 

when a course or a teacher is evaluated incredibly great or terrible, students may argue that the administration 

does not have the moral obligation enforce specific policies. This problem becomes greater in Greek universities, 

where the majority of the academic personnel is tenured and in this way hard to be promoted or demoted. 

Nevertheless, we ought to keep in mind that the point of the evaluation is not to make a spectacle of bad professors, 

but rather to help low performing staff to increase its output, while at the same time advancing great practices 

(Dimitriadis et al., 2013).  

2) Academic personnel is not motivated enough to take part in the evaluation process. Since there is no globally 

acknowledged approach to prove when an educator is outside the normal behaviour (either exceptionally good or 

exceptionally bad, as compared to its colleagues), professors may argue that student evaluation is not objective 

and derives as the result of unreasonable student dislike. This mindset is enhanced by the way that some students 

comment on their professors during evaluation, since they do not focus on actual problems but on gossips and 

rants. However, even in situations where students point out specific existing issues, their solution might be outside 

the reach of the professor (eg an excessive number of students in a computer room where the quantity of computers 

is predetermined). This scepticism is legitimate to a degree, since there are more criteria to assess an educator 

beyond surveys which are not depicted using only questionnaires. 

3) The university is not motivated enough to take part to the evaluation process. In companies in the private sector, 

quality assurance makes sense since there are benefits that can be reaped. However, things are different at the 

public sector. As the example of ATHENA plan, when decisions are being made, a small percentage of the criteria 

is the assessment of the institute. During the ATHENA plan (ATHENA, HQA), which involved the restructuring 

of the higher education map in Greece, by moving departments, closing or creating new ones, the criteria were 

only partially based on the performance of each university and other metrics were taken into (Physical size and 

structure of universities, spatial distribution, subject area) (ATHENA, Criteria). Also, the absence of funding 

forces the smaller institutes to shut down their QAUs as they cannot maintain them with existing personnel. 

 

5. What can be done 

 

In order to resolve the aforementioned issues, the solution is not to stop quality assurance, but rather ti increase 

the incentives to use evaluation procedures. We cite two of our proposals. 

a) Policies that Respond to Evaluation Results 

It is really important to give a feeling of justice to students as well as to the assessed academic personnel. Students 

should know that their responses are taken into consideration by the department and educators that they are 

assessed unbiasedly. Obviously, this is easier said than done for two reasons. The first is that all the universities 

ought to consent to standard way detect and recognize deviating behaviour (either exceptionally good or 



 

359 

 

exceptionally bad). The second is that we should notify the students of the actions the administration takes for a 

low-performing educator, without openly disgracing him. Quality controls ought to be included which will signify 

objectively probable issues (Nikolaidis and Dimitriadis, 2014).  

b) Rewarding the University  

Even though rewarding the institute is the obligation higher institutions, such as the Greek government or the 

HQA, it is essential to link the evaluation results with funding and other privileges, for example, the ability to 

operate postgraduate curricula or establish new departments. Inability to do so, will result to unwillingness from 

the academic staff to maintaining quality assurance policies and student evaluation will eventually stop. Even 

though such policies currently exist, they are insufficient and the most important decisions are taken based of 

other criteria (financial, geographical and so forth). 

 

6. Conclusion 

 

In this paper we made a short survey on the quality assurance in Greek universities, while focusing on the issues 

and difficulties we confronted at the Technological Educational Institute of Central Macedonia. We called 

attention to a few, as we would like to think, weak points on the present methodology followed and we proposed 

some solutions. The next stage is to apply these proposals to everyday activity. Intra-university cooperation will 

help as in establishing more globally accepted policies and international experience will help us doing so faster. 
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Abstract 

 

This paper studies the current position of Sharing Economy and its possible future evolution. 

Using Koen Frenken’s definition, we distinguish Sharing Economy from its relatives and discuss theoretical 

issues. Next, we present the views of its critics and try to examine what is the most prevalent scenario for its 

development. Finally, we present our findings and close with some suggestions for further study. 

 

Introduction 

 

The rise of Sharing Economy and the related platform-based economic activities has been spectacular in recent 

years and has triggered disruptive changes in many traditional sectors of the economy. This framework includes 

a variety of different platforms, from non-profit ones like Couchsurfing, that offers free accommodation around 

the world, and Kiva that offers micro-loans, up to for-profit ones like Airbnb for housing, and Uber in the 

transportation sector. 

Inevitably, it sparks disagreements regarding its content and whether a particular activity is part of the Sharing 

Economy or not, as to what the evolution of this economy will be. Will it end up with the formation of new 

monopolies? What will be the role of the Institutions and civil society? 

In chapter one, we argue that Frenken’s definition of Sharing Economy is the most accurate and, using this 

definition, we attempt a first categorization of the major players of the field. 

In chapter two, we discuss the main criticism about tax avoidance, lack of regulation and workforce exploitation. 

In chapter three, we attempt a glimpse to the future of the Sharing Economy.  

In chapter four we present our conclusions and some ideas for further research. 

 

1. Definition and theoretical discussion 

 

To date, there has been no formal strict definition and we could argue that there is some confusion around this 

area. This is perfectly normal, as the use of a new disruptive technology changes the modus operandi in many 

areas of economic and social life. On the other hand, there is a need for a definition that, after ten years of its 

operation, will help us to thoroughly study it, evaluate its impact and identify the necessary regulations.  

In our view, the more precise definition - which tends to prevail - is the following, by Professor Koen Frenken 

(Frenken 2015): "Sharing Economy is the practice that consumers grant each other temporary access to 

their under-utilized physical assets (idle capacity), probably for money”. 

 

However, many platform economy companies have found shelter under the spacious umbrella of Sharing 

Economy, with the majority of them falling into what Arun Sundararajan describes as crowd-based capitalism 

(Sundararajan 2016), a capitalism that now has the crowd in place of the market. The following diagram presents 

the main and minor categories of platform economy. 
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Figure 1. Source: Frenken Koen (2017) 

So, we can see that Sharing Economy has all three attributes: 

i) it is peer to peer (p2p); 

ii) it provides access instead of ownership; 

iii) it is circular. 

 

While only two of the above three attributes apply, the following types of economy occur: 

 

Attribute Sharing Product-

service 

Second 

Hand 

On demand 

Gig 

p2p Yes No Yes Yes 

Access Yes Yes No Yes 

Circular Yes Yes Yes No 

     

 

Now, we briefly list the corresponding definitions: 

 

Product service economy 

A consumer gains temporary access to a product or service not from another consumer, but from a company. That 

company could be a car rental like Hertz (Frenken 2015). 

 

Second-hand economy 

This is the online market for second-hand products. These markets have been around for many years. However, 

transaction costs (Williamson 1981) were very high. The arrival of the Internet dramatically reduced them, 

allowing for rapid growth. E-bay is a typical company falling under this category. 

On-demand or Gig Economy 

It is defined as the economic activity created by technology companies that fulfill consumer demand through the 

immediate provisioning of goods and services. Supply and demand are getting matched through on-line platforms. 

The noticeable difference between this and Sharing Economy is that the capacity is created at the consumer’s 

demand, therefore there is no idle capacity or under-utilized asset. 

The basic terms are defined as follows: 

p2p 

Peer to Peer economy is a decentralized trading model where users purchase or sell products or services without 

the third-party intermediaries. The transaction takes place directly between them. The role of a platform is to 

facilitate the transaction and not to interfere in it. 

 

Access Economy 

The economy offers access instead of property ownership to goods and services. Renting a car or a tool is a typical 

activity in the context of access economy. 
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Circular economy 

The term for circular economy, as well as for circular business models, is provided by David Pearce (Pearce et al 

1992), who defines it as the economy that emphasizes the following characteristics of products: 

(i) Long-lasting design 
(ii) Maintenance 
(iii) Repair, reuse, remanufacturing, refurbishing and recycling. 

 
 
This economic model is clearly in contrast to the traditional rectilinear production model: take, make, dispose. 
Much of the platform economy is circular. 

We apply the above definitions and terminology to categorize the main actors in platform-economy. Our goal is 

not to make a complete map of all the hundreds of companies and organizations in the field, but to clarify the 

above-mentioned terminology in a way that it will be useful for future reference. 

 

1) Airbnb 

 

This platform should be classified as mixed or hybrid. The justification arises from the following two examples: 

Let’s think of someone who owns a house and rents it through Airbnb during his holidays or when he travels 

abroad. This is a typical case of Sharing Economy. He exploits its idle capacity, the days the house is left empty 

and unused. The transaction takes place between consumers and the access granted is temporary. 

Now, let us think of another individual, who is the owner or tenant of one or more houses which are used 

exclusively for Airbnb renting. There is no under-utilization, as the assets are not been used by their owner at all. 

This is nothing more than the operation of a hotel business via a platform; it must be categorized under platform 

economy or platform capitalism. 

In this sense, we understand that the same regulatory framework for these two types of users could not apply. 

Sharing the house someone lives in is totally different from room rental. 

In some cases, the boundaries between the two are blurred. If someone uses his house for three months a year, 

while the rest of them he rents it, does he continue to participate in Sharing Economy? Following the above-

mentioned definition, he does. A legislative issue arises here, that is how many days per year would be the 

maximum acceptable rental period before someone shifts from Sharing Economy to ordinary business?.This 

question is not only theoretical as it could affect the regulatory measures. For example, in Amsterdam the hosting 

limit per place in Airbnb is 60 nights, in 90 nights in London and in Barcelona the city council threatens to 

permanently ban Airbnb. 

 

2) Uber 

 

Maybe the most debatable platform. 

Through this platform, a user can ask a driver to move him from point A to point B of the city or beyond. Drivers 

in Uber Black are professionals, whereas in UberX they are not. In any case, the route will not be carried out 

unless the consumer demands it. Therefore, there is no idle capacity to be utilized. The transaction is made between 

consumers (p2p), the access given is temporary, therefore Uber is part of the on-demand or Gig economy. 

However, a separate reference should be made for the Uber Pool, which enables users to share the cost of a specific 

route. That is, a user asks for a route while simultaneously searching for other people to share it with. This, in 

fact, is a case of idle capacity, given that the route would have taken place with some empty seats, which now are 

covered through the application. So, Uber falls partly under Sharing Economy and partly under On-demand 

Economy. 

 

3). Blablacar 

 

Blablacar first appeared in France and currently operates in a number of European countries, often using different 

names. Through this, a driver who is going to perform a-usually- distant route, can find other users to fill some of 

the empty seats and cover partially the costs. Respectively, someone who wants to travel to a place can find a 

driver who goes there, often paying less even compared to public transport. 

It is clear that this activity fulfills all three criteria and belongs to Sharing  

Economy. Generally speaking, carpooling is a typical sharing activity.  

 

4) e-bay 
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It started operating in 1998 and for many scholars it was considered as the beginning of Sharing Economy. 

Through it, consumers can buy and sell second-hand items. It is obviously both p2p and circular. However, since 

it grants ownership of objects, instead of temporary access to them, it cannot be described as sharing, but rather 

as Second-Hand economy. 

In recent years, however, it is also being used for the sale of new items, so the element of circularity is lost and it 

is often used by companies. Therefore, although it was launched as a typical case of second-hand economy, today, 

according to the pre-mentioned terminology, it must be considered as an hybrid platform that hosts different 

versions of Platform Economy. 

 

5) Task Rabbit 

 

A TaskRabbit is an everyday person willing to complete a certain job or task that someone has requested online 

on the relevant platform. This task could be a "chore”, such as walking the dog, carrying a heavy object or 

something that requires a specific expertise such as repairing a faucet, or a computer. People participate in an 

online auction for this project and the bidder chooses the one that best suits in. This is an exchange of services, 

not products. Therefore, as there is no idle capacity for humans, this activity falls under product-service economy. 

 

6) Couchsurfing 

It is a typical case of  Sharing Economy. It provides a service that connects members to a global community of 

travelers. The members host the travelers in their homes not for money, but for the joy of the experience. It 

launched on 2004, three years before Airbnb. 

 

7) Kiva 

 

Kiva is a platform that facilitates peer to peer lending. It is non-profit (e.g. the lender does not get any interest) 

and the motive is purely altruistic. Through this, a small entrepreneur gains temporary access to an amount of 

money that belongs to a group of lenders. The money is transferred from the lender to borrower; therefore, as 

economists consider that money is a physical asset, Kiva is a part of the Sharing Economy. 

 

8) Zipcar.  

 

Zipcar offers b2c service where the company rents the cars to the members through an online platform. In 2013, 

it was acquired by Avis Budget. It is innovative in many aspects but it is neither circular nor peer to peer. 

Therefore, it must be categorized under access economy. 

 

9) Turo  

 

It is a p2p car rental company that works in a way similar to Airbnb, but for cars. It helps car owners match with 

potential borrowers. The platform facilitates circulation of existing cars therefore it clearly falls under Sharing 

Economy. 

 

Is sharing a new activity? 

Sharing Economy is new, a phenomenon of the past decade, and so seems to be sharing itself for a lot of people. 

One of the reasons behind this is the trend that historians call "presentism," the tendency to treat things as if 

nothing similar existed before (Frenken et al 2017), as if the process of sharing was unprecedented. But people 

have always been sharing things; we can even say that sharing exists since the dawn of mankind. The difference 

is that it used to be limited among members of the same family, friends or neighbors. Generally, among people 

who had already built a relationship of trust between them. Families always shared their food, shelter, tools. Small 

communities of people were hunting together and sharing the game. Sometimes, sharing had purely altruistic 

motives; sometimes there was an expectation for reciprocity. Hosting a close relative at home, sharing a car with 

a family member, and exchanging tools with neighbors were common practices. 

So, what’s new? 

It's the e-reputation. We now have the opportunity to share things, houses, cars, experiences with strangers. A 

process described by Juliet Schor (Schor 2014) as “Stranger Sharing”. This possibility is due to the internet and 

more specifically to the options we now have through the platforms described above to obtain a digital identity, a 

profile that receives public ratings that everyone can evaluate. It is what Arun Sundararajan (Sundararajan 2016) 

calls “The digitization of trust”;it has revolutionized people's relationships by giving them completely new 

opportunities, both at financial and social level. 

Jon Coleman defined trust as "a man's intention to engage in an activity with someone else without knowing 

beforehand how the other one will behave." This is where electronic rating is involved, transforming the 
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uncertainty of accepting a stranger in your home or trusting an unknown driver, to a reasonable risk. So, before 

proceeding with a transaction with a complete unknown, one can study his profile, see the ratings he has collected 

at that time and then decide. Depending on the extent to which uncertainty is ruled out, one can also regulate the 

terms by which he accepts to make a transaction. In this way, the real risk is approaching zero therefore it is easily 

understandable why the sharing economy is growing so fast.  

On the other hand, looking at the reviews on one of the best-known platforms, Airbnb we’ll find that almost all 

of them are positive. Research (Zervas et al 2015) finds that 95% of Airbnb critics range from positive to excellent. 

But  how can they be considered reliable? 

Users continue to be satisfied; a study(Overgoor et al 2012) finds that despite these concerns, over 70% of 

consumers report that they trust online reviews, so that seems to be a useful tool. This could be explained by the 

fact that if an Airbnb user has an average of less than 3.5 stars (it’s a five-star platform), his listing practically is 

turned "invisible", it cannot be found on search. This may explain why researchers did not find accommodations 

rated less than 3.5 stars. And this, the “disappearance of low-rated” is a common practice among platforms. We 

also need to consider the practice of the off-the-record ratings, in particular the private comments, sent from users 

to the customer service staff, which are not made public. This option allows users to submit their negative reviews 

for others user without exposing themselves. As we don’t know how the search system within a platform works, 

we can speculate that complaints to Airbnb's staff about a particular property make it harder to find. Whatever the 

case, it seems that the rating system is working. Empirical evidence and research to date has shown that users of 

the main platforms of the sharing economy are satisfied both by the quality of services they enjoy within them 

and the reliability and security provided by the platform. In fact, it turns out that getting very good reviews, such 

as the status of Superhost in Airbnb, is particularly lucrative as research has shown that there is a positive 

relationship between price and rating (Teubner et al 2016). 

 

 

2. Criticism of the sharing concept 

 

Based on the previous definitions and categorization, it appears that the majority of criticism is focused on specific 

applications of the on-demand or the product service economy but not to so much to the Sharing Economy itself. 

However, as all of them belong to the same economic family we must discuss them. 

Let’s start from Anthony Kalamar (Kalamar 2014), who puts it as: “Sharewashing is the new Greenwashing”, 

which means that many companies use the idea of sharing as a flag of convenience in order to speculate 

unhindered. The same thing happened - and it is still happening today - with companies that switched their entire 

product line to "environmentally friendly" overnight simply by changing titles and colors in their packaging. In 

fact, he thinks that the only change is the pass-through of the total risk from the companies to the workforce now 

baptized as micro-entrepreneurs. 

TaskRabbit and its similar applications are recipients of particularly hard criticism. Criticism focuses on the fact 

that this process removes all the legal rights from the workforce. As the work is not described as such, but as a 

time sharing between equal members, it de facto sets any discussion about minimum wage or insurance out of 

frame. And it is the lack of regulation and not the technology that generates profits (Pasquale et al 2016).  

Hannak et al finds that: “On TaskRabbit, we find that women receive significantly fewer reviews, especially White 

women. 

 We also find evidence for racial bias: Black workers receive worse ratings than Asian and White workers, 

especially Black men. Most problematically, we find algorithmic bias in search results: gender and race have 

significant negative correlations with search rank, although the impacted group changes depending on which city 

is examined”(Hannak et al 2017). 

 

Similarly, Uber (and its competitor Lyft) is receiving equally harsh criticisms since, in one way or another, it relies 

mostly on avoiding regulations and paying taxes than on technological innovation, and cannot be considered as 

part of the Sharing Economy (Meelen 2016). Russell Belk (Belk 2014) describes this activity as pseudo-Sharing, 

where Uber-like platforms act like a wolf in sheep's clothing: Business as usual, tax avoidance, workforce 

exploitation, but they present themselves in the guise of sharing.  

Belk, moving one step further, sets three criteria based on which an activity cannot be considered as part of the 

Sharing Economy: 

1) Presence of profit motives; 

2) Absence of feelings of community; 

3) Expectations of reciprocity 

However, in our view, it is difficult to categorize a type of economy based on the motives and expectations of the 

participants in it, as, on the one hand we can never be sure what these really are; on the other hand there is a great 

variation depending on the age, income, educational level of users (Böcker et al 2016). For example, someone 

who is participating in the Airbnb platform by sharing his home can actually collect some money that allows him 
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to pay his bills but still his major motive could be that of making new friends around the world. On the other hand, 

someone else could do the same without having any social motives. It is hard to figure out who is who. So, even 

if the incentives are different, it is the actions that determine the type of economy. If we were to accept Belk’s 

criteria then we should say that there is no longer Sharing Economy, except, maybe, for a few local exceptions. 

This is exactly what De Grave said at the Ouishare conference in 2016: "Sharing Economy is over, as it did not 

live up to its initial promises." (De Grave, 2016). He questions the following: 

• It creates enormous amounts of wealth and it has been using a socially-progressive feel-good rhetoric to do 

so. But will the platforms share that wealth with the users-on both the provider and user sides of the market? 

• Will the user base be expanded beyond high educated, able-bodied urbanities?  

• Will it continue to provide decent livelihoods to micro-entrepreneurs and will they continue to create true 

value for users? 

• Whether and when platforms are installed as solid monopolies change everything and forget about 

"promises" and profit in the largest proportion goes to the multinational companies owning the platforms and to 

the shareholders, venture capitalists, financiers? 

We will attempt to answer the above arguments. 

The platforms so far share the wealth they produce with their members, who participate as providers. Those who 

are simple users do not receive anything directly, but we can say that they are benefited indirectly from the best 

prices and services they enjoy compared to what traditional economy offers. 

The user base appears to be steadily expanding, both towards Asians as well as Afro-Americans and Indians. 

However, the educational level of the average user remains high (e.g. most have one or more university degrees 

and speak one or more languages other than their mother tongue). On the other hand, it would be difficult for 

someone digitally illiterate, or for someone who does not speak at least English, to get involved in it. 

As to how it will evolve, currently it is hard to predict it, but we will discuss some scenarios below. The market 

monopolization risk is real, but not unavoidable. So, the issue is not what platforms will do if they achieve a 

monopoly position, but what users should to prevent it. 

 

Racial discrimination? 

 

A study by Edelman and Luca (Edelman et al., 2014) found that listings from non-blacks at Airbnb could charge 

up to 12% higher prices than those of blacks in similar homes and areas. This could be termed as racial 

discrimination. However, it should be noted that as of November 1, 2016, Airbnb has adopted a very strict, 

mandatory anti-discrimination policy, which users must accept and sign, unless they want to find his profile 

deleted. 

 

Social and class prejudices? 

 

Juliet Schor (Schor 2014), noted that class and social prejudices are often transferred to Sharing Economy. Even 

in time-banks where participants exchange equally between them services that they measure in units of time - they 

found that users are reluctant to share their most valuable skills (such as programming or web designing),whereas 

they prefer to work as amateur electricians or manual workers. On the other hand, in the case of food sharing web-

pages, she found that only those who have the "correct appearance", packaging and "flavor" in the food they 

offered, were chosen. She continues that “critics see the platform companies as architects of a growing precariat, 

a class on the precarious edge of economic security”, and argues that “the impetus for sharing is not trust, but 

desperation”.  

 

What is certain is that debates over the Sharing and the Platform economy will continue, as well as the need for 

further study and development of a regulatory framework. Data collection, which is difficult so far since 

companies are reluctant to provide information, will help to make the landscape clearer. 

 

3. Future of Sharing Economy 

 

We’ll discuss three possible scenarios proposed by Koen Frenken (Frenken 2017): 

1. The monopoly-capitalist, according to which we have a further concentration of activity on a few large 

platforms like Airbnb, Uber et al. Just like what happened with social media and Facebook, search engines and 

Google. The power of this scenario is based on the fact that, as the number of users grows, the value of the platform 

increases, while the higher-value platform becomes more attractive to users and so on. Thus, whoever takes the 

lead is more likely to dominate in the future. This scenario seems very likely but we must take into account the 

reaction of the institutions of national states or even of supranational institutions such as the WTO and others 

whose aim is to regulate international trade. 
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2. The second scenario proposes the transition to a situation in which states impose taxes on capital to redistribute 

wealth to the labor side. This scenario appears to be the least likely, in our view, as nation states are weakened at 

the current juncture, and on the other hand they generally show reluctance for such interventions. These policies 

are typical of old social democracy, which so far does not seem to have a great impact on the EU, the US or other 

Western countries. 

3. The third scenario proposes a gradual transition to platforms whose owners are the users themselves. In this 

way, they will ensure a fair distribution of wealth among their members, as well as the protection of their data 

against third parties and even the states. 

So, we estimate that in the near future there will be a mixed scenario between 1 and 3. That is, the excessive power 

of large platforms will cause even faster and more efficient self-organization of platform members on their own, 

such as Fairbnb- a new platform launched by volunteers in Amsterdam that is going to operate like Airbnb but 

with its own members as owners. The role of the state, the institutions in general will, however, determine where 

the balance will go. In other words, the legislative framework will play a major role, since it will either favor 

supranational entities that manage the current platforms and have strong interconnections and sophisticated 

lobbying in international decision-making centers, or the civil society that is getting increasingly involved in such 

activities. 

An important parameter that should be considered is the following: The number of digitally illiterate people in the 

first world is decreasing dramatically so that the overwhelming majority of people under the age of 50 can handle 

comfortably all the necessary tools to participate in the Sharing Economy. Over the course of a decade, nearly 

everyone under the age of 60 will be comfortable with all the aspects of digital technology, practically the entire 

working population. At the same time, the international digital divide is constantly decreasing, bringing 

developing countries closer to developed ones, therefore we must expect rapid changes and growth in the platform 

economy as more and more people will be taking place to it. 

There seems to be a cultural change too. Ownership is not as important as before. As Belk has put it:“In the 

economy of things you are identified by what you own, in the economy of ideas that the web is creating, you are 

what you share” (Belk 2013). 

The blockchain revolution 

Another important parameter is the role of blockchain technology, the technology that lies behind Bitcoin, the 

first decentralized digital currency. As De Filippi (De Filippi 2017) put it, “Blockchain facilitates the exchange of 

value in a secure and decentralized manner, without the need for an intermediary”. This gives to the question: 

“who owns the platform?”The most unexpected answer: no one. That brings Sharing economy at another level, 

where the peers do not need a central platform. Some applications have already sprung up, like Akasha Web in 

social media, a Facebook-like but decentralized platform, openbazaar.org, a second-hand market similar to e-bay 

and many more. The question whether this new technology could dare to challenge the primacy of well-established 

giants like Facebook, e-bay, Uber, is something to be answered within the next few years. 

 

4. Conclusions and further research. 

 

i) Sharing Economy and its close relatives are here to stay. It’s not a dot-com bubble. It covers real needs of the 

society and brings the whole economy to a Pareto – improved position, as it facilitates the use of the idle capacity 

of assets. Irrespective of whether the motives for participation are individualistic or altruistic, materialistic or not, 

the impact of this economy improves society, as it utilizes under-utilized assets. Therefore, we can say that we are 

at the dawn of the Sharing era. 

ii) Indeed, sharing economy, by its very nature, strengthens bottom-up activities. Its mode of operation is 

decentralized or at least it is not necessary to have a center around which economic activity evolves. 

iii). Although the center is not necessary, we see that most of the Sharing and platform economy takes place 

among large companies such as Airbnb, Uber, e-bay. 

iv) At the same time, we see a strong backlash, that of blockchain applications, that creates new possibilities and 

challenges the leading companies of digital economy (even giants like Facebook or Google) with new 

decentralized applications. 

v) It leaves a positive trace to the environment. Although it depends on the political economy that will 

predominate, most scholars agree that the consequences are primarily positive. 

vi) People who participate in it are generally highly educated, with a high amount of social capital (Christoforou 

2013). Their participation adds to their human and social capital, therefore the fear that it could probably increase 

inequality between “people who own nothing”, without neither a strong human network nor a significant level of 

education and the rest of the society, is reasonable. On the other hand, the digitization of trust (Sundararajan 2016) 

brings people together even at a local level. Applications like Freegle in UK (Martin et al 2017) and the various 

Time Banks and Sharing Food communities that sprung all over the Glove after the Great Recession, give 

opportunities to people to participate even without having “anything”. 
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ix) The role of the national and supranational institutions will be crucial in terms of the regulatory framework, as 

well as the further bridging of the digital divide among the different countries of the World. 

x) There is lack of data as the platforms are reluctant to share information. But deeper research is more than 

necessary to better understand and specify the required regulatory measures. 

In conclusion, sharing and platform economy may not be the Utopian Dream once thought to be, but it empowers 

people with possibilities that were previously unthinkable. It increases the human and social capital, shakes 

traditional economy in many ways and will continue to grow at a fast pace. 

 

Further Study 

 

The Fairbnb platform is going to become a home sharing platform owned by its members. It will work similarly 

to Airbnb, but the amounts to be held as commissions will be returned to local communities through municipalities 

or other reputable local actors. Could it challenge Airbnb? 

The regulatory framework in cities such as Amsterdam, Barcelona and New York, as well as their implications, 

requires further study as useful conclusions will be drawn for the rest of the world. 
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Abstract 

 

The voluminous literature on foreign direct investment (FDI) has been more concerned with issues like labor and 

financial markets, macroeconomics, infrastructure as determinants of FDI inflows rather than the challenging 

issue of the relation of FDI with the type of host country’s political regime. This relation can be critical in the 

investment decision-making process of MNEs as it is believed that different types of political regimes attract 

different amounts of inward FDI. Scholars in the discipline of political science that provide through their research 

a deeper understanding of regime type relation with FDI, mainly they focus on two types of political systems in 

their ability to attract FDI, democracy and authoritarianism. In this paper the variations of FDI inflows into these 

two types of political regimes, will be examined by reviewing empirical studies. Many influential factors of a 

political system in attraction of FDI can be met under different political indicators, while sometimes two or more 

of them can be linked or merged and examined as one. This paper tries to reduce this complexity and report 

specific factors that are identified in both political systems and have an impact on inward FDI. In our analysis, 

first, the controversy that exists among scholars about the type of political regime that is more attractive to FDI 

inflows, is presented. Then, the report of the key political determinants that influence inbound FDI follows, and 

lastly the concluding remarks. 

 

Keywords: FDI inflows, political regimes, multinationals, democracy, authoritarianism 

 

 

1. Introduction 

 

FDI is a key driver of international economic integration and under the right policy framework, it can 

serve to financial stability, to promotion of economic development and enhancement of the well-being of societies 

(OECD, 2008). Many scholars argue that it is FDI’s beneficial effects on economic growth of host countries that 

enhance a competitive environment among them for the acquisition of significant share of FDI inflows. This 

increasing competition makes host government willing to adopt market-friendly policies, improving country’s 

investment climate.  An attractive business environment will retain the existing inflows as well as will attract 

more investors.  

FDI inflows are mainly company-centered, derived from MNEs’ interest to invest in a specific country 

and not from the side of the country to invest. MNEs do not invest in all countries equally as they rely their choice 

on the ability of the host country to maximize the likelihood of success of their investment plans. The vast amount 

of theoretical and empirical literature on FDI, reports a long list of determinants of MNEs engagement in FDI in 

target countries. Since, the literature has been more concerned with issues like labor and financial markets, 

macroeconomics, infrastructure rather than political environment’s determinants of FDI flows, a challenging issue 

is the relation of FDI to the type of host country’s political regime, in the sense that, this is that can enhance the 

investment decision-making process of MNEs. Thus, it is believed that different types of political regimes attract 

different amounts of inward FDI.  

The major types of political systems around the world now are democracies, monarchies, and 

authoritarian and totalitarian regimes. Scholars in the discipline of political science that have provided through 

their studies a deeper understanding of regime type relation to FDI, mainly they have been focusing on two types 

of political systems in their ability to attract FDI, democracy and authoritarianism. Currently, they are also 

interesting in regimes that are in a grey political zone called Hybrid regimes. These types of political systems 

combine democratic elements with autocratic ones (Diamond, 2002).  

Authoritarianism and democracy are distinguished by the degree of contestation and participation in the 

selection of national leaders. However, the nature of authoritarian regime generates a controversial environment 

for inward FDI, while democracy looks like, at one superficial glance, more appealing at foreign investors. 

Authoritarianism is a form of government characterized by liberty’s limitations, absence of parliamentary 

institutions, tradition-oriented society, and a clique of military, religious leaders and bureaucrats exercising 
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political power. It is closed to national political systems but not to totalitarianism as it is not a tyrannical regime 

and not totally control the political beliefs of its citizens (Salami, 2015).    Of course, there are no points of 

convergence with democracy. Morlino (2008) argues that “a regime has to be considered a minimal democracy if 

it has at least universal adult suffrage; recurring, free, competitive and fair elections; more than one political party; 

and more than one source of information”.  

The variations of FDI inflows into the two types of political regimes, democracy and authoritarianism 

will be examined by reviewing empirical studies. Political scientists examining the relationship between the type 

of political regime and the inflows of FDI, point out main factors of regime that are rather influential. These 

factors across empirical studies sometimes can be met under different political indicators, while other times two 

or more of them can be linked or merged and examined as one.  This paper tries to reduce this complexity and 

report specific factors that are identified into the two types of political regimes and have an impact on inward FDI. 

The rest of the paper is organized as follows: Section two refers to the controversy that exists among scholars 

about the type of political regime that is more attractive to FDI inflows while the third section indicates the key 

political determinants that influence inbound FDI and the last summarizes the key findings. 

 

2. Political regimes impact on FDI inflows 

 

Several empirical studies have recognized the critical role of host country’s political regime in MNEs’ 

investment decision –making. There are those supporting that autocratic policies foster domestic capital 

accumulation, FDI and growth. Thus, host countries exercising the authoritarian rule and administration by 

implementing harsh but efficiency – enhancing policies, provide a better environment for domestic and foreign 

investment than democratic governments. O’ Donnel (1978) argues that a cozy relationship exists between 

investors and autocrats and illustrates how investor-state collusion shields foreign capital in authoritarian 

countries. Foreign investors seem to prefer an autocratic state for its capacity to suppress labor demands, repel 

protesters, and legislate tax laws in favor of MNEs interests (Haggard, 1990; Greider, 1998). The “benefits of 

authoritarian rule” can be found in three categories. The first is that policy instability considered to exist in a 

higher level under democratic rule in the sense of government turnovers from one political party to another and 

maneuvers prior to elections, leading even to nationalization of companies. This feeling of unpredictable policy 

environments creates uncertainties to investors.  The second refers to the ability of competing interest groups to 

push unfriendly policies to MNEs. Τhird is the redistribution “card” that populists in democratic regimes play in 

a tricky way, serving usually their political parties’ interests (Jensen, et al., 2012). Furthermore, some authoritarian 

countries by accepting commitment are capable to lower perceptions of risk to foreign investors. For example, the 

signing of an international investment treaty by the authoritarian government may create to foreign investors 

expectations for implementation of liberal economic policies which will create a safer investment environment.  

In addition, the level of public deliberation in this type of regime may be rather influential in foreign investors’ 

decisions. Bastiaens (2016) supports that “bilateral investment treaties (BITs) will be effective in attracting the 

most foreign direct investment to authoritarian countries with high levels of public deliberation, as these regimes 

are credible in their liberal economic policy commitments”. 

However, a number of authors argue that although an authoritarian regime may manage to lower the risk 

by signing a BIT and be rather protective to the owners of the capital by vanishing any claims of society for 

redistribution, foreign investors always seem to face a considerable risk of policy reversals. These reversals 

usually come from governor’s sudden changes of interests and may result to an uncertain and unfriendly business 

environment (Harms & Ursprung, 2002). Definitely, this is opposed to MNEs’ expectations of a strong and long-

lasting ownership stake in a venture in a host country. Governments with high level of commitment to future 

economic policies conducive to MNEs’ interests usually achieve higher levels of inward FDI (Jensen, 2006). 

Olson (1993) supports that in well-established democracies, the investments are secure for long time due to the 

existence of independent judiciaries and electoral challenges guaranteeing property rights. According to him, 

foreign investors feel that in democracies their assets are protected from the greed of dictators. In the same line 

Harms & Ursprung (2002) argue that more liberal regimes attract a larger volume of FDI inflows. Their empirical 

study in emerging markets and developing economies provides proof about the positive association of democratic 

rights and FDI. Busse (2004) in his work confirms Harms & Ursprung empirical findings and concludes that 

countries with improving democratic rights and liberties receive larger volume of FDI per capita than would have 

been predicted on the basis of other country characteristics. However, he does not give reassurance about the 

positive relationship between democracy and inward FDI as he points out that for the 1970s and 1980s this 

relationship was in fact rather weak. MNEs during this period preferred to invest more in countries with 

authoritarian regimes. He links the change in MNEs’ location investment decision with the shift of the economy 

at 1990s from the primary sector to the other two sectors. Additionally, he mentions the influence of the aggressive 

campaigns that many non-governmental organizations followed, opposing to companies investment in countries 

with significantly lower democratic rights.  
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Li and Resnick (2003) focus on the causality from democratic institutions to FDI inflows. Their empirical 

findings are contradictory in the sense that “democratic institutions” stimulate FDI and also that “democratic 

institutions” obstruct FDI inflows. Jakobsen & de Soysa’s (2006) research supports the positive relation of 

democracy to FDI inflows and shows the way  of erasure the part of negativeness that described in Li & Resnick’s 

study.  In the same issue of International Organization, that the research of Li and Resnick published, Jensen 

(2003) in his article claims that “there is simply no empirical evidence that MNEs prefer to invest in dictatorships 

over democratic regimes”. His findings are just limited to the fact that democracies attract as much as 70 percent 

more FDI as a percentage of GDP than their authoritarian counterparts. According to Jensen (2006) democratic 

regimes provide access to information, better avenues for representation and higher levels of credibility and 

stability reducing political risk.  Choi and Samy (2008) in their effort to resolve the confusion produced by the 

contradictory theoretical arguments and empirical findings on the relationship between regime type and FDI 

inflows, proceed to reexamining Jensen and Li & Resnick studies’. Their empirical results are in a different base 

as they record specific attributes of democracy being associated with FDI inflows, like the institutional credibility 

when is enforced by veto players and democratic hindrance. 

Yang (2007) empirically examines the relationship between political regime and FDI inflows to the least 

developed countries (LDCs), brings out  that there is no evidence of a systematic relationship between democracy 

and FDI inflows, meaning that  “being a democracy does not help attract larger volume of FDI”.   

Biglaiser & Staats, (2010) clearly, propose that rather consider democratic regime to be crucial to FDI, 

the research must be directed towards the institutions that can be found within democracies. In the same vein, 

Moon (2015) stresses the importance of institutional features of the host country but does not limit it, in this type 

of regime only. While, Dang (2015) supports a novel claim that it is not democracy by itself but political similarity 

between the home and host countries that attracts FDI.  

Finally, there are some scholars like Oneal (1994) and Biglaiser & DeRouen (2006) arguing that regime 

type is simply not the case in explaining the variations of inflows of FDI into host countries. They even declare 

their disagreement with researchers that give credit to it as a significant indicator of FDI, providing an empirical 

evidence to their argument.  

Although remarkable theoretical and empirical studies have been conducted to define the relationship 

between a host country’s regime type and its influence on inward FDI, unfortunately they produced contradictory 

theoretical arguments and inconclusive empirical findings (Salami, 2015). The majority of these studies are in 

favor of the argument that since democracies reduce political risks and can better credibly commit to MNEs’ 

interests, they result in being recipients of larger inflows of FDI comparing to autocracies.  Four factors are to this 

line of reasoning. The first is that under democracy host country’s policy is relative stable and credible. The second 

refers to the ability of foreign firms to influence policy outcomes. The third is the openness and transparency that 

characterize policy and politics. The last address to governors in democratic regimes that they want to avoid the 

reputation costs and show unwillingness in expropriating multinational assets (Jensen, et al., 2012).  

Among other determinants, property-rights protection, the signing of Bilateral Investment Treaties 

(BITs), political participation rights and civil liberties, and the quality of governance, are presented in the 

following section of our analysis as key political regime’s determinants on host country’s FDI inflows, in respect 

of the relevant empirical studies. 

 

3. Political regime’s determinants of inward FDI 

 

3.1 Property-rights protection 

 

Olson (1993) argues that “in autocracies is that individual rights even to such relatively unpolitical or 

economic matters as property and contracts can never be secure, at least over the long run”, thus well-established 

democracies offer secure property rights and the optimal environment for investors. Clague, Keefer, Knack, & 

Olson (1995) provided evidence to the positive association of state’s provision of property rights to economic 

growth and investment. Lee & Mansfield’s  (1996) supportive to this line of argument proved that a country's 

system of even intellectual property protection influences the volume and composition of FDI. Developing 

countries characterized mainly by political instability may not be capable to convince MNEs about their 

commitment to implement legislation protecting these property rights.  

Li & Resnick  (2003) despite their contradictory empirical findings- based on OLS with PCSE and a 

sample of fifty-three developing countries from 1982 to 1995- that democratic institutions affect FDI inflows both 

positively and negatively, indicate how important is for foreign investors to know that host country provides 

protection of property rights. Jakobsen & de Soysa (2006) argue that the part of negativeness and significance in 

association between democracy and FDI that exists in Li & Resnick’s study  with the addition of some 46 countries 

to the sample is vanished. Thus, democracy’s negative effect turns to be positive and significant when FDI inflows 

as dependent variable entered to reduce assymetry, a result that is net of property rights protection and several 
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control variables. Li & Resnick’s conclusion is that when a country proceed to commitment of property rights 

protection, it means that foreign investors will not have to face in the future the arbitrarily seize of tangible and 

intangible goods by the state. Contract enforcement is a cornerstone in country’s credibility. Only when a 

democracy becomes consolidated will be able to to provide offsetting improvements in property rights protection 

and improving the prospect of getting more FDI inflows. In the rest cases the government of the country will have 

difficulties in persuading MNEs and offering guarantees for safe investment environment. Biglaiser & DeRouen 

(2006) using panel data for fifteen Latin American countries from 1980 to 1996, resulted to that enforcement of 

property rights influences FDI. As foreign investors fear nationalization host country effort’s to minimize 

expropriation risk is of high importance in attracking inflows of FDI.  

Biglaiser & Staats, (2010) conducted a survey of U.S. chief executive officers of corporations that have 

investments in Latin America to understand FDI inflows and constructed a cross-sectional data set for 138 

developing countries from 1976 to 2004. They resulted to that what is matters most in deciding whether to increase 

investments in any given country, is property-rights protection through democratic institutions. 

Moon, (2015) provides another inside in the argument that democratic institutions and property rights 

are exclusively related and therefore democratic countries have inherent advantages in protecting property rights 

over autocracies. He supports that an association between democracy and strong property rights institutions does 

not necessary exists, since autocracies can establish domestic institutions to protect property rights, enabling them 

to attract more FDI.  In his research on the variation of FDI inflows in autocracies he used an error correction 

model (EDM) covering autocratic countries from 1970 to 2008 in order to demonstrate that autocratic countries 

with long time horizons can provide institutions similar to democratic countries, attracting larger volume of FDI 

flows than other autocracies. Although he accepts the fact that democracies, on average, have better institutions 

he propose scholars to be open-minded to the possibility that the establishment of high quality institutions does 

not exist solely in democratic regimes. 

 

3.2 The signing of Bilateral Investment Treaties (BITs)   

 

BITs and other International investment agreements (IIAs) are considered to be important to MNEs in 

creating a safer investment environment by provide property protection and enhance stability and predictability 

for FDI. The signing of BITs is usually found in the determinant of property rights but in our analysis it is chosen 

to be presented as a different determinant so as to highlight its importance. 

UNCTAD (2009) survey’s reports that MNEs recognize BITs as a commitment instrument in host 

developing countries and transition economies, playing an important role in their final decision on where to invest. 

Indeed, BITs acted effectively in attracting FDI to transition countries that suffered from “good” reputation 

concerning the credibility of unilateral FDI-related measures immediately after the fall of communism (Berger, 

Busse, Nunnenkamp, & Roy, 2011). BITs establish the terms under which nationals and companies of one country 

can make investments in the jurisdiction of another, thus, acting as an institutional device that protects FDI 

(Jandhyala, Henisz, & Mansfield, 2011). However, the important issue for host government is not only the signing 

of a BIT but in fact entering into agreement related to significant gains in FDI inflows.  Hallward-Driemeier 

(2003) using bilateral FDI flows from 20 OECD countries to 31 developing countries, covering the period 1980-

2000, revealed that ratified BITs act complementarily to property rights in countries with weak domestic 

institutions. While, the countries that have already established strong domestic institutions are gaining more from 

ratifying a treaty.  

Grosse and Trevino, (2005) examine the impact of BITs on FDI in 13 countries of Central and Eastern 

Europe (CEE) during 1990–1999 and conclude to that the increasing number of BITS that CEE countries have 

signed was positively associated with inward FDI.  The reason is that MNEs regard BITs like facilitators to invest 

as they reduce the cost of doing business in CEE. The establishment of BITs in authoritarian regimes is crucial, 

taking into account Desbordes & Vicard, (2009) research findings. The surge in FDI since 1990, particularly into 

developing countries was enhanced by the diffusion of BITs throughout the international system. By the use of 

bilateral FDI data and event data, over the 1991–2000 period, Desbordes & Vicard measure the political 

interactions between countries and they argue that BITs should be understood as a mechanism for host 

governments to credibly commit not to expropriate investors in the future.  

Tobin & Ackerman, (2011), using data from 97 countries for 1984– 2007, supported the role of BITs in 

stimulating FDI in countries with weak domestic institutions. In this vein, Rosendorff & Kongjioo, (2011), based 

on a sample of 112 developing countries between the years of 1970 and 2004, point out the significance of the 

effect of BIT accession to increase the inflows of FDI for non-democratic and non-transparent polities. While for 

democracies with an investment climate ex ante better, any BITs that are signed do not have substantial effects on 

FDI flows.  

Bastieans (2016) inspired from the increase that recorded in the global share of FDI inflows to 

authoritarian countries the last two decades, he proceeds to survey how some authoritarian countries managed to 

lower perceptions of risk to foreign investors and attract FDI. He argues that MNEs invest in those authoritarian 
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countries that are constrained from “above” and “below” in the sense of signing an international investment treaty 

and existence of high levels of public deliberation. The results of Bastieans original survey of US foreign investors 

and statistical regressions of panel data provide support to his hypothesis that “in the long run, authoritarian 

countries with ratified bilateral investment treaties (BITs) and high levels of public deliberation receive greater 

inflows of FDI than authoritarian regimes with bilateral investment treaties and low levels of public deliberation”.  

Bastieans has adopted the public deliberation theory, which importance in addressing problems of country’s 

economic instability and growth was confirmed in Chandra and Rudra’s (2013) empirical study. 

 

3.3 Political Participation Rights and civil liberties 

 

Rodrick (1996) influential survey on democratic rights and FDI coming from US, indicated that countries 

with weaker democratic rights attract less US FDI. Harms and Ursprung (2002) use foreign investment data and 

result by stating that MNEs are more attracted by countries in which civil liberties and political rights are 

respected, the same findings of Rodrik’s empirical study (earlier supportive arguments of the positive relation 

between  poltical freedom and FDI found in  the works of Sneider &  Frey, 1985  ;  Wheeler & Mody, 1992).  

Harms and Ursprung point out on a positive nexus between democratic rights and FDI in their country sample of 

62 emerging markets and developing economies. Busse (2004), confirming Rodrick and Harms & Ursprung 

findings, argues that countries with improving democratic rights and liberties receives larger volume of FDI per 

capita than will have been predicted on the basis of other country characteristics. He analyses the linkage between 

democracy and FDI by developing two separated indexes “civil liberties” and “political rights”, published 

annually by Freedom House. The political rights include the free participation of people in the political process, 

the right to vote, the competition for public office and the election of representatives who have a decisive vote on 

public policies. Civil liberties include the freedom to develop views, institutions, and personal autonomy without 

interference from the state.  

Pournarakis & Varsakelis, (2004) using a data set for a sample of economies in transition for the period 

1997-2001, try to explain host country variation of FDI inflows. One of their results is, that civil rights are related 

positively to investment decisions turning host country in a more attractive location for FDI. The political rights 

and civil liberties, are also empirically testified and presented as important determinants of inbound FDI in the 

region by Tintin, (2013) in his survey for the determinants of FDI inflows in six CEE countries over the 1996–

2009 period.  

 Blanton & Blanton, (2006) suggest that the economic externalities generated by respect for human rights 

makes countries attractive hosts of FDI. They rely their work on data gathered by the Bureau of Economic 

Analysis (BEA) on U.S. outbound FDI from 1990 to 2004. Human rights act complementary to political 

institutions in providing a friendly FDI environment and something like that is not the case in countries under 

oppression.  

Madani & Nobakht, (2014) examine the way that political regimes of Upper Middle Income Countries 

(UMCs)221 are related to FDI flows by employing the dynamic panel model for 31 UMCs as a sample study over 

the period 1990-2011. They measure the political regimes of the sample of countries by adopting the same two  

indexes of Freedom House. Their research is revealing of the importance of the quality of political institutions in 

recipient countries particularly for UMCs and its findings are in favor of democratic regimes attracting higher 

levels of FDI than autocratic ones.  

Durmaz  (2017) analysing the determinants of FDI, he focuses on the relation between democracy and 

FDI in Turkey covering the period 1977-2011. The source of information for the democracy variable in his study 

comes from Freedom House, thus including political rights and civil liberties. The cointegration analysis with an 

ARDL approach that he uses,  presents democracy as an important factor in MNEs’ decisions for choosing Turkey 

to be a potential investment site. After the last military intervention in 1980, the country experienced a more 

structured and stable government with better policies and institutions that improved freedom, providing better 

political rights and more civil liberties. Thus,  it began to seem appealing in foreign investors’ eyes. 

 

3.4 Quality of Governance 

 

                                                 
221 They based their classification on the World Bank classification that UMCs range between $4,086 and 

$12,615 GNI per capita. Of course according to them the sample do not lose its economic variety among 

countries with more or less the same GNI per capital. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268005000194#bib74
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This term is used in our analysis as an “umbrella” term under which indicators such as, regulation quality 

and government effectiveness, rule of law and control of corruption, political stability, audience costs, veto 

players222 and accountability (horizontal or vertical)223 can be found.  

Jensen (2003) as empirically examines the influence of democratic state on FDI inflows using both cross-

sectional and panel data (for 114 countries from 1970 to 1997) presents that democratic systems attract more FDI. 

His argument is based on democratic governance that is more credible and less risky because of institutional 

stability created by veto players and audience costs. Jensen (2006) argues that in the case that democratic leaders 

decide to call off commitment that made to foreign investors will  obtain a poor reputation to financial markets 

which will follow them to polls where the voters will punished them. These reputations costs reduce the incentives 

for expropriation in democracies and secure investment rights. His empirical results demonstrate that democratic 

institutions are related to lower levels of political risks by the level of constraints on the executive. 

Choi & Samy (2008) empirical work based on OLS, fixed- and random-effects, and within ECM for 

developing countries covering a period of twenty years, reexamine Jensen (2003) and Li & Resnick (2003) studies 

on the relationship between regime type and FDI. They reveal some weak support for the good function of 

democratic institutions. They argue that while veto players in democratic states contribute to a raise of FDI inflows 

by enforcing institutional credibility, political constraints as audience costs do not stimulate more FDI. However, 

a democratic hindrance may have a positive effect on inward FDI. 

Busse & Hefeker, (2005) explore in detail the role of political risk and institutions in host countries as 

determinants of FDI by following cross-country analysis for a data sample of 83 developing countries, covering 

a time span of 20 years (1984-2003). They point out that three indicators for political risk and institutions are 

closely related to FDI, like government stability, law and order, and quality of the bureaucracy while in addition 

established statistically significant links for a much larger number of indicators. In addition to the three 

distinguished indicators, investment profile, internal and external conflict, ethnic tensions and democratic 

accountability are important determinants of FDI flows. Across the different econometric models that 

implemented, the relative magnitude of the coefficients for these political indicators are largest for government 

stability and law and order, meaning that any changes in these components of political risk and institutions are 

highly relevant for MNEs’ investment decisions. 

Many scholars use transition economies as a sample in their studies to identify political determinants of 

FDI and this is because to these countries previous experience in authoritarianism and their current effort to adopt 

the democratic “virtues”.  Some of these scholars argue that the high levels of government’s corruption in these 

countries, especially in the early days of transition period, discouraged FDI (Resmini, 2000; Helman, Jones, & 

Kaufmann, 2002; Bevan & Estrin, 2004; Caetano & Caleiro, 2005) while others that when bad governance exists, 

then corruption can overcome the distortions caused by malfunctioning institutions and attract more FDI (Bardan, 

1999; Kaufmann & Wei, 1999; Aidt, 2003; Meon & Sekkat,2005 ). Supportive to the latter argument are the 

research findings of Bellos and Subasat, (2012). They  investigated on nexus between corruption and FDI, by 

using a panel gravity model approach for the period 1990-2005 with a sample of 15 target transition countries and 

24 source countries.  

Mengistu & Bishnu  (2011) in their study found tangible evidence that the political stability and absence 

of violence, government effectiveness, rule of law, and control of corruption are the key elements of host country’s 

‘good governance’ that are playing a significant role for attracting inward FDI.  According to their findings a 

country that can establish efficiently political stability, rule of law, quality of public and civil services, and 

diminish or even vanish corruption is stimulating more foreign investors despite offsetting deficiencies in other 

dimensions of good governance such as voice and accountability and regulatory quality.  They concluded that 

while regime type and favourable policy-mix may still be important in stimulating inward FDI, the quality level 

of governance that enhances the rule of law, limits corruption, and ensures political stability is a more important 

determinant of FDI. 

Touchton, (2015) uses an aggregate indicator224 from the World Bank’s Governance Matters database to 

model the rule of law in postcommunist states. The World wide Governance Indicator (WGI) generates a rule of 

                                                 
222 Veto players are individual or collective actors whose agreement is necessary for a change of the status quo. 

This change requires the unanimous decision of all veto players. If veto players are generated by the constitution, 

they are called institutional veto players, if they are generated by the political game, they are called partisan veto 

players (Tsebelis, 2002). 
223 Accountability refers to the commitment of elected political leaders to answer for their political decisions when 

asked by voters or constitutional bodies. Vertical accountability is called when it runs “upward” from citizens to 

leaders. While Horizontal accountability requires that rulers must either develop legitimate behavior or answer 

when asked not only to voters but also to other officials and state institutions (Diamond & Morlino, 2004). 

 
224 This indicator reflects investors, risk-analysts, and country-experts’ accounts of the protection of property 

rights, enforcement of contracts, equality under the law,the judicial system,and crime around the world 
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law variable composed of a weighted average including property rights, contract enforcement, equitable treatment 

under the law, and street crime225. In his research analysis, Touchton pooled cross-sectional time-series data for 

twenty four postcommunist countries to provide evidence that at a minimum, effective constraints among elected 

officials act as democratic commitment mechanisms rendering government policies credible, improve rule of law 

perceptions and increase FDI. 

 

4. Concluding Remarks 

 

The unequally allocation of FDI inflows around the world, stimulated a debate between researchers in the 

field of international political economy on nexus between host country's political regime and inward FDI. 

Although, a voluminous literature on FDI exists, the empirical studies focusing on this crucial relation are limited. 

Scholars involved in this debate, examined mostly two types of political regimes, democratic and authoritarian. 

The majority of their studies are supportive to the argument that a host country under democratic regime attracts 

more FDI. Among them are those who finds a strong positive relation between democracy and FDI (Olson, 1993; 

Jensen N.,2003; Busse, 2004; Jakobsen & de Soysa, 2006) others argue about specific attributes that associate 

positively this political system with FDI (Li & Resnick , 2003; Choi & Samy, 2008) while there are some clearly 

proposing that the institutional features make democratic regimes more attractive to FDI (Biglaiser & Staats, 2010 

; Moon , 2015).   

These remarkable efforts add new dimensions on FDI literature but they don’t provide conclusive findings. 

However, many factors are reported, that despite the democratic or authoritarian regime of the recipient country, 

to have an influential impact on FDI. Maybe further research on these political regime’s determinants will give 

us clear results in explaining the ambiguous relationship between political regimes and FDI inflows.  This paper 

distinguishes the most important of these determinants and present them in a simply manner, reducing the 

complexity and the confusion that this debate continues to generate. Therefore, property-rights protection, the 

signing of Bilateral Investment Treaties (BITs), political participation rights and civil liberties, and the quality of 

governance, are in our analysis the key political regime’s determinants on host country’s FDI inflows. The 

protection of property rights is high importance in MNEs investment decision - deciding in a country Clague, 

Keefer, Knack, & Olson, 1995; Lee & Mansfield, 1996 ; Li & Resnick , 2003 ; Biglaiser & DeRouen, 2006 ; 

Biglaiser & Staats, 2010 ; Moon, 2015). A way the recipient country guarantees the protection of property rights, 

enhances stability and predictability for FDI is the signing of BITs (Hallward-Driemeier, 2003 ; Grosse & Trevino, 

2005 ;  Desbordes & Vicard, 2009 ; Berger, Busse, Nunnenkamp, & Roy, 2011 ; Jandhyala, Henisz, & Mansfield, 

2011 ; Tobin & Ackerman, 2011 ; Rosendorff & Kongjioo, 2011 ; Bastiaens, 2016). Civil liberties and political 

rights’s are also positive related to inbound FDI (Schneider & Frey, 1985 ; Wheeler & Mody, 1992 ; Rodrik, 1996 

; Harms & Ursprung, 2002 ; Busse, 2004 ; Pournarakis & Varsakelis, 2004 ; Blanton & Blanton, 2006 ; Tintin, 

2013 ; Madani & Nobakht, 2014 ; Durmaz , 2017). Finally, the “umbrella” term of quality of governance in the 

sence that includes indicators such as regulation quality and government effectiveness, rule of law and control of 

corruption, political stability, audience costs, veto players and accountability, it is introduced for simplicity 

reasons and taking into account  a series of studies (Bardan, 1999 ; Kaufmann & Wei, 1999 ; Aidt, 2003 ; Meon 

& Sekkat, 2005 ; Resmini, 2000 ; Helman, Jones, & Kaufmann, 2002; Bevan & Estrin, 2004 ; Caetano & Caleiro, 

2005 ; Jensen N. , 2003, 2006 ; Choi & Samy, 2008 ; Busse & Hefeker, 2005 ; Mengistu & Bishnu , 2011 ; Bellos 

& Subasat, 2012 ;  Touchton, 2015). 
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Abstract 
 

The participation of vocational education and training (VET) students in work experience schemes is associated 

with their easier school-to-work transition and professional integration. European policy guidelines encourage the 

inclusion of such schemes in the national education systems, whereas state authorities are invited to develop the 

appropriate institutional and operational framework. At the same time, the increase in youth unemployment and 

its dramatic socioeconomic consequences force countries to adjust their relevant initiatives both to the students’ 

interests and to the labour market needs. A reform regarding work-based learning was introduced by the Greek 

state authorities in upper secondary and in post-secondary (non-tertiary) vocational education and training. The 

paper constitutes a critical analysis of the promoted reform with regard to the inclusion of apprenticeships in the 

learning process. Also, it attempts to associate the organisational characteristics of the particular schemes with the 

respective EU recommendations on the issue. In addition, it explores the role of the –public and social– actors 

involved in the schemes’ development and tries to determine the arising challenges for their effective 

implementation. 
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1. Introduction 
 

The promotion of interventions targeting the improvement of youth knowledge foundations and professional 

prospects constitutes one of the major characteristics of the contemporary policy making at European and national 

level. Great emphasis is placed on the modernisation of education systems by introducing new (or expanding 

already existing) learning mechanisms, which include work-related activities especially designed for young 

people. Opportunities for them to acquire work experience are promoted to a greater extent than in the past; they 

are expected to facilitate youth transition to employment more effectively than other policy measures and to 

contribute to the reduction of unemployment, as well as to maximise the results of the interaction between 

education and the labour market.   

This paper focuses on the reforms regarding work-based learning that have recently been introduced in upper 

secondary and in post-secondary (non-tertiary) vocational education and training (VET) in Greece. The changes 

in the existing VET system are the result of the efforts of the Greek state authorities to conform to the work-based 

learning framework that is proactively promoted by the EU. The paper attempts a critical analysis of the particular 

reform with regard to the inclusion of apprenticeships in the learning process in EQF levels 4 and 5 of the 

education system. Also, the paper associates the organisational and the quality characteristics of the particular 

schemes with the respective EU recommendations on the issue. 

 

2. Theoretical framework 

2.1. Definitions 
 

Apprenticeships and traineeships are the most prominent forms of work-based learning and aim at 

familiarising young individuals with the actual professional environment either during or at a time very close to 

the study period. The EU definitions make a clear distinction between the two terms, “apprenticeship” and 

“traineeship”. 

Apprenticeships are offered in the formal education system and are described as “systematic, long-term 

training alternating periods in a school or training centre and at the workplace. The apprentice is contractually 

linked to the employer with a contract and receives remuneration (wage or allowance)” (Cedefop, 2014). The 

contract defines the balance between theory and practice and determines the part that exercises the dominant role 

in the process, the payment and all other benefits, the certification, etc. The employer is responsible for providing 

the apprentice with training that includes a full set of knowledge, skills and competences related to a specific 

occupation. The particular work oriented trainings can be implemented in different ways, either as only school-
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based programmes or as a combination of school and work-based programmes, while the distribution of company- 

and school-based training varies greatly among countries. Apprentices are awarded IVET qualifications or 

certificates after the conclusion of the training period, thus becoming qualified for a specific occupation. 

Apprenticeships are strongly regulated and monitored, and their effective implementation requires the extensive 

involvement of social partners (European Commission, 2013, p. 4). 

Traineeships are a form of work practice, which includes an educational/training component that is limited 

in time and can be implemented either as part of a study curriculum or not. By participating in a traineeship 

individuals can enhance their CV with work experience and their easier transition from education to employment. 

Traineeships usually have short- to middle-term duration and can be part of formal education or take place outside 

of formal education (European Commission, 2012). Two types of traineeship schemes appear in modern learning 

frameworks. On one hand, there are traineeships associated with educational programmes; in this case they form 

an optional or compulsory part of the study curricula, typically in upper secondary and tertiary initial vocational 

education and training (IVET). On the other hand, there are traineeships associated with ALMPs, which focus on 

unemployed young people and aim at offering them work experience opportunities and facilitating their labour 

market transition (European Commission, 2013, p. 6). 

 

2.2. Literature review 
 

Apprenticeships are greatly valued for their positive effects on school-to-work transition and on the 

economic returns related to apprentices, while they have the capacity to ensure significant benefits for employers 

and the broader economy (Arrow, 1962; Blair & Millea, 2004; Braunstein & Loken, 2004; Evans & Rainbird, 

2002; Weisz & Chapman, 2004). 

Apprenticeships offer participants the opportunity to experience the real conditions of the workplace and to 

gain an understanding of the labour market needs. Thus, young people are able to plan a personal strategy in order 

to effectively develop their professional and social skills, to broaden their learning capacity as regards the labour 

market demands and to improve their CV (Arrow, 1962; Dressler & Keeling, 2004; Morem, 2007; Raelin, 2008). 

Also, apprenticeship schemes have been recognised as a learning experience with the capacity to maximise the 

learning outcomes of education and training, to improve learners’ academic performance and to enhance their 

links with the labour market and employers’ networks, whereas they support them in improving their employment 

prospects and achieving better job matches and higher wages (Cambridge Econometrics, 2013; Bonnal, Mendes 

& Sofer, 2002; Ecorys, IES & IRS, 2013; Gazier, Bruggeman & Moore, 2008; Knuth, 2008; Kolb, 1984; 

McIntosh, 2007; Parey, 2012; Ryan, 1998). The broad awareness of the benefits from apprenticeships make them 

more attractive and affect the individuals’ satisfaction from their participation (Arrow, 1962; Dressler & Keeling, 

2004; Kolb, 1984; Tu et al., 2011). 

Furthermore, research shows that, in spite of the existence of several disincentives for employers to offer 

apprenticeships, they gain significant advantages from the implementation of such schemes in terms of 

contributing to the creation of a better skilled workforce and increasing productivity (Dearden, Reed & Van 

Reenen, 2005; Hogarth & Gambin, 2014; Hogarth et al., 2012). Moreover, the field of apprenticeships allows for 

closer communication and interaction between the education providers and employers. Their cooperation can lead 

to the development of labour market oriented curricula and to the establishment of targeted guidance and 

counseling services for young people. In addition, it can contribute to less skill mismatches and to the development 

of a better skilled workforce, thus, enhancing productivity, innovation and competitiveness in the economic 

environment (Blair & Millea, 2004; Braunstein & Loken, 2004; Dalon & Pichault, 2008; Elston & James, 2011; 

Gambin et al., 2010; Knuth, 2008). Therefore, the formation of a positive and strongly supportive attitude towards 

apprenticeships by all stakeholders, especially by students and employers, can greatly benefit the recognition and 

the successful implementation of the institution (Bynner, 2011). 

 

3. Apprenticeships and traineeships in the EU policy framework 
 

EU policy attributes great importance to the inclusion of work-based learning in the member states’ 

education systems. It distinguishes apprenticeships and traineeships for their positive impact on young people’s 

transition to employment, as well as on their smooth social inclusion. As a result, the particular schemes are 

especially referred to by many European policy initiatives, while member states are invited to develop the 

appropriate institutional framework and to incorporate them in their education systems. 

The benefits of the implementation of apprenticeship and traineeship schemes had already been recognised 

in many European countries before their inclusion in the EU policy making. Due to their effective implementation 

in several countries, such as Denmark, Sweden, Switzerland, Germany, Austria and the Netherlands (European 

Commission, 2013; Hulla, 2014; Schlögl, 2014), the particular work-based learning programmes established their 

value as part of pro-youth actions in the European environment. In many occasions the EU has highlighted the 

need for enterprises to offer more positions for apprentices and trainees; furthermore, it has underlined the 
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importance of developing the necessary legislation and methodology for the schemes’ implementation, while it 

has connected them to certification processes and mobility programmes. 

For many years the reference to apprenticeships and traineeships remained mostly theoretical and no 

particular actions were undertaken for their promotion. However, the increase in youth unemployment and the 

intense difficulty of young people in entering the labour market seem to have mobilised public and social actors 

towards work-oriented interventions. One can observe that the European initiatives that include work-based 

learning in their design with a special focus on apprenticeships and traineeships have multiplied over the years. 

Similarly, official documents and related initiatives, which elaborate on the practicalities of and promote useful 

arrangements for effective work experience schemes, are published in order to guide relevant national actions. 

Both the Lisbon strategy and the Europe 2020 strategy included policy interventions aiming at the 

enhancement of opportunities for young people to develop their social and professional skills and to enter 

employment with greater success. Work-based learning attracted much of the attention. The promoted actions 

focused on increasing the numbers of positions offered and to improve their quality characteristics regarding the 

learning content, the methodological approach and the working conditions. Youth on the Move, one of the Europe 

2020 flagship initiatives, explicitly promotes apprenticeships and traineeships as promising tools for better labour 

market integration and skill development. Moreover, it highlights the need for the introduction of specific quality 

requirements and of a charter regulating the schemes (Commission Communication 2010/COM/477/final/EU). 

The promotion of apprenticeships and traineeships is also included in the objectives of the job mobility scheme 

Your first EURES Job (YfEJ), which is incorporated in the EaSI financing instrument of the EU. YfEJ fosters the 

activation of young jobseekers in order to ensure a position for professional experience or work in other European 

countries, whereas it supports employers in order to fill their vacancies with the proper personnel. What is more, 

the scheme has developed the EUJOB4EU Platform as an online tool that facilitates the communication between 

the two groups and the successful matching of supply and demand (Regulation No 1296/2013/EU; European 

Commission, 2016). 

The Europe 2020 strategy launched a number of policy initiatives, where apprenticeships and traineeships 

are attributed a key role for the successful integration of young individuals in the labour market. However, the EU 

member states had great differences in the degree of incorporation of such schemes in their policy (Graph 1). The 

Youth Opportunities Initiative marked the beginning of the new approach that aimed at supporting young 

individuals’ transition to employment in a more decisive way. Work-based learning –especially apprenticeships 

and traineeships– plays an important role in youth school-to-work transition and in the development of the 

necessary skilled workforce. The initiative called for actions combating youth unemployment, which included the 

encouragement of employers to create many positions of high quality work placements and to support the mobility 

of apprentices and trainees (Commission Communication 2011/COM/933/final/EU). The Youth Employment 

Package (Commission Communication 2012/COM/173/final/EU) together with the Youth Employment Initiative 

(YEI) (Commission Communication 2013/COM/144/final/EU), which targeted especially regions with youth 

unemployment rates above 25%, as well as NEETs 15-24 years old, elaborated further on the value of work-based 

learning. They highlighted the need for the allocation of special funding and the development of a framework 

including provisions regarding the quality, the social security and the remuneration of such schemes. 

Youth Guarantee is the initiative that brought apprenticeships and traineeships to the attention of public and 

private stakeholders by designating them as main pillars of its supportive interventions for youth labour market 

integration. As the operational arm of YEI, it encourages the member states to undertake actions in order to ensure 

for all young people under the age of 25 years a good quality offer of employment, continued education, an 

apprenticeship or a traineeship within a period of four months of becoming unemployed or leaving formal 

education. Such schemes are expected to contribute to young people broadening their competences and enhancing 

their professional qualifications and prospects (Council Recommendation 2013/C/120/01/EU). In addition the 

Erasmus+ programme dedicates a large part of its multilevel actions to opportunities for apprenticeships and 

traineeships targeting young people’s personal and professional development (Commission Communication 

2011/COM/787/EU). Moreover, it recognises work-based learning as a facilitator of the interaction between 

education and the labour market, as well as of the improvement of curricula and skill matches (European 

Commission, 2018). 

As regards the organisation of apprenticeship and traineeship schemes, the first steps of common action were 

taken by a civil society actor, the European Youth Forum, which introduced the European Quality Charter on 

Internships and Apprenticeships in 2010. The Charter underlined the need for the establishment of specific 

procedural provisions and quality standards by national authorities with the cooperation of social partners and 

education providers on the basis of commonly accepted requirements (European Youth Forum, 2010). Although 

the European Commission had already expressed the same opinion in 2007, it took several years before the 

respective official EU text was published in 2014 as a result of the greater emphasis that is attributed to work-

based learning by the Europe 2020 strategy. 

The Declaration of the European Social Partners on a European Alliance for Apprenticeships (2013) was 

introduced by the European authorities and the European level social partners, and signified the interest in an 
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organised model for support. The initiative aims at establishing a more proactive cooperation among different 

groups of stakeholders in order to secure more and better quality apprenticeships: policy makers, education/VET 

providers, people from the corporate world, professional unions, the civil society and youth representatives were 

invited to contribute with their capacity and expertise to improvements in the supply, the quality and the 

attractiveness of apprenticeships. The Declaration was followed by a number of supplementary actions: a Council 

Declaration on a European Alliance for Apprenticeships (2013), 36 individual commitments of EU and non-EU 

countries226, and pledges of 256 stakeholders227 for the creation of more apprenticeship positions with better 

quality and greater attractiveness. Similarly, a Council Recommendation on a Quality Framework for Traineeships 

(2014) expressed the European interest in better organised, more effective and officially recognised traineeships. 

It invited national authorities to ensure a written agreement and the respect for the trainees’ rights and working 

conditions, while it made special reference to work placement opportunities in foreign countries. 

 

 
Graph 1. Incidence of apprenticeships in youth population (aged 15-29) in EU 27 [2011] 

Source: European Commission, 2013 

 

 

4. Apprenticeships: Greek institutional framework under reform 
 

The paper attempts to critically approach the reform regarding apprenticeships that has been introduced in 

the Greek education system under the influence of the aforementioned European policy orientation and initiatives. 

The paper investigates the development of the institution over the years by analysing the official documents and 

discussing the changes in the framework that regulates the promotion and the implementation of apprenticeships, 

as well as the involvement of public and private actors.  

For many years work-based learning remained underestimated by the Greek public authorities and for this 

reason the implementation of apprenticeship schemes was limited in the Greek education system. Apprenticeships 

constituted a mandatory component of the curriculum of Vocational Schools (EPAS) operated by the Greek Public 

                                                 
226 The individual binding commitments of 27 member states and 9 non-member states can be accessed at: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1148&langId=en. 
227 More information on the updates of the list of the participating stakeholders can be accessed at: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1148&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en
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Employment Services (OAED) (NQF level 4), which managed and monitored the entire process. Work experience 

schemes of optional nature were available for students of the Institutes of Vocational Training (IEK) since their 

establishment in 1992. However, due to their non mandatory character, these schemes remained at the periphery 

of the overall educational process, whereas they lacked a regulatory framework and an official recognition of the 

professional experience. The education provider or the Ministry of Education had no participation in the planning, 

the implementation and the monitoring of the schemes, whereas the students were responsible of securing a trainee 

position and of ensuring –or in most cases of adhering to or even of compromising on– working conditions that 

were not always appropriate for their training needs. 

In 2006 the implementation of apprenticeships in Vocational Schools was reaffirmed and was expanded in 

the newly created Technological and Professional Schools (TEE – NQF level 4) supervised by the Public 

Employment Services (OAED) (Act 3475/2006). However, no provisions for the acquisition of work experience 

by students of upper secondary and post-secondary non tertiary VET institutions (Vocational High-

Schools/EPAL, Institutes of Vocational Training/IEK respectively) were included. 

The increased interest of the EU in the introduction of extended reforms in the member states’ education 

systems is strongly associated with the orientation of education reforms in Greece. A prominent role has been 

attributed to work-based learning with a special focus on apprenticeships in upper secondary and post-secondary 

non tertiary education. More analytically, in 2013 a new law, which basically aimed at restructuring secondary 

education, designated apprenticeships as a component of the Greek VET system for the first time. Apprenticeships 

became a non mandatory supplement of the curriculum offered by the Vocational High-Schools (EPAL), while 

they would be a compulsory component of the studies at Institutes of Vocational Training (IEK) that are 

supervised by the Greek Ministry of Education (Act 4186/2013). Nevertheless, the transitional period, which was 

provided for the organisational preparation, was interrupted by the introduction of new legislation in 2016 (Act 

4386/2016). The original framework was enriched with additional organisational and administrative details that 

allowed apprenticeship schemes to be realised. 

 

4.1. Apprenticeships in upper secondary education 
 

The new legislative framework (Act 4386/2016) adds a non-mandatory year to the 3-year studies offered by 

Vocational High-Schools (“post high-school year” – “apprenticeship grade”). This additional year can be attended 

either by Vocational High-School graduates or by graduates from older types of vocational education that are 

equivalent to EPAL. Although in general such schemes are recognised as part of formal education, the newly 

introduced in the Greek education system apprenticeships are placed in non formal education and last for one 

school year. 

The organisational framework of apprenticeships is based on the dual system, which combines two types of 

learning activities: 

a. Training at the workplace of total duration of 28 hours/week, which are distributed in 4 days. 

b. Courses at school related to the specialisation of total duration of 7 hours/week, which usually take place in one 

day and are taught by high-school teachers. 

Also, the legislative framework provides for a 70-hour preparatory program that is offered to students in 

order that they are better prepared for their final certification exam. Normally, EPAL graduates receive a high-

school diploma (NQF level 4). Graduates who conclude the apprenticeship period are awarded a certificate of 

attendance that permits their participation in the national certification exams in order to obtain the Certificate 

Level I (NQF level 5) and the relevant professional rights. The upgraded qualifications are recognised both in 

Greece and in EU member states (Act 4386/2016; Common Ministerial Decision No F7/179513/D4/26-10-2016; 

Common Ministerial Decision No F7/136312/D4/11-08-2017). 

Vocational High-School (EPAL) is appointed as the implementation authority. EPAL also exercises the 

organisational management in collaboration with the Public Employment Services (OAED), whose long 

experience and expertise in planning and implementing apprenticeship schemes constitute a unique contribution. 

In addition, high-school teachers are authorised to supervise apprentices during the training period. Every 

apprenticeship is regulated by a contract that is signed between the student and the employer and is certified by 

the principal of the Vocational High-School. This agreement includes all the details regarding the content and the 

conditions of the scheme. For every training day at the workplace students receive remuneration that constitutes 

the 75% of the wage of unskilled workers (€17.12). Moreover, they are entitled to health insurance, while the 

apprenticeship period is officially recognised as work experience, thus enhancing their CV (Common Ministerial 

Decision No F7/136312/D4/11-08-2017; Common Ministerial Decision No F7/179513/D4/26-10-2016). 
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Graph 2. Apprentices by specialisation (%) [school year 2017-2018] 

 

During the school year 2016-2017 the implementation of apprenticeships underwent a trial period in two 

Vocational High-Schools with 30 graduates participating in schemes (Common Ministerial Decision No 

20405/373/05-05-2016). During the school year 2017-2018 apprenticeships were implemented in 187 Vocational 

High-Schools with placements offered to 3,452 graduates in 15 specialisations and 406 classes. Graph 2 shows 

the allocation of apprenticeships by specialisation. 

 

4.2. Apprenticeships in post-secondary (non tertiary) education 
 

The reformed framework (Act 4386/2016) provides for mandatory apprenticeships for students of 

Vocational Training Institutes (IEK) in order that they receive a Certificate of Vocational Training. 

Apprenticeship schemes complement the students’ theoretical knowledge with the acquisition of professional 

experience. They can be concluded either during the 3rd or the 4th semester of studies or after the completion of 

the 4-semester theoretical training. Apprenticeships for IEK students last 960 hours, which are distributed as 

follows: 

a. 768 hours of practical training are offered at the workplace; students spend 8 hours a day four days a week at 

the workplace. 

b. 192 hours of theoretical training are offered by the education provider; students attend theoretical courses for 

one day a week.  

Each apprenticeship is based on a contract between the trainee and the employer, which has been approved 

by the principal of the education provider, while every apprentice is supervised by an educator. The conclusion 

of a mandatory apprenticeship is a requirement for the conclusion of studies. IEK graduates, who successfully 

participate in the national certification exams organised by EOPPEP, are awarded a Diploma of Vocational 

Specialisation, Education and Training (NQF level 5) that is recognised both in Greece and in the EU. 

The reformative legislation has a serious deficiency, because it lacks provisions for remuneration in the case 

of IEK apprenticeships. Payment for apprentices is provided only in the case of students attending few of the IEK 

specialisations in the form of subsidy. More analytically, apprenticeships offered to students of the particular 

specialisations are funded by the European Social Fund and the Greek state through the National Strategic 

Reference Framework (NSRF), whereas apprentices are entitled to full social security and health insurance that is 

paid by the employer. The subsidised apprenticeships comprise two parts: “Apprenticeship at the Institute of 

Vocational Training” and “Apprenticeship at the workplace”. Each student is paid with 75% of the wage of 

unskilled workers (€17.12 for apprentices less than 25 years old; €19.64 for apprentices more than 25 years old); 

part of the wage is subsidised by the Ministry of Education (€11 for apprentices less than 25 years old; €14 for 

apprentices more than 25 years old) (Common Ministerial Decision No K1/54877/30-03-2017; Common 

Ministerial Decision No K1/118932/13-07-2017). During the school year 2017-2018 subsidised apprenticeships 

were offered only to 7 out of 52 specialisations, while during the school year 2018-2019 subsidised positions will 
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be offered to 6 out of 52 specialisations. Students who are not accepted in subsidised apprenticeships or attend 

one of the excluded specialisations are obliged to secure an apprentice position through their own effort and 

usually without payment. Furthermore, the fact that employers have no obligation to pay their trainees may 

increase the risk of using unpaid apprentices to fill vacancies that should be addressed to permanent employees 

or even to replace permanent employees. The fact that the remuneration and social insurance provisions have not 

been dealt with effectively until now incites significant distress to apprentices, who request changes in the 

framework. 

 

4.3. Provisions for a quality framework 
 

The initial legislative framework has been supplemented by a Quality Framework for Apprenticeships 

(Common Ministerial Decision 26385/16-02-2017; Common Ministerial Decision 60615/D4/07-04-2017). It is 

the first time that such a framework is included in the official work-based learning provisions of the Greek 

education system. The particular quality framework values the engagement of different parties in the 

implementation of apprenticeships in the vocational stream of upper secondary and post-secondary non tertiary 

education. The quality framework regulates the details of the entire process and attributes to stakeholders distinct 

and complementary roles, whereas it attempts to ensure greater transparency and inclusion, better coordination 

and effectiveness. 

A National Coordinating Body undertakes the responsibility of improving the institutional framework, the 

planning, the implementation and the evaluation of apprenticeships. The jointly responsible ministries, various 

bodies and the Public Employment Services (OAED) are represented in this body. In addition, the framework 

introduces a system of joint management of apprenticeships under the Ministry of Education and OAED that 

concerns all VET students attending Vocational High-School (EPAL), Vocational Schools (EPAS) and Institutes 

of Vocational Training (IEK). The quality framework uses the newly founded Centres for the Promotion of 

Employment of OAED in order to develop the Support Groups for Apprenticeships, which comprise the OAED 

Work Advisor for Employers and teachers from the education providers offering apprenticeships (EPAL, EPAS 

and IEK). These supportive groups undertake multiple tasks that concern the interaction of the education providers 

with students and employers. The realisation of activities, such as events organised in collaboration with 

employers’ associations that disseminate information and contribute to greater awareness and motivation of public 

and private actors for the creation of apprentice positions, is included in the responsibilities of the new body. The 

Support Groups for Apprenticeships commit to promote activities aiming to inform, attract and activate employers 

so as to offer apprenticeships. Moreover, not only are they responsible for the allocation of apprentice positions 

to the education providers according to the demand for specialisations by enterprises and the number of students 

by education provider, but also they support the placement of apprentices in collaboration and in agreement with 

employers. The Support Groups for Apprenticeships monitor the compliance of apprentices and employers to the 

terms of the contract and have competence with the resolution of arising disputes between them. The new 

framework provides for the use of the portal of the Public Employment Services as a tool for the support of 

apprenticeships. Participating companies are registered and employers announce the available apprentice positions 

in the portal, whereas the ultimate goal is to use the portal in the future as a means to facilitate the certification of 

the employers interested in the schemes (Common Ministerial Decision 26385/16-02-2017, Art. 3). 

In March 2018 the European Council recommended the development of a European Framework for Quality 

and Effective Apprenticeships (Council Recommendation 2018/C/153/01/EU), which is expected to affect the 

national frameworks not only of apprenticeships, but also of other forms of work-based learning that usually share 

many organisational characteristics. The promoted framework under no circumstances replaces member states’ 

competence with the decisions concerning the responsiveness of the work-based learning schemes to labour 

market needs. However, it introduces a set of fourteen criteria regarding the quality and the effectiveness of 

apprenticeships that can serve as a guide for more effective interventions. The Council Recommendation 

distinguishes two groups of criteria; seven criteria refer to the learning and working conditions and seven refer to 

the framework conditions. Table 1 presents a comparison of the European criteria with the respective provisions 

of the national institutional framework for apprenticeships. 

The comparison reveals a successful performance of the apprenticeships for students of both the Vocational 

High-Schools and the Institutes of Vocational Training as regards the criteria for learning and working conditions. 

The learning outcomes component is the only exception, because it has not been included in the national reform. 

However, the adjustment of apprenticeship schemes according to the criteria for framework conditions appears to 

be less successful due to the more complex nature of the issues involved. The awarding of an upgraded 

qualification is the only indication concerning the criterion of flexible pathways and mobility. The involvement 

of social partners (if any) remains very limited, whereas there are no indications either for the creation of a 

supportive framework for companies (i.e. incentives, guidance) or for the introduction of a quality assurance and 

graduate tracking system. On the contrary, there is significant bureaucracy and administrative workload for 

businesses to keep up with the general principles of the projects: the design, the processes, the content, the 
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everyday program and the evaluation of the schemes have to be properly monitored and described in a detailed 

way on an everyday basis. This may result in deterring employers from engaging in apprenticeships, in hindering 

the dissemination of the institution or in having the schemes transformed into a formal process instead or 

promoting their actual virtues.      

 

Table 1. Comparison of Greek institutional framework to EU criteria for apprenticeships 

 
EU criteria for quality and effectiveness of 
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s Regulatory framework     
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Support for companies   
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Career guidance and awareness raising   

Transparency     

Quality assurance and graduate 

tracking 
  

 

5. Conclusions 
 

The high value attributed to the benefits of apprenticeships has led to their extensive inclusion in the reforms 

that take place in the education systems of modern countries. Apprentices are able to implement their theoretical 

knowledge and skills in practice, to undertake professional duties and responsibilities, and ultimately to prepare 

themselves for professional integration. Also, apprenticeships help young people to become aware of the existing 

career opportunities and to explore the most interesting ones that match their interests, skills and qualifications, 

thus enhancing their motivation and decision making. 

The paper focused on the institutional reform in Greece that introduces apprenticeships as an important 

component of the national VET system. The paper presented the main characteristics of the new regulatory 

framework and compared them with the relevant EU recommendations. The reform introduced apprenticeship 

schemes of non-mandatory character in upper-secondary vocational education, while apprenticeships became a 

mandatory component of the post-secondary non tertiary vocational training. The particular schemes are regulated 

by a common institutional framework, which attempts to enhance their credibility and to create synergies between 

the education providers, the public employment services and employers in order to ensure the better 

implementation of workplace learning and the effective use of existing resources and expertise. 

The reform concerning the inclusion of apprenticeships in the national education system has clearly been 

encouraged by the increase in the European policy initiatives aiming at the improvement of youth opportunities 

for professional development. The prospect of ensuring upgraded vocational qualifications, certified work 

experience and professional rights makes apprenticeships greatly attractive for young individuals. The newly 

introduced institutional framework establishes the administrative and operational details of the schemes, as well 

as it defines the responsibilities of all stakeholders. 

However, the implementation of apprenticeships reveals particular challenges for apprentices and employers 

that have to be confronted. The limited availability of apprentice positions and the low or no remuneration during 
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the training period constitute primary deficiencies for trainees, while the development of a positive mindset needs 

further elaboration. As regards employers, they experience a complete lack of incentives for them to offer 

apprentice positions and absence of the appropriate guidance for them to fully implement the institution. In 

addition, the heavy bureaucratic and administrative burden discourages them from potential involvement, as well 

as from contributing to the dissemination of the institution in the broader socioeconomic environment. 

Although the reform that incorporates apprenticeships in the Greek education system came with a significant 

delay in contrast to many other European countries, it has managed to integrate the schemes in VET with relative 

success, while many of its organisational details have been adjusted to the EU recommendations. Nonetheless, it 

remains to be seen whether the institution’s potential will be fully deployed in order that the schemes become 

more dynamic, effective and extended in terms of space and content. 
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Strategic change has been defined as a substantial shift in an organization’s mission, scope, objectives or priorities 

and, in today’s fast changing business world, is often the only way forward for firms to survive and grow (Müller 

and Kunisch, 2017). Factors such as the turbulent economic settings, governmental regulations, the intense global 

competition, the new business models in both mature and embryonic industries, consumers’ sophistication, value-

orientation and information technology relentless evolution trajectory, act as reinforcement factors and set 

business imperatives for change (Piercy, 2016; Kanaane et al., 2015). Thus, the domain of strategic change has 

been researched in an increasing extend in the management and strategy literature and has gained a particular 

attention ever since organizations’ change initiatives have been marked by as high as 70% failure rate (Al-Haddad 

and Kotnour, 2015). The major factors that contribute to the failure of organization’s change initiatives are 

employees’ resistance, lack of communication, ineffective leadership style, poor change management planning 

and inadequate resources allocated for the change implementation (Rezvani, Dehkordi and Shamsollahi, 2012).    

  

According to Johnson, Whittington and Scholes (2011), the type of a change can be classified by its extent, 

realignment or transformation, and its nature, incremental or big bang; based on these determinants, a change can 

be categorized as adaptation, evolution, reconstruction or revolution (see appendix 1). For all the types of change, 

there are certain elements, called change enablers, that increase the possibilities of the successful implementation 

of the change. These include a clearly stated and communicated vision and objectives of the change direction, 

appropriate leadership style, the commitment of organizational members towards the change and the 

organizational readiness to implement the change (Al-Haddad and Kotnour, 2015). In addition, there are several 

frameworks and methods in the literature that can be utilized by firms to facilitate the change such as the Lewin's 

three step model, the Kotter’s eight step model, the Ulrich’s Seven-Step Model, the Evans and Schaefer’s 10 

Tasks and many more (Armenakis and Bedeian, 1999). However, due to organizations’ heterogeneity in their 

structures and strategies as well as the distinctiveness of their systems (Burnes and Jackson, 2011), it is of great 

challenge for firms to select an appropriate change method and, in conjunction with a well-structured and 

organized change management planning, to harmoniously integrate the chosen type of change and the approach 

towards it based on the organizational context. For illustration purposes, this essay applies theories and models 

available in the literature to address how Whole Food Market Inc. will change its operations successfully and 

adapt to the new market settings. 

 

Whole Foods Market Inc. specialises in natural and organic products and positions itself as the America’s 

healthiest grocery chain with more than 456 stores across the US, Canada and UK markets (Whole Foods Market, 

2018). However, in recent years, the company is facing a series of challenges that threaten its survival. Hence, as 

the Whole Foods’ CEO, John Mackey mentioned, the company will evolve and there will be a significant change 

in the way the company operates (Turner, 2017). The company’s SWOT analysis (see appendix 2) indicated that 

there are several strategic forces that encourage its operations’ adaptation. To begin with, Whole Foods reported 

decline in sales for 8 consecutive quarters (Baertlein, 2017) and there was a significant pressure from its 

shareholders to improve its results and deal with the escalated siphoning of its clientele (Haddon and Benoit, 

2017). A major reason why the company’s performance declined is the intense rivalry amongst the industry’s 

major players (Alotaibi, 2015). Financially strong and well-established food retailers such as Walmart, Kroger 

and Target have elbowed into the natural and organic segment and have gained a significant market share of the 

consumers’ growing preference in natural and organic options (Peterson, 2016). Particularly, Kroger announced 

that its organic product sales reached 1 billion annually, which represents almost 20% of the total sales of organic 

produce sales in the US market (Business Insider, 2018). As a result, the company’s changing efforts aim to 

increase efficiency and reduce prices in order to mitigate the impact of the upscaled rivalry in the market. In 

addition, Whole Foods business model indicates a strong dependency on local organic product suppliers; given 

suppliers’ limited number, they have strong bargaining power which, in turn, affects the company’s pricing 

strategy and profit margins (Alotaibi, 2015).  
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A further incentive for Whole Foods to adapt the way it operates is concerned with the Whole Foods’ acquisition 

by Amazon and the new capabilities that the company has gained under Amazon’s control. These capabilities are 

concerned with Amazon’s expertise in both supply chain logistics and customers’ data analysis (Petro, 2017), its 

online platform and the leveraging power of its Prime membership (Taylor, 2017). In that context, Whole Foods 

is in an ongoing process to adapt its operations and utilize these capabilities to reduce the in-store inventory, 

master delivery service, expand beyond its current stores’ footprint (Kim, 2017), analyse customer data to 

personalise their shopping experience (Lavito, 2017), take advantage of up-selling opportunities (Petro, 2017) as 

well as increase footfall in its stores providing pick up services for Amazon customers (Taylor, 2017). In addition, 

according to Meyer (2017), half of the online grocery shoppers in the US market are Amazon Prime members. 

Thus, given that Whole Foods’ loyalty program has been integrated with Amazon’s Prime membership (Taylor, 

2017), the company can leverage Amazon’s customer base and online platform to target new market segments 

and, concurrently, boost its online sales.  

 

Despite the significant motives that encourage the company’s decisively strides to change, there are certain 

barriers that the company must overcome in order to adapt its operations successfully. A summary of all the forces 

in favour of the company’s operational adaptation alongside with the forces against the change, are graphically 

illustrated in the Force Field Analysis provided in appendix 3. To begin with, given that Whole Foods will utilize 

technological advances to reduce its prices and its costs, employees expressed their concerns and fears regarding 

these internal changes and the effect that they will have on their job security and financial remuneration (Baertlein 

and McLeod, 2017). Particularly, as a few employees mentioned, they are afraid that they will be replaced by 

robots and drones. In addition, employees resist to adopt the new inventory management system introduced by 

the company, the so-called Order-To-Shelf (OTS), which is responsible to streamline and track products’ 

inventory level (Peterson, 2018). The new system aims to cut costs, minimize food spoilage and create more 

merchandising space by reducing unnecessary inventory. Managers, using a scoreboard tool, are responsible to 

assess employees’ compliance with the new OTS rules and evaluate their knowledge on the best-selling products 

and weekly sales objectives. However, employees characterized the OTS system as militaristic and inefficient 

since, in many cases, they run out of stock and reported that the new performance appraisal method, ‘the 

scoreboards’, is crushing their morale, make them feel anxious and frustrated since unsatisfactory scores can lead 

to employees' punishment or dismissal (Peterson, 2018a).  

 

Whole Foods employees’ resistance is one of the most significant challenges that the company faces to 

successfully implement its change. Management style, communication and leadership style, during all the phases 

of change, are key elements to transform ‘change resisters’ into ‘change participants’ (Al-Haddad and Kotnour, 

2015), thus, it is recommended for the company to make critical actions towards these three pillars. In addition, it 

is suggested to classify the actions taken into the three-step change model developed by Lewin in order to ensure 

an effective sequence of actions that lead to permanent application of the change initiatives (Armenakis and 

Bedeian, 1999). Lewin’s three-step framework includes the unfreezing, changing and refreezing phases. The 

unfreezing stage ensures that employees’ fears about the new settings have been addressed successfully and a 

positive environment for accepting the change is created. Regarding the first stage, the company currently adopted 

a Direction leadership style in which changes are imposed by the management to the employees. However, despite 

the efficiency that this style provides, it enhances the resistance and increase the possibilities of failure (Johnson, 

Whittington and Scholes, 2011). Instead, it is recommended for the company to apply an Education leadership 

style and focus on enhancing communication and understanding amongst employees for the imminence of change, 

its necessity and its implementation method. In that way, the company can create an essence of supportiveness, 

tackle employees’ major concerns and gain the employees commitment and trust towards the change. Employees’ 

commitment and trust breeds security which is a remedy for resistance.  

 

During the second stage, changing, the company implements the changes and sets the new ‘status quo’ in the 

organization. This is considered to be the most challenging part of the change process and requires the 

management to constantly share the vision and benefits of the successful implementation of the change. It is 

noticed that the new assessment method utilized by the management, the scoreboards, is seen by employees as a 

punishment tool for poor performance which in turn demotivates employees and increases their resistance. In that 

context, the company should utilize the Expectancy Theory of motivation developed by Vroom and set valuable, 

by the employees’, rewards for those who score high in these scoreboards ‘test’, since rewards, contrary to 

punishments, create a positive working environment. In that way, employees will perceive the scoreboards as an 

improvement tool, the company will motivate employees to perform at their best and provide them with incentives 

to embrace the new OTS system. At the last stage, refreezing, the company stabilizes and solidifies the new norms 

and ensures that the employees have smoothly and sustainably adopted the new procedures. 
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The new operational model of Whole Foods includes multiple changes in the way that the company cooperates 

with its suppliers. The most significant changes include a reduction in the amount of displayed product of current 

suppliers alongside with an extra required discount from suppliers who generate more than 300K of sales annually; 

and outsource the in-store promotional activities of its suppliers to professional firms, hence, suppliers are required 

to pay for their products’ demonstration (Bhattarai, 2018). The suppliers criticize the change and expressed their 

dissatisfaction about the new settings which harm their interest, however, the changes can be perceived as 

necessary given the significant impact that the suppliers have on the company’s pricing strategy as well as the 

threats due to their high bargaining power. According to Moura and Teixeira (2010), an organization’s conflicts 

with its suppliers have a life-cycle, which involves four stages; escalation, maintenance, abatement and residual 

conflict. Hence, it is suggested that the company manages the conflicts with its suppliers by enhancing the 

communication during all the phases of the conflicts’ life-cycle focusing on the benefits accrued by the changes. 

Such benefits are the professionalism of the products’ demonstration and other promotional activities which will 

most likely result in higher sales and compensate the suppliers in the long run. In addition, for key suppliers, it is 

recommended that the company should adopt a Satisficing approach to resolve the conflicts with negotiations in 

order to end up in a mutual beneficial compromisation (Botten, 2009).  

 

Superior quality products are the core element of Whole Foods brand reputation and success with its loyal 

customers to be willing to pay a premium price for that quality (Alotaibi, 2016). Despite the fact that the reduced 

prices created a favourable climate at Whole Foods stores, customers are constantly complaining about low quality 

products (Peterson, 2017) as well as out-of-stock issues due to the new OTS system (Pandolph, 2017). Regarding 

the out-of-stock issues, it is recommended that the company should collect and analyse data with regards to its 

customers’ shopping habits at initial stage and then incorporate the OTS system following slower paces in order 

to ensure that the in-store inventory is sufficient to satisfy its customers’ needs. In addition, it is recommended 

that the company takes action to preserve its reputation of high quality products and thus, regain its loyal 

customers’ trust. In that context, firstly, the products should be supervised by the store managers to ensure their 

superior quality and secondly, given the notion of price–quality inferences, the company should develop a 

marketing campaign with the main aim to inform and educate consumers on ‘how’ and ‘why’ its prices are reduced 

in order for the customers to not interpret the reduced prices as lower quality products. 

 

To conclude, organisations’ internal and external environments are changing with fast paces and strategic changes 

are of vital significance for their survival and growth. However, organizations’ change initiatives often fail due to 

poor change management planning, false leadership style, wrong chosen methods and approaches towards the 

change as well as ineffective management of resistance forces. The case study of Whole Foods indicates that the 

major incentives regarding the company’s operational adaptation are the evolving competitiveness of the industry, 

the company’s poor financial performance the last 8 quarters as well as the opportunity to utilize the new 

capabilities obtained due to the acquisition by Amazon. In order for the company to implement the change 

successfully, it is recommended to tackle the resistance forces through leadership and provide motivation in order 

to eliminate employees’ resistance, through enhancing the communication for suppliers’ dissatisfaction, negotiate 

and compromise with the key suppliers and through informative marketing campaigns for customer 

dissatisfaction.   
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Introduction 

 

Zorbas bakery was introduced in the Cypriot market in 1975 by Mr. Andreas Zorbas and, at its initial stage, it was 

a family business providing the customers with a small variety of baked goods. However, Zorbas family’s 

entrepreneurial spirit and persistence, transformed the company to the leading bakery in Cyprus with three 

production units and a chain of 61 stores across the island. Furthermore, the company expanded to other segments 

in the market, providing food solutions to its customers such as home-made food, pizzas, salads, catering services, 

confectionery products, freshly prepared sandwiches, coffees, beverages and many more (Zorbas, 2018). The 

company’s international presence includes export activities to both Canada and Dubai markets as well as a recently 

launched French pastry and confectionery shop in New York with a joint venture in a 50-50 basis with Pantelatos 

family (Gold news, 2015). This report aims to provide an analysis of the Canadian market with particular emphasis 

in the baked goods industry alongside with the cultural profile of the country’s society and the business 

community. Considering the findings of this analysis, a set of recommendations will be provided with regards to 

the market entry mode of Zorbas in Canada and the marketing mix strategy that will facilitate Zorbas successful 

expansion. 

 

 

Market profile and implications 

 

Canada is the largest North American country and the 2nd largest globally, in terms of surface, and its population 

is estimated to be 36,894,940 (World population review, 2018). Canada is a highly urbanized country with more 

than 82% of its total population to live in its major cities (CIA, 2018) and its population is highly diversified since 

it includes several ethnic groups. The top 7 cities in terms of population and the 6 largest ethnic groups (total % 

>100% since individuals were able to indicate more than 1 nationality) are illustrated in figure 1.  
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Moreover, Canada is characterized by its abundance of natural resources, particularly of oil and gas, its high 

performing services and manufacturing sectors with highly skilled workforce and high living standards (Index 

mundi, 2018). 

 

Nevertheless, the Canadian economy has experienced strong slow down after the oil prices shock since 2014, 

given that energy exporting is a cornerstone of the Canadian economy. The slump in the investments of energy 

firms had a vital impact on the country’s GDP which in turn affected the overall economic environment (Lim, 

Kotaro and Ustyugova, 2016). Notably, the government’s well-implemented fiscal policy plan was of vital 

significance since it stimulated growth and rebounded the economy back to notable growth tracks proving 

Canada’s resilient economy. The economic growth reached 3,1% in 2017, which is the highest amongst the G7, 

the unemployment is minimized, business investments bounced back to growth and consumers’ confidence has 

recovered boosting consumers spending (Cleroux, 2018; Government of Canada, 2017). Table 1 illustrates the 

basic economic settings of the Canadian market.  

 

 

 
 

 
Bilateral commercial and political relations between Cyprus and Canada have remained at a modest level for 

years. However, there are strong potentials for strengthening the ties between the two countries given the initiation 

of the Cyprus-Canada Business Association (CCBA) by the Cyprus Chamber of Commerce. The association’s 
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main aims are to evolve the economic cooperation with Canada, facilitate bilateral investments and negotiate trade 

agreements (Antoniades, 2018; Andreou, 2017). Currently, the trade agreements that involve the two countries 

are summarized on table 2. 

 

 

Baked goods industry and competition 

 

Baked goods industry’s product mix includes both fresh and frozen products such as breads, pastries, cakes and 

biscuits. In Canada, the baked goods market is highly saturated and accounted for 7,4 billion CAD in 2017. During 

the past three-four years the demanded volumes of baked goods were characterized by stagnation, however in 

2017 the growth, in terms of sales value, reached 2% and it is estimated to continue to grow with slow paces 

(Euromonitor international, 2017). In addition, the sales volumes of fresh products (bread, cakes, pastries and 

biscuits) overlap significantly the frozen goods category; the total retail value sales of freshly baked goods 

accounted for 6,928 million out of 7,258 million CAD total sales (cereals excluded) that were recorded in 2011 

(Agriculture and agri-food Canada, 2013). 

 

Nevertheless, consumers’ changing habits, preferences and demographic characteristics are expected to impact 

the industry’s growth rate and product mix the upcoming years significantly (European Commission, 2017). 

Firstly, the rising health consciousness of Canadian consumers poses a significant threat for the industry since 

consumers have moderated their consumption of sweet pastry products. In addition, the negative press regarding 

gluten has had a major impact in both consumers and retailers since the former have reduced their consumption 

of the industry’s products and the latter have been forced to alter their product mix to meet the ‘gluten-free’ 

consumers’ demands. A report published by the Business Development Bank of Canada (2013) indicates that 

Canadian consumers healthy food orientation will act as catalyst for the retail sector with 25% of the population 

belonging to the ‘above 65’ age group by 2031 and 31% of the consumers currently willing to pay a premium 

price to get healthy diet options. Another megatrend that is currently affecting the demanded volumes of bakery 

products, and the product mix of the industry in general, is concerned with the young generation eating habits; 

particularly, this trend indicates that youngsters skip main meals in favour of snacks. As a result, the demanded 

quantity of traditional bread, which accompanies regular meals, is expected to decrease and new snacking options 

to complement the new product mix of the industry (European Commission, 2017).  

 

The competitive landscape regarding the domestic production of bakery products portrays a medium level of 

concentration since the four largest companies in the market represent the 39,3% of the total market share and 

66,5% of the industry’s establishments, regarding bread production, is acquired by small scale bakeries with less 

than 10 employees. George Weston and Canada Bread are the two dominant players in the bakery goods industry 

with market shares of 11,7% and 11,14% respectively.  

 

 

Cultural profile and implications 

 

Nations’ business culture is of vital significance when companies expand to foreign markets and the holistic 

analysis of cultural aspects contributes to the overall strategic planning of firms (Doole and Lowe, 

2008). Canadian and Cypriot business cultures have many similarities, although, Cypriot entrepreneurs should be 

aware of the key elements of the Canadian culture that will facilitate their business development activities and 

thus, their success. Figure 1 illustrates the comparison between the two cultures based on the five dimensions 

theory proposed by Hofstede (1994).  For the purpose of the analysis, the views of Hayton (2012) regarding the 

dimensions’ scores of the Cypriot society have been adopted and, in some cases, have been critically adjusted by 

the author based on his experience gained from his exposure in Cypriot organizational environments and 

community.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Canada-Cyprus: Hofstede’s dimensions scores 
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Source: (Hofstede Insights, 2018; Hayton, 2012) 

 

According to figure 2, the main differences between the two countries are concerned with the Power distance, 

Individualism and Uncertainty avoidance dimensions. To begin with, Canadian society is characterized by low 

power distance index (PDI: 39), overt status or class distinctions are avoided, flat hierarchy in working settings 

and open communication between managers and employees are anticipated by organizational members (Hofstede 

Insights, 2018). In contrast, Cypriot community can be characterized as a hierarchical society with the power 

distance score at 70. Hence, status and hierarchy are expected to be respected and communication of employees 

with senior management member occurs in a formal manner (Expat Focus, 2017). 

 

Canada is a highly individualistic society (index: 80) and employees are expected to be decisive, take initiatives, 

rely mostly to themselves and be hired or get promoted based on the merits (Hofstede Insights, 2018). Contrary, 

Cyprus, due to the fact that it is a small society, close relationships prevail and strong dependency amongst its 

community members (Stylianou, Kyriakoullis and Savva, 2012). The society accepts the fact that Job 

opportunities or promotions may be affected by those relationships, however, Canadians will perceive it as 

nepotism (Warburton, 2018). 

 

Regarding individuals’ attitude towards uncertainty, Canadians accept the uncertainty in a positive manner, 

embrace new procedures and innovative ideas at their workplaces (Hofstede Insights, 2018). On the other hand, 

Cypriots are afraid of changes that are full of uncertainty or unforeseen events. Corporate rules and policies are 

followed providing safety to the employees (Hayton, 2012). The uncertainty avoidance indices are 48 and 100 for 

Canada and Cyprus respectively.  

 

Further to the findings based on the Hofstede’s model, according to Warburton (2018), punctuality, formal dress 

code, reserved body language and preparation are major characteristics of a business meeting in Canada as well 

as interruptions are not allowed when a participant express his/her opinion. Also, Canadian business cycles are 

known for their direct communication, hence, evasive language can be perceived as suspicious. Last, given that 

Canada is a bilingual country, business cards or other business-related material such as contracts, should include 

both English and French language. Table 3 provides a summary of key aspects that a Cypriot entrepreneur should 

consider during a business meeting or business to business negotiations in Canada.  
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Conclusion and Recommendations 

 

There is an identified tendency of acquisition-based growth in the industry with large global players entering the 

Canadian market in an aggressive manner with a series of acquisitions and the Canadian bakery market is 

dominated by well-established brands and competitors (European Commission, 2017; Mergers Alliance, 2015). 

For instance, the Mexican origin company, Grupo Bimbo, entered the market in 2014 with the acquisition of the 

Canada Bread company which is a major player in the production and retailing of baked goods in Canada (Alden, 

2014) and less than a year later, acquired both the bakery division of Saputo Inc. (The Canadian Press, 2014) and 

the Italia Home Bakery Ltd (Bloomberg, 2018). A further example of an acquisition entry mode occurred in 2014 

when Pineridge Bakery, a leading manufacturer and retailer of fresh and frozen baked goods in Canada, acquired 

by the Swiss origin Aryzta AG.  

 

However, Zorbas, at its early stage of internationalization, has limited capabilities and both market development 

and learning strategic objectives entering Canada (Poutziouris and Hadjielias, 2014; Lasserre, 2012). In addition, 

Zorbas has already elbowed in the Canadian market through exporting its highly-valued products (Poutziouris and 

Hadjielias, 2014). Despite the fact that high competitiveness indicates strong barriers for new entries in the 

industry, the recent scandal revealed by the Competition Bureau can be the Achilles’ heel of the two major players 

in the country, Canada Bread and George Weston companies. The two companies have been accused by the 

competition authority for a price fixing conspiracy, which it is anticipated to harm their corporate reputation 

substantially and, simultaneously, their market dominance (Sagan, 2018). Taking into consideration these factors 

and the overall analysis, it is recommended for the company to either proceed with an acquisition or with a 50/50 

joint venture to enhance its presence in the Canadian market. The characteristics of the two recommended market 

entry options of Zorbas are presented in table 4.  

 

Both entry modes are expected to yield significant benefits for Zorbas, however, determining factors of the entry 

mode decision are the financial standing of the company, the risk appetite of its shareholders and its existing 

network of collaborators in the Canadian market.  

The generic strategy suggested is differentiation strategy given the saturated and highly competitive baked goods 

market (Johnson, Whittington and Scholes, 2011). The main differentiation point will be the product mix that 

Zorbas will offer considering the evolving consumers’ needs and preferences towards a healthy diet and snacking 

products. Hence, Zorbas has the opportunity to be positioned in the market directly as a healthy bakery and 

develop its product mix accordingly. Complementary to traditional products, Zorbas should offer sugar-free 

pastries, cakes and biscuits made with rice flour to be gluten-free as well as a variety of snacking options to satisfy 
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the increasing demand amongst young generation consumers. Organic products offerings, especially supplied by 

small local producers, will further enhance Zorbas positioning in the market.  

 

 
 

Despite that, at provincial level, Ontario is ranked 8th in terms of average household expenditure in bakery 

products, it was the 2nd fastest growing market, after Alberta, with a growth rate of 8,89% in 2016 (Statistics 

Canada, 2017). In conjunction with the market size factor, Ontario is perceived as a high potential market for 

Zorbas expansion. Particularly, the city of Toronto is recommended since the majority of the Cypriot expats live 

in the greater Toronto area and have easy access to the city centre; it is anticipated that they will embrace and 

support the Cypriot origin company’s expansion (Republic of Cyprus, 2017). Also, it is suggested for Zorbas to 

follow a price adaptation strategy based on the economic environment and competition in the Canadian market. 

Price premium strategy should be charged for superior quality health products (Powers and Loyka, 2010). Last, 

regarding the promotion, it is suggested for Zorbas to utilize sponsored advertisements as the key element of its 

promotional mix (Cornwell, 2014). Sponsoring both events of the Cypriot community of Toronto and local events 

related to healthy diet and sports, will enable Zorbas to reach the Cypriot expats as well as health conscious 

consumers who are one of the main targeted segments of the company. 
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Abstract 

 

In the present study we define and examine the impact of private benefits of control in different corporate settings 

across countries, based on recent empirical studies. Private benefits have been extensively examined in the past 

(Barclay and Holderness, 1989, La Porta et al., 2002, Dyck and Zingales, 2004, etc) and in this study we 

summarise and reconcile the empirical evidence with the existing theory related to the benefits of shareholders. 

Additionally, the measurement of private benefits of control is analyzed and we present the main factors that have 

an effect on these benefits. Furthermore, the role and characteristics of controlling shareholders are discussed and 

possible agency problems are analyzed. 

 

Keywords: private benefits of control, controlling shareholders, concentrated ownership, agency problem, 

tunneling. 

 

 

1. Introduction 
 

The study aims to define and examine the private benefits of control (PBC) in different corporate settings 

across countries, such as in the case of China. We try to combine the empirical evidence with the existing theory 

related to the benefits of shareholders. There is a presentation of how PBC are measured and the main factors that 

have an effect on PBC, such as firm size and firm profitability. The study is motivated by prior evidence which 

showed that the relationship between PBC and specific factors differs and impacts corporate governance. 

Moreover, there is an examination of the role and characteristics of (controlling) shareholders and the agency 

problems that may arise. In section 2 and 3, we present and explain PBC, as well as some basic concepts related 

to them. Sections 4 and 5 present how PBC are measured and the main factors that affect PBC, respectively. 

Moreover, section 5 depicts prior empirical evidence related to PBC. Section 6 concludes the study followed by 

some suggestions based on theory and prior empirical evidence. 

 

2. Definition of Private Benefits and Corporate Governance 
 

There are two major sources of value from acquiring the control of a firm: The benefit from improving the 

management of the target firm to increase future cash flows that the target generates (cash flow improvement), 

and the benefit of draining cash flow out of the target firm to the acquirer or a private entity controlled by the 

acquirer (private benefit of control) (Suzuki, 2015). 

Private Benefits of Control (PBC) have become a centerpiece in modern corporate finance and governance 

literature. Based on several definitions, the PBC are the perquisites enjoyed by top executives (Jensen and 

Meckling, 1976). They include anything that is not shared with non-controlling shareholders (Coates, 2003). 

Moreover, PBC are “difficult to observe and even more difficult to quantify in a reliable way” (Dyck and Zingales, 

2004). The main characteristic of PBC is that the value is not shared among all the shareholders in proportion to 

the shares owned, but exclusively enjoyed by the entity in control (Liu and Chong, 2014). 

PBC are directly linked to corporate governance, which is a system of rules and practices by which a firm is 

directed and controlled. Corporate governance is related to the balance of interests of a firm's several stakeholders, 

that is, shareholders, managers, customers, suppliers, the government and the community. As the controlling 
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shareholders may extract PBC at the expense of the firm they control and to the detriment of minority shareholders, 

some of the examples of PBC include conflicts-of-interest transactions, misuse of corporate resources for personal 

ends, expropriation of corporate opportunities, pursuing of individual (pet) projects, as well as building a 

conglomerate (Choi, 2018). Furthermore, PBC can be fictitious jobs for family members and excessive 

compensation or perquisites for executives who are family members. Generally, the conflicts of interests between 

minority shareholders and (family) blockholders are related to the extraction of PBC by the latter at the expense 

of the former (Benos and Weisbach, 2004, Dyck and Zingales, 2004, Chrisman et al., 2010). 

Regarding the existing corporate law, based on Morck et al. (2005) the frequency of publicly held 

companies, their ownership structure, and the way in which they are controlled, differs considerably across 

countries. This holds despite of the common theoretical framework for the analysis related to the separation of 

ownership and control, which characterizes the principal-agent conflict. The quality of corporate law, which varies 

significantly across countries, is regarded as the most important institutional determinant of the separation of 

ownership and control. Corporate law is supposed to make sure that the shareholders are effectively protected 

from possible expropriation. This is considered a necessary and a sufficient legal condition for the efficient 

separation of ownership and control (Pacces, 2007). Moreover, according to Pacces (2007), there is also the case 

of idiosyncratic PBC, which can be considered as a reward for investment of entrepreneurship in the corporate 

structure. It makes the appropriation by the controlling shareholders a necessary condition for efficiency, which 

implies that control rights are allocated separately from ownership. 

 

3. Concentrated Ownership 
 

Research has shown that concentrated ownership is evident in several countries around the world (La Porta 

et al., 1999). Based on Jensen and Meckling (1976), the principal-agent conflicts arise from the separation of 

ownership and control in firms with highly dispersed ownership structure. But in the case of firms with 

concentrated ownership the controlling shareholders lead the firm, and this results in the development of a 

different corporate governance perspective that is focused on how to deal with possible conflicts between 

controlling and minority shareholders – the principal-principal conflicts of interests. 

 

3.1 Tunneling 
 

Tunneling is defined as the transfer of assets and profits out of firms for the benefit of their controlling 

shareholders - who may also be top managers (Johnson et al., 2000). Tunneling is an agency problem between a 

controlling shareholder and minority shareholders that manifests in the extraction of PBC by the controlling 

shareholder at the minority shareholders’ expense, such as excessive executive compensation, expropriation of 

corporate opportunities, insider trading, etc. It does not cover other agency problems such as incompetent 

management, insufficient investment, etc. 

 

3.2 Interest-Alignment and Entrenchment Effect 
 

According to the interest-alignment effect, increased cash flow rights seem to be effective in the reduction of 

tunneling of controlling shareholders. Increased cash flow rights might align controlling shareholders’ interests 

with the interests of minority shareholders. On the contrary, according to the entrenchment effect, as cash flow 

rights increase, this could lead to higher expropriation of the minority by the controlling shareholders. 

Entrenchment can affect shareholder value, employee morale, and even lead to legal actions. Managers with high 

level of control rights can extract higher wages and larger perquisites, and generally obtain more latitude in the 

determination of corporate strategy (Schleifer and Vishny, 1989). 

 

4. Measurement of PBC 
 

The empirical literature has established two methods of quantifying the magnitude of PBC, used in several 

empirical studies (Reese and Weisbach (2002), Nenova (2003), Doidge et al. (2004) and Dyck and Zingales 

(2004)). The first approach measures the control premium paid by an acquirer to compensate the controlling 

shareholder for its private benefits (Barclay and Holderness, 1989). The second approach estimates the price 

premium of stocks with superior voting rights (Zingales, 1994). More specifically: 

a) The control premium approach is related to the comparison between the prices of shares in transactions 

involving control block change and the prices of shares in the stock market after the announcement of these control 

block sales (Barclay and Holderness, 1989), 

b) The voting premium approach is related to the difference between the price of common shares and the 

price of preferred shares, divided by the price of preferred shares (Benos and Weisbach (2004), Zingales (1995), 



 

404 

 

Muravyev et al. (2014)). This methodology makes use of the nature of dual class stocks and the fact that firms 

have different classes of shares with different voting rights. 

 

5. The Effect of Factors on PBC 
 

There are factors that may have an effect on PBC. Specific factors, such as firm size, may have a negative 

relationship with PBC (Luo et al., 2012), while other factors, such as intangible ratio, may have a positive 

relationship with PBC (Liu and Chong, (2014). In table 1, there is a presentation of the effect of specific factors 

on PBC: 

 

Table 1: The Effect of Factors on PBC 

 

 

6. Prior Evidence on PBC 
 

Bradley (1980) calculated the post-transfer price premium of 161 Tender Offer Bids (TOBs) in the U.S. and 

concluded that the average tender-offer price exceeds the post-offer exchange price by 13%. Barclay and 

Holderness (1989) estimated PBC of 63 block trades in the U.S. between 1978 and 1982 as 20% over the target’s 

post-announcement exchange price. Furthermore, Dyck and Zingales (2004) analyzed block trades in 39 countries 

and estimated the average PBC of all sample countries as 14%. Luo et al. (2012) studied the size of PBC and 

examined the impact of ownership structure and board independence on controlling shareholders’ tunneling. They 

examined a number of listed companies in China during the period 2003-2006. The results show a smaller size of 

PBC in firms with more independent directors on the board and firms with multiple large shareholders – there is 

a lower level of expropriation of minority by controlling shareholders. Moreover, there is evidence of a nonlinear 

relationship between PBC and the cash flow rights of controlling shareholders. 

Moreover, Liu and Chong (2014) examined block share transfers in China during the period between 1999 

and 2006, and provided estimates of PBC. The benefits of corporate control vary with shareholders structure, firm 

characteristics - such as intangible ratio and leverage - and institutional variables. The results also verify the fact 

that firms with higher private benefits experience more tunneling activities by their controlling shareholders. 

Muravyev et al. (2014) studied how characteristics of corporate boards are related to PBC, which can be regarded 

as a direct measure of governance problems in firms. Specifically, they examined the role of board size and 

composition in corporate governance on PBC. PBC were calculated using the voting premium approach for a 

sample of dual class stock companies that were traded on the Russian stock exchange between 1998 and 2009. 

The empirical results present a relationship between PBC and the board size. There is evidence that director 

ownership helps mitigate governance problems. Furthermore, non-executive/independent directors are associated 

with larger PBC and do not seem to improve corporate governance. Furthermore, Suzuki (2015) examined 262 

cases of TOBs in which the acquired companies were expected to remain listed after the deals, from among TOB 

deals conducted between 1990 and 2011. PBC were estimated in Japanese firms, based on the premiums paid in 

relation to the prices of stocks after the deal. The results mainly show that the estimated value of PBC, that are 

gained through TOB deals, is positive, since the prohibition of a partial tender offer beyond 66.7% of outstanding 

shares was introduced in December 2006. Table 2 concisely presents the approach followed in the following 

studies for the measurement of PBC. 

 

 

VARIABLES MEASUREMENT RELATIONSHIP WITH PBC 

Firm Size Natural Log of Total Assets - 

Firm Profitability (ROE)  
Net Income to Shareholder’s 

Equity  
+  

Cash Assets  
Natural Log of Cash and Cash 

Equivalent to Liabilities  
+  

Leverage  
Ratio of Total Debt to Total 

Assets  
-  

Intangible Ratio  
Ratio of Intangible Assets to 

Total Assets  
+  

Multiple Large Shareholders  

(as Dummy Variable)  

Value of 1: There is a Second 

Large Shareholder with a share 

of no less than 5%.  
-  

Board Independence  
The Proportion of Independent 

Directors on the Board  
-  

 



 

405 

 

Table 2: PBC Measurement Approach 

 

 
7. Conclusions and Suggestions 

 

The ultimate goal of the studies (besides the principal-agent problem) regarding the principal-principal 

conflicts is to reduce large shareholders’ tunneling and protect minority shareholders’ interests. There is the dearth 

of a homogeneous regulatory framework in protecting shareholders and potential investors from opportunistic 

behavior on the part of firms’ owners and managers. The harmonization of regulations is necessary, as well as the 

equal treatment of all stakeholders. As far as PBC are concerned, the regulatory framework affects their existence 

and size in different countries. Empirical results present differences between firms of developed and emerging 

economies, as well as between the emerging ones. Concentrated ownership exists, especially in firms of emerging 

economies. The ability of blockholders to secure private benefits affects a number of important corporate 

decisions, which have already been examined in the literature related to concentrated ownership. Such issues may 

include the motivations for large block ownership (Demsetz and Lehn, 1985), the incentives for corporate 

takeovers (Bradley, 1980) and the internal monitoring by large shareholders (Shleifer and Vishny, 1986), among 

other issues. We should note that most studies employ models that are a simplification of the real world and, 

therefore, have several limitations. Moreover, these models cannot easily have an external validity, as several 

studies focus on a single country. 

More research could be conducted on PBC extracted by blockholders in order to have a better understanding 

of the reasons and consequences of principal-principal agency problems in listed firms. Policymakers and 

regulators should make an effort to reduce the level of ownership concentration. Potential investors could avoid 

investing in listed firms with highly concentrated ownership structure. As block ownership does not easily change, 

a practical and feasible approach to improve corporate governance (in the context of concentrated ownership) is 

to speed up the development of institutional investors and attract their investment in firms – construction of 

multiple shareholders structures. Moreover, attention should be given to internal governance mechanisms, such 

as the independent director system and the multiple large shareholders structure. The size of the cost of block 

ownership should be more precisely determined. In this way controlling shareholders could be compensated for 

the additional costs on their block ownership. Finally, there is always a need for academics to develop management 

theories grounded in the culture-specific norms, practices, and values of each economy, especially of the emerging 

ones. 
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Abstract 

 
On April 25, 2018, the European Commission issued a Proposal for a Directive amending Directive (EU) 

2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions. The concept of “cross-border conversion” 

means the conversion of the legal form and the transfer of the registered company seat in another EU member 

state, without its dissolution. With this proposal, the European Commission aimed to put an end to the uncertainty 

caused by the endless line of case law of the Court of Justice of the European Union on company seat transfer, 

which mainly started with its judgment on Daily Mail and continued with its judgments on cases like Centros, 

Vale and Polbud. The paper analyses the procedure and the specific conditions to be reviewed by the “departure 

member state” where the company has already established its seat in order to issue a “pre-conversion certificate” 

and explains the fic conditions to be confirmed by the “destination member state” where the company wishes to 

transfer its seat. The paper also examines the reactions to workers’ protection and the proliferation of letter-box 

companies.  

 

Keywords: EU Company law, company seat, conversion, cross-border transfer of company seat,  real seat 

theory, incorporation theory, genuine economic activity, artificial arrangement, abuse of EU rights, pre-

conversion certificate, workers’ protection, creditors’ protection, shareholders’ protection.  

 

1. Introduction 
 

The freedom of establishment of natural persons and legal persons (companies) in any member state of the 

European Union (EU) is one of the four fundamental principles of the Internal Market.  Articles 49 and 54 of the 

Treaty for the Functioning of the European Union (TFEU) apply to companies which are formed in accordance 

with the law of an EU member state (incorporation or departure state) and have their registered office, their central 

administration or principal place of business in a member state in order to pursue an economic purpose228. Article 

49 TFEU provides the right to set up and manage companies and agencies, branches or subsidiaries in other 

member states without any discrimination229. 

However, another form of company establishment in another member state, the seat transfer in another member 

state (destination member state), is not expressly regulated by the Treaty and has raised many concerns for 30 

years230.  In its judgment in the Polbud case the Court of Justice of the European Union ruled that “Articles 49 

and 54 TFEU must be interpreted as meaning that freedom of establishment is applicable to the transfer of the 

registered office of a company formed in accordance with the law of one Member State to the territory of another 

Member State, for the purposes of its conversion, in accordance with the conditions imposed by the legislation of 

the other Member State, into a company incorporated under the law of the latter Member State, when there is no 

change in the location of the real head office of that company”. It also added that “the transfer of the registered 

office to the territory of another Member State” cannot be “subject to the liquidation of the first company”231. 

 

                                                 
228 See the analysis by D. Papagiannis, European Law, Nomiki Vivliothiki Publishers, 5th edition, 2016, pp. 475-

480.  
229 See e.g. the Centros case where the CJEU ruled that any barriers by the destination member state against 

companies incorporated in another requiring setting up a secondary establishment there are prohibited. This is 

even if the destination member state is the place where the company runs all its business activities. 
230 Papagiannis, ibid. p. 480. 
231  C-106/16, Polbud - Wykonawstwo sp., 25.10.2017, ECLI:EU:C:2017:804.  

mailto:danag@uom.gr
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2. The divergent national approach in company law on the seat transfer and the case law 

of the Court of Justice of the European Union 
 

 2.1 The theories of real seat and incorporation 

The fact that member states have divergent legislation on the seat transfer is still a persisting problem based 

in (at least) two different theories232. Some member states (e.g.  Belgium, Spain, Cyprus, Austria and Romania)233 

support the ‘theory of the real seat’, maintaining that the law of the country where the company has its ‘real’ seat 

(i.e. its management and control centre) is the law applicable to company relationships. In this case, the cross-

border transfer of company seat is not allowed unless the company proceeds to its prior dissolution and liquidation 

and its new incorporation in another member state. The state where the company has its ‘real seat’ (its principal 

place of business)234 will determine which company law system is applicable to company relationships.  

On the other hand, according to the ‘incorporation theory’, applied by the Netherlands, the United Kingdom, 

Ireland, Check Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Sweden, Finland, and the Baltic states235,  the company is 

subject to the law of the country where the company has its registered office, and in which it has been incorporated. 

The company laws applicable to a legal entity are those of the jurisdiction in which the legal entity has been 

incorporated, irrespective of where the entity has its real seat236.  

Many member states follow a mixed system which incorporates the characteristics of both approaches (e.g. 

Germany, France, Italy, Greece, Poland)237. However, only five member states provide for a procedure for the 

seat transfer.   

 

2.2. The case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) 

Many cases were brought before the Court of Justice of the European Union by companies willing to transfer 

their real or registered seat in another member state. The Court issued ground-breaking judgments, e.g. Daily Mail 

and General Trust plc (C-81/87), followed by Centros (C-212/91), Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-

167/01), Cadburry Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-201/06), VALE (C-210/06), National 

Grid Indus (C-371/10) and most important, Polbud (C-106/16)238. The ‘incorporation theory’ seemed to be 

advanced by the Court in the cases of Centros, Überseering and Inspire Art, while the theory of ‘real seat’, seemed 

to influence the Court in the cases of Cartesio and Vale. 

The aforementioned case law of the CJEU may be summarized as follows: 

                                                 
232 P. J. Kozyris, Jurisdiction and Applicable Law in Internal company relations, recommendations for Greece 

after the judgments in Centros and Uberseering, Review of Commercial Law2003, p. 617. P. J. Kozyris, Corporate 

Wars and Choice of Law, Duke Law journal 1985, pp. 1-99, see pp. 1-11. 
233 European Parliament, European Added Value Assessment, Directive on the cross-border transfer of a 

company’s registered office 14th Company Law Directive,  PE 494.460, EAVA 3/2012, Authors Ballester, Β. and 

del Monte M., European Added Value Unit, 2012, p. 15 (see table).  
234 “Where the company undertakes its main economic activity” which may be different from the state where it 

was incorporated and obtained its nationality. See more by M. Gardeñes Santiago, “Keynote speech: Some 

remarks on the cross-border establishment of companies in the EU” in D. Anagnostopoulou, I. Papadopoulos and 

L. Papadopoulou (eds.)  EU At a Crossroads, 2016, pp. 109-136, p. 113.  
235 European Parliament, PE 494.460, EAVA 3/2012, op.cit. 
236 Heinz Kußmaul, Lutz Richter, Christoph Ruiner, 'Corporations on the Move, the ECJ off Track: Relocation of 

a Corporation’s Effective Place of Management in the EU' (2009) 6 European Company Law, Issue 6, pp. 246–

256 
237 EAVA, op.cit. 
238 Case C-81/87, The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and 

General Trust plc, 27 September 1988, ECLI:EU:C:1988:456. Case C-212/97, Centros Ltd v Erhvervs-og 

Selskabsstyrelsen, 9 March 1999, ECLI:EU:C:1999:126. Case C-208/00, Überseering BV v Nordic Construction 

Company Baumanagement GmbH (NCC), 5 November 2002.  Case C-167/01, Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd, 30 September 2003, ECLI:EU:C:2003:512. Case C-196/04, Cadbury 

Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue, 12 September 2006, 

ECLI:EU:C:2006:544. Case C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt, 16 December 2008, 

ECLI:EU:C:2008:723. Case C-371/10, National Grid Indus BV v Inspecteur van de Belastingdienst 

Rijnmond/kantoor Rotterdam, 29 November 2011, EU:C:2011:785. Case C-378/10, VALE Építési kft, 12 July 

2012, ECLI:EU:C:2012:440. Case C-106/16, Polbud - Wykonawstwo sp., 25.10.2017, ECLI:EU:C:2017:804. For 

analysis of most of the above case law, see e.g. C. Malamataris, Article 54 TFEU in V. Christianos (ed.) 

Commentary of the Treaty  establishing the European Union and the Treaty on the Functioning of the European 

Union, Nomiki Vivliothiki Publishers, 2012, p. 360 et suiv. 
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a) Companies “exist only by virtue of the national legislation which determines their incorporation and 

functioning”239. The law of the “departure member state”, where a company was incorporated and maintains its 

registered seat, determines whether the company may transfer its seat to another member state without its prior 

dissolution and liquidation.  Therefore, a company cannot invoke the principle of the freedom of establishment 

against the departure member state because this belongs to the national competence and falls outside the scope of 

the freedom of establishment.  

b) Cross-border company seat transfers must be allowed in case that national legislation allows national seat 

transfers240.  

c) The destination member state has to respect freedom of establishment and cannot invoke e.g. its legislation 

that abides with the theory of real seat to restrict it. Thus destination member states are obliged to recognize the 

legal personality of a company formed according to the legislation of any other member state, even if the company 

does not pursue any activity in the state of incorporation, i.e. without any genuine or real link with the state of 

incorporation241.   

d) Cross-border transfers of seat have been refused in case of overriding requirements of national interest or 

fraud/abuse which must be ascertained in a case by case basis. However, the mere fact that the company was set 

up in the member state with the less restrictive conditions “is a normal exercise of the freedom of establishment”.  

However, the Court stated that the destination member state has the power to define the connecting factor 

required of a company to be regarded as incorporated under the law of that member state242.  

Therefore, member states still possess the power to define the connecting factor required of a company to be 

regarded as a company under its national law until the European Union adopts a Regulation on this subject243. 

 

2.3. The impetus by the Polbud case (C-106/16) 

In October 2017 the EU Court of Justice rendered its judgment on the Polbud case (C-106/16)244. In that case 

the General Meeting of the Polish company “Polbud”  decided to transfer its registered office to Luxembourg, and 

once incorporated there, inquired its removal  from the Polish commercial registry, which was denied by the 

latter245. The Court ruled that a national rule which imposes mandatory liquidation as a prerequisite of cross-

border seat transfer of a company is an unjustified and disproportionate restriction and thus incompatible with the 

freedom of establishment. 

The Court confirmed: a) the absolute nature of the freedom of establishment; b) the limited scope of possible 

derogations on the grounds of public order; c) the right of a company to transfer only its registered office, without 

moving the real head office, from one Member State to another, falls within the scope of the freedom of 

establishment protected by the EU Treaty; d) the general obligation to implement a liquidation procedure imposed 

by the State amounts to establishing a general presumption of the existence of abuse; such legislation is therefore 

disproportionate; e) the right of a company to transfer only its registered office, without the real head office, from 

                                                 
239 Case C-81/87, The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and 

General Trust plc, 27 September 1988, ECLI:EU:C:1988:456. 
240 See CJEU in the Vale case. Roberta Panizza, Cross border transfer of company seats, Policy Department for 

Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Parliament 2018, PE583.143, p. I-21. 
241 See M. Gardeñes Santiago, in “EU at a Crossroads”, op.cit., p. 115, referring to CJEU judgments in Centros, 

Uberseering and Inspire Art.  
242 Cartesio, paras. 22-35, See Panizza, op.cit., p. 6. She refers to the European Commission’s Study on the Law 

Applicable to Companies, that recommends the adoption of  a “Rome V” Regulation, p. I-40.  See also Gardeñes 

Santiago, in “EU At a Crossroads”, op.cit., p. 126.   
243 See Panizza, op. cit. She refers to the European Commission’s Study on the Law Applicable to Companies, 

that recommends the adoption of a “Rome V” Regulation regulating the connecting factors for companies (lex 

societatis).   
244 CJEU C-106/16, Polbud - Wykonawstwo sp., 25.10.2017.  
245 Polbud was a company established in Poland which decided to transfer is the company's registered office to 

Luxembourg, without a change in the location of the real head office of the company. The opening of a liquidation 

procedure was recorded in the Polish commercial register and a liquidator was appointed. In 2013 the registered 

office of Polbud was transferred to Luxembourg. Polbud then became "Consoil Geotechnik Sàrl", a company 

under Luxembourg law. Further, Polbud lodged an application at the Polish registry court for its removal from the 

Polish commercial register. The registry court refused the application for removal. Polbud brought an action 

against that decision. The Supreme Court of Poland, before which an appeal has been brought, first asks the Court 

of Justice whether freedom of establishment is applicable to the transfer of only the registered office of a company 

incorporated under the law of one Member State to the territory of another Member State, where that company is 

converted to a company under the law of that other Member State, when there is no change of location of the real 

head office of that company. See also https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-

10/cp170112en.pdf. 
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one Member State to another, even though that company conducts its main, if not entire, business in the first 

Member State and f) the purpose of Polbud to enjoy the benefit of a more favourable legislation does not, in itself, 

constitute abuse of the freedom of establishment246.  

However, the Court emphasized that due regard must be given to the conditions for a company’s incorporation 

provided by Luxembourg’s legislation, and in particular the “test applied by the [Luxembourg]  in order to 

determine the connection of the company in its national legal order” . 

The judgment of the EU Court of Justice in the above case gave the impetus to the European Commission to 

submit the proposal on cross-border company conversion247.  

 

3. The policy of the European Commission and the proposal 
 

3.1. The prior Commission’s efforts and companies’ escape routes 

Since it was for the EU legislator to harmonise the national rules and not for the EU Court of Justice to regulate, 

the European Commission submitted its first proposal on cross-border seat transfer in 2004, which was withdrawn 

in 2007. Since then, there had been many studies and initiatives of the European Commission towards ensuring 

the success of a new proposal248. Already in 2012, the European Commission had announced that it would issue 

a new proposal in its Action Plan249. Therefore, in February 2013, the European Commission submitted a call for 

public consultation on a new proposal for the 14th Company Law Directive on the cross-border transfer of a 

company’s registered seat, without success, despite the resolutions of the European Parliament250.  

The only EU existing harmonised rules was the framework for the free transfer of seat only in the case of 

Societas Europea251, and a relevant procedure in the Cross-Border Merger Directive 2005/56/EC252. These 

procedures however were not cost effective since they imposed “first becoming Societas Europea or undertake a 

cross border merger” and then transfer the registered seat253. In addition uncertainty was increased since the EU 

has not harmonised legislation to prevent the risks to sharehorders, creditors and workers254. Only five member 

states (Cyprus, Malta, Czeck Republic, Denmark and Spain) “have a specific national  procedure  in  place  for  

the  direct cross-border transfers of registered  offices.  While  many member states authorise the transfers from 

one Member State to another, some member states do not permit such operations. Moreover, incompatible rules 

exist as regards the procedures, including the different requirements to be filled and the safeguards applying for 

the stakeholders’ protection”255. 

 

                                                 
246 See Polbud, paras. 33, 35 and 44.  
247 European Commission, Commission Staff Working Document Impact Assessment, Accompanying the 

document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 

2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law and Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, 

mergers and divisions, SWD/2018/141 final - 2018/0113 (COD).  
248 European Added Value Assessment, 3/2012, Directive on the cross-border transfer of a company´s registered 

office, PE 494.460, p. 18. 
249 European Commission, Communication, “European Company law and corporate governance - a modern legal 

framework for more engaged shareholders and sustainable companies”, COM(2012) 740 final. 
250 European Parliament Resolution 2016/2065(INI), Cross border mergers and divisions, 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1493871&t=d&l=en.    

251 Regulation (EC) 2157/2001 and Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute 

for a European company with regard to the involvement of employees, OJ L 294, 10.11.2001, p. 22–32. Article 8 

of the Regulation allows a SE company to move its registered (and head) office cross-border by simply notifying 

the company registers in  the departure and destination member states without prior liquidation. See EAVA, p. 

16. See also Malamataris, op. cit., p. 365.  
252    “A company wishing to move its registered office cross-border can merge with a company in the host country 

(either an established subsidiary or  a  new company created ex  novo for the explicit purpose of the cross-border 

move)”. See EAVA, op. cit.,  p. 16. 
253 R. Panizza, op.cit., pp. 2,  5-6. See Council Regulation (EC) 2157/2001 of 8 Oct. 2001 on the statute for a 

European Company. Council Regulation (EC) 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute of a European 

Cooperative Society (SCE) and Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 Oct. 

2005 on cross-border mergers of limited liability companies. 
254 R. Panizza, p. 2.  
255 Ernst and Young, Study on the cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of 

companies, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_transfers_divisions_executive_summary_final_en_06022018_1.

pdf, p. 5. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_transfers_divisions_executive_summary_final_en_06022018_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_transfers_divisions_executive_summary_final_en_06022018_1.pdf
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3.2. The aim of the current 2018 proposal 
Taking into account the above described changing and uncertain nexus of national legislations, the European 

Commission submitted a proposal for the amendment of the Directive 2017/1132/EU on the codification of 

European Company Law256 with the aim of the formalization of procedures for cross-border conversions. 

The proposed chapter to be inserted in the Codification Company Law Directive (EU)  2017/1132 (articles 

86a – 86u)  describes a two-step cross-border procedure that allows companies to transfer their seat from the 

‘departure state’ to another ‘destination member state’ within the EU, without losing their legal personality and 

thus maintaining their already established contracts. At the same time, the procedure is accompanied by safeguards 

for member states in order to protect the public interest, including the protection of employees, creditors and 

minority shareholders. Under this procedure, the companies convert themselves into companies governed by the 

law of the destination member state, provided that the “connecting factor” which the law of the destination 

member state has defined is satisfied257, so that the converted company will obtain the legal form of a company 

under the national law of the destination member state.    

The main objectives of the proposed harmonised rules for cross-border conversions258 are two-fold: 

First, enabling companies, particularly micro and small, to convert cross-border in an orderly, efficient and 

effective manner; SMEs are in particular negatively influenced since there few states that provide for cross-border 

conversion and they often lack resources to perform cross-border procedures through costly and complicated 

alternative methods”259. 

Second, protecting the most affected stakeholders, such as employees, creditors and shareholders in a suitable 

and proportionate manner.  

According to the Opinion of the European Economic and Social Committee, the proposal “strikes a careful 

balance between, on the one hand, specific rules and procedures on cross-border company operations that aim to 

exploit the potential of the Internal Market and, on the other hand, the protection against abuse of all stakeholders 

affected by company affairs, namely employees, creditors and minority shareholders”260. 

 

3.3.The public procedure provided by the proposal  

Personal scope: The proposal regulates the cross-border conversions of private and public limited liability 

companies, which occurs when the legal form of a certain company from the departure Member State changes 

into the legal form of the destination Member State261. 

The procedure: The proposal establishes a two-step procedure for an ex-ante control by both states262, in 

similar terms with those provided at the EU level by the Regulation on Societas Europea263  and the provisions 

for cross-border conversions264:  

a) The authorities of the departure Member State review and confirm that the national requirements for the 

departure of the company are met and issue a ‘pre-conversion certificate’ (Articles 86m and 86n). b) The 

authorities of the destination Member State review and confirm the fulfilment of the conditions of their own 

legislation for the registration of the converted company: that it complies with the provisions of national law on 

the incorporation of companies and the protection of workers265.  

The limits: A conversion cannot be authorized for a company which is subject to insolvency or similar 

proceedings (Article 86c) or when “it constitutes an artificial arrangement aimed at obtaining undue tax 

advantages or unlawfully prejudicing the legal or contractual rights of employees, creditors or members”, after 

examination of the individual case and having regard to all relevant facts and circumstances. The competent 

authority of the departure Member State shall conduct an assessment of the formal completion of the procedure 

by the company and additionally shall determine whether the intended conversion does not constitute an artificial 

                                                 
256 Directive (EU) 2017/1132, of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain 

aspects of company law,  OJ L 169, 30.6.2017, p. 46–127. 
257 COM(2018) 239 final, preamble, para. 2.  
258 COM(2018) 241 final. 
259 See European Commission, Proposal COM(2018) 241, op.cit., p. 4. 
260 European Economic And Social Committee, INT/841, European Company Law, Opinion on:  a) Proposal for 

a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use 

of digital tools and processes in company law, [COM(2018) 239 final – 2018/0113 (COD)] b) Proposal for a 

Directive amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions,  

[COM(2018) 241 final – 2018/0114 (COD)], Rapporteur: Dimitris DIMITRIADIS, Co-rapporteur: Norbert 

KLUGE, point 3.6.1.  
261 See Proposal, Articles 86a and 86b.  
262 See Proposal, preamble, para. 21. See also CJUE, Vale case of 12 July 2012 (C-378/10).  
263 Article 8 of Regulation (EC) No 2157/2001.  
264 Article 127 et seq. of Directive (EU) 2017/1132. 
265 Article 86p, para. 1 of the proposal. See also Polbud case, C-106/16, paras 34 and 43. 
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arrangement as referred to above. In case the authority has serious concerns that the cross-border conversion may 

constitute an artificial arrangement, it may perform an in-depth assessment. 

 

3.4. The internal procedure inside the company to be converted 

a) The Draft Terms: The management of the company to be converted must prepare and make publicly 

available the draft terms of the cross-border conversion for every person interested not only in the official language 

bust also in language most commonly used in business transactions. The draft terms must include minimum 

information on the  change of company form, the company resulting from the conversion, the protection offered 

for the relevant stakeholders (shareholders, creditors and employees) etc. (Article 86d).  

b) The Reports: The management of the company must prepare two reports: 

The first report is for the shareholders explaining in detail the aim of the cross-border conversion, the 

company's plans and the safeguards for shareholders, the impact of the conversion on the activity of the company 

and its interests, on the interests of shareholders and the measures to protect them. The report should be also 

available to the employees (Article 86e)266.  

The second report addresses the issues which are essential for the employees of the company, explaining the 

implications of the cross-border conversion for employees. It shall be made available to the representatives of the 

employees (Works Councils) or to the employees themselves in case there are no such representatives (article 

86f)267. 

c) The review by an independent expert:  The accuracy of the information provided in the draft terms of the 

cross-border conversion and in the reports of the management or administrative board will be by assessed an 

independent expert, appointed by the competent authority (Article 86 g). Micro and small enterprises are exempted 

from the requirement of an independent expert report. member states should lay down rules on the liability of the 

independent expert (article 86t). 

 

3.5 The official procedure and the protection of stakeholders 

a) The disclosure of the draft terms to the public register: The proposed procedure requires the disclosure in 

the public register of the draft terms of the cross-border conversion and the independent expert report which will 

be available for the public and the invitation of the shareholders, creditors and employees of the company to 

submit comments. In addition to the disclosure to the public register, member states may allow a company to 

additionally disclose the draft terms on its website, or request publication in the national gazette (Article 86h).  

b) The General Meeting of the company to be converted has to approve the draft terms of cross-border268. 

Member states may require the decision to be taken on qualified majority.  

c) Protection of Shareholders: Shareholders that opposed the cross-border conversions have exit rights and 

may sell their shares to the company, remaining shareholders or third parties, in exchange for an adequate 

compensation, the amount of which may be reviewed by the courts of the departure Member State (Article 86j).  

d) Protection of creditors – rebuttable presumption: member states may provide that the converting company 

makes a declaration as part of the draft terms of the cross-border conversion stating that the conversion will not 

affect the ability to satisfy the obligations towards third parties and that creditors will not be prejudiced. Creditors 

will also have the right to apply to the competent administrative or judicial authority to grant them adequate 

protection. The authorities will apply the rebuttable presumption that the creditors are not prejudiced if an 

independent expert report concluded that there was no reasonable likelihood that the rights of creditors would be 

prejudiced or if the company offered a right to payment either against a third party guarantor or against the 

converted company for the original value of the claim in question on condition that it may be brought before the 

same jurisdiction as the original claim (Article 86k).  

e) Protection of workers and their rights of participation in the company to be converted:  In principle, the 

company will have to follow the respective rules of the destination Member State, unless the national law of that 

Member State does not provide for the same level of the employees' participation in the company's management 

or supervisory organs (article 86l). In the latter case where the employees participation will be deteriorated because 

of the conversion, the law of departure member state will still apply if the number of employees, in the 6 months 

prior to the announcement of the draft terms of the conversion, exceeds four fifths of the threshold set out in the 

national law of the departure Member state269. If this is the case, the company will have to enter into obligatory 

negotiations with the employees to determine their participation which will result in an arrangement regulating 

                                                 
266 Article 86e. The requirement for the shareholders’ report may be waived if all members of the company so 

agreed.  
267 Directive 2009/38/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the establishment of a 

European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and Community-scale groups of 

undertakings for the purposes of informing and consulting employees (Recast), OJ L 122, 16.5.2009, pp. 28–44.  
268 Article  86i, that establishes provisions in analogy with the provisions with cross-border mergers.  
269 The threshold triggers the employee participation right pursuant to Article 2 of Directive 2001/86/EC. 
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the involvement of employees or, in case no agreement is reached within 6 months, the standard rules of 

employees' participation will apply270. The company will have to preserve at least for three years in substance the 

employees' participation rights in case of subsequent operations like mergers, divisions or conversion. The 

company will be obliged to communicate the outcome of the negotiations to its employees. 

 

3.6  Preconversion certificate and review by the authorities of the member state of destination  

a) Preconversion certificate: The departure competent authority takes the decision, which is registered in the 

public register and the pre-conversion certificate is transmitted to the destination Member State by digital means 

of communication. The decision taken by the departure competent authority on the issuance or refusal to issue the 

pre-conversion certificate may be subject to judicial review (Article 86o).  

b) Review by the Destination state: The destination competent authority proceeds to the scrutiny of legality of 

the cross-border conversion by the destination Member State. The authority of that Member State checks in 

particular the incorporation requirements and the results of the negotiations on employee participation, where 

applicable (article 86p). 

c) The completion of the registration is disclosed and the information which must be entered into the registers. 

The information on the registration should be exchanged between the registers automatically, so that the departure 

Member State would immediately be able to take actions for the striking off the company from its business register 

(article 86q). The cross-border conversion takes effect from the day of registration of the converted company in 

the destination Member State (article 86r) and its consequences are described in article 86s. The validity of the 

cross-border conversion cannot be challenged if the procedure for the cross-border conversion was respected 

(Article 86u). 

 

4. The two main points of friction 
 

4.1. Proliferation of letter-box companies? 

The proposal provides a safeguard against the abuse of its provisions by “letter-box” companies. This is article 

86c, para. 3 which provides that cross-border conversion will not be authorized if the departure authority 

determines, “after an examination of the specific case and having regard to all relevant facts and circumstances, 

that it constitutes and artificial arrangement aimed at obtaining undue tax advantages, or at unduly prejudicing the 

legal or contractual rights of employees, creditors or minority members”.  This provision seems to take into 

account the judgment of the CJEU in Cadbury Schweppes (C-196/04) that “a company cannot invoke freedom of 

establishment in another Member State for the sole purpose of benefiting from more advantageous legislation 

unless the establishment in the other member state is intended to carry on genuine economic activity”271.  

Indeed, artificial arrangements could jeopardize the internal market. The European Parliament reacted to the 

possible proliferation of letterbox companies. The German Parliament and the Portuguese Parliament have also 

reacted and submitted reasoned opinions in the framework of the National Parliaments Review of Subsidiarity272.  

Should there be always a preliminary examination of the specific case and a review of all relevant facts and 

circumstances to confirm whether it constitutes an artificial arrangement or should there be a well-founded 

suspicion? Should the company carrying out the cross-border conversion demonstrate on the basis of ascertainable 

objective factors, the actual establishment and the pursuit of genuine economic activity in the destination Member 

State for an indefinite period or should its genuine economic activity be presumed?273 Is the proposed procedure 

actually increasing or obstructing company mobility? Are its prerequisites proportional in relation to the 

fundamental character of the freedom of establishment? 

Therefore, clarification is needed on the concept of “artificial arrangements” of a company in a member state, 

in order to obtain undue tax advantages. It is a key concept that will allow or prohibit the freedom of establishment 

of a company in another member state. Clear criteria or indicators must be set so that genuine economic activity 

based on sound economic decision274s should not be obstructed according to the Polbud case of the Court of 

Justice of the European Union.   

                                                 
270 Annex of Directive 2001/86/EC, Part 3, point (a). 
271 Case C-196/04, Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland 

Revenue, 12 September 2006, ECLI:EU:C:2006:544. See M. Gardeñes Santiago, Comments on the Proposal for 

a Directive amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions, 

COM(2018) 241 final at http://blogs.uab.cat/litigacioint11/2018/09/07/some-comments-on-the-commissions-

proposal-of-april-2018-on-cross-border-conversions-mergers-and-divisions. 
272 See Bundesrat, Drucksache 179/18, Beschluss des Bundesrates, Ratsdok. 8561/18, para. 7. Assembleia da 

Republica, Comissao de Assuntos, Europeus, DRS 39, CODEC 1319, 10.7.2018, para. 7.  
273 See European Parliament, PR\1161004EN.docx 47/90 PE625.524v02-00. Amendment 82 (Article 86g par. 4). 
274 Compare EESC Opinion, op.cit., point 1.14:“The EESC supports the Commission's proposal in taking into 

account the fact that conversions, mergers and divisions can be used fraudulently; however, it remains unclear 
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4.2. Protection of employees’ participation rights 

Concerns about worker participation are addressed in the proposal through their right to be informed by the 

second report and consulted in due time by the company. Protection of workers may also be reviewed by the 

authority of the destination Member State where the company will be converted. The provisions of Article 86l 

aim to freeze the standards of the employees’ rights participation already acquired in the departure member state 

under certain conditions. However, are these conditions enough? In its Opinion on the Application the principles 

of Subsidiarity and Proportionality, the German Parliament supports the enhancement of the employees’ rights 

despite the company conversion by e.g. freezing their protection from 3 to 5 years after the conversion275.   

The European Parliament believes also that a cross-border operation of a company should not lead to the loss 

of acquired rights of workers in Europe276. 

According to the Rapporteur E. Regner, “the relocation of a company seat has an enormous impact on workers’ 

rights, their job situation and contractual rights ... Employees are the most worth protecting stakeholders”. A 

company may be registered in a member state “while conducting its business in other member states, with the aim 

to avoid national tax laws, social security contributions, collective agreements, employee participation laws or 

other national laws. In some sectors, e.g. the road transport sector, letterbox-companies with no or very little 

economic activity in the country of establishment are used frequently with its main objective of sending ‘posted’ 

workers abroad. With the registration of the registered office in another Member State not only the nationality of 

a company, but also the applicable law and by-laws are changing”277. 

 

5. Conclusions 

 
The proposal of the European Commission provides for a procedure which is lengthy and costly and the 

question arises whether it fulfils the criteria regarding the exercise of the freedom of establishment in another 

member state and of the proportionality to the goal of legal certainty in alignment with judgment of the Court of 

Justice of the EU in Case C-106/16, Polbud. This is certainly an issue since the provisions of the Treaty override 

secondary legislation such as the proposed Directive. The right of a company for cross-border conversion derives 

from the Treaty itself and the member states (and the EU institutions) must be careful not to infringe it.  

However, the above analysed procedure of company conversion seems to be the only feasible one, taking into 

account the case law of the Court of Justice, the complexity of the national systems and the abuse risks that could 

jeopardise the internal market. It is hoped that the legislative procedure under which is currently the proposal, will 

eliminate the most important risks. 
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Abstract 
 

The paper focuses on the concept of the Organised Trading Facility (OTFs), which is a new type of trading venue, 

introduced by MiFID II in 2014 as well as the enhanced regulation of Systematic Internalisers (SIs), established by MiFID 

I in 2004. The paper demonstrates the differences of OTFs with the already existing trading venues, which are the 

Regulated Markets (RMs) and the Multilateral Trade Facilities (MTFs). It also shows the ways OTFs connect with the 

Systematic Internalisers (SIs) which deal on own account when executing client orders over the counter (OTC), e.g. 

outside trading venues in a substantial, organized, frequent and systematic basis. The paper explains the clarifications 

made in the recent legislative framework (MiFID II, MIFIR) and presents certain still existing loopholes that may put in 

risk market regulation and transparency, if not adequately addressed by ESMA.  

 

Keywords: Stock Markets, Financial Markets, Financial Instruments, MiFID II, MIFIR, Multilateral Trading Facility, 

Organised Trade Facility, Regulated Market (RM), Systematic Internaliser (SI), Trading venues, transparency. 

 

1. Introduction to the legislative framework for markets of financial instruments 
 

1.1. MiFID I  

The liberalization of financial services started in 1993 in the European Union (EU) with the Investment 

Services Directive (ISD) which was based on the existing experience278. The Directive established the conditions 

under which authorized investment firms and banks could provide specified services in other EU member states 

on the basis of home state authorization as well as supervision on the basis of harmonized initial authorisation. It 

also established the harmonisation of some conditions governing the operation of Regulated Markets (Stock 

Exchange Markets)279. Council Directive 93/6/EΕC harmonized the capital adequacy of investments firms and 

credit institutions280.  

In 2004, the first Directive on Markets in Financial Instruments was adopted. Directive 2004/39/EC (MiFID 

I)281 aimed at the regulation and supervision of financial markets in order to create a single market for investment 

services, and ensure a high degree of harmonised protection for investors in financial instruments such shares, 

                                                 
278 Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field, OJ L 141, 

11.6.1993, p. 27. See further D. AVGITIDIS, Capital Markets Law, Nomiki Vivliothiki Publishers, Athens 2014, 

p. 59 (in Greek). 
279 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council, Markets in Financial Instruments 

Directive and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, OJ L 173, 12.6.2014, p. 349-496 

(MiFID II), preamble, para. 2.  
280 Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit 

institutions, OJ L 141, 11.6.1993, p. 1. 
281 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial 

instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European 

Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC, OJ L 145, 30.4.2004, p. 1. 
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bonds, derivatives etc.  

The MiFID I Directive has established common concepts, such as the Investment Firm282, the Regulated 

Market (RM) e.g. Stock Markets283, the Multilateral Trading Facility (MTF)284, the Systematic Internaliser (SI)285, 

as well as common rules for financial markets and investment firms. The MiFID I system was complemented at 

the EU level with Directives, Regulations (e.g. EMIR)286, Guidelines of the Committee of European Securities 

Regulators (CESR), soft law instruments, enforcement measures etc.287 

However, in 2008 the impact of the economic crisis demonstrated the need for the revision of MiFID I. New 

trading platforms and activities were established de facto which fell outside the scope of any regulations and the 

investors’ confidence (and their protection) was low288. Therefore, a revised and coherent regulatory framework 

was established by the MiFID II Directive289, and MIFIR290, which addressed the increasing complexity and 

diversity in financial instruments and trading venues.  

 

1.2. The new framework established by MiFID II (Directive 2014/65/EU) and MIFIR (Regulation 

600/2014) under the control of ESMA 

MiFID II “aims at establishing a safer, more transparent and more responsible financial system”291. According 

to the Commission, the Directive introduced a market structure framework which closed loopholes292 and ensured 

that trading takes place on regulated platforms and financial instruments are subjected to a trading obligation293. 

                                                 
282 "Investment firm" means any legal person whose regular occupation or business is the provision of one or more 

investment services to third parties and/or the performance of one or more investment activities on a professional 

basis (According to Article 4 para. 1 of Directive 2004/39/EC). 
283 "Regulated market" means a multilateral system operated and/or managed by a market operator, which brings 

together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial 

instruments - in the system and in accordance with its non-discretionary rules - in a way that results in a contract, 

in respect of the financial instruments admitted to trading under its rules and/or systems, and which is authorised 

and functions regularly and in accordance with the provisions of Title III. (Article 4 para. 14 of the Directive 

2004/39/EC ). See ECJ Case C‐ 658/15, Robeco Hollands Bezit NV and Others v Stichting Autoriteit Financiële 

Markten (AFM), judgment of 16 November 2017, in which the ECJ ruled that “the concept of a ‘regulated market’ 

within the meaning of that provision covers a trading system in which multiple fund agents and brokers represent, 

respectively, ‘open end’ investment funds and investors, the sole purpose of which is to facilitate those investment 

funds in their obligation to execute the purchase and selling orders for shares placed by those investors”. 
284 "Multilateral trading facility (MTF)" means a multilateral system, operated by an investment firm or a market 

operator, which brings together multiple third-party buying and selling interests in financial instruments - in the 

system and in accordance with non-discretionary rules - in a way that results in a contract in accordance with the 

provisions of Title II (Article 4 para. 15 of the Directive 2004/39/EC). 
285 "Systematic internaliser" means an investment firm which, on an organised, frequent and systematic basis, 

deals on own account by executing client orders outside a regulated market or an MTF (Article 4 para. 7 of the 

Directive 2004/39/EC). 
286 Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC 

derivatives, central counterparties and trade repositories (European Market Infrastructure Regulation), OJ L 201, 

27.7.2012, p. 1-59. 
287 Some of such measures were adopted according to the Lamfallussy process. See C. GORTSOS, Elements of 

Greek Law on Capital Markets, Hellenic Banking Union, Second Edition, Athens 2009, pp. 35-57.  
288 European Commission, MEMO, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II): Frequently Asked 

Questions, Brussels, 15 April 2014, available at http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-305_en.htm, last 

accessed on December 4, 2018. 
289 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 

instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, OJ L 173, 12.6.2014, p. 349-496 

(MiFID II). 
290 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council. 

of 15 May 2014, on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012, OJ L 173, 

12.6.2014, p. 84-148 (MiFIR).  
291 In the words of Michel Barnier, EU Commissioner for Internal Market and Services. See European 

Commission, Statement, Brussels, 15 April 2014, “More transparent and safer financial markets: European 

Commission welcomes European Parliament vote on updated rules for Markets in Financial Instruments (MiFID 

II)”.  
292 MIFIR, preamble, para. 4  
293 European Commission, Memo, Markets in Financial Instruments (MiFID): Commissioner Michel Barnier 

welcomes agreement in trilogue on revised European rules, Brussels, 14 January 2014, available at 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-15_en.htm, last accessed on December 4, 2018. See also MIFIR, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-305_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-15_en.htm
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MiFID II provided that investment firms operating an internal matching system which executes client orders 

in shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar financial instruments on a 

multilateral basis have to be authorised as a Multilateral Trading Facilities (MTFs)294.  

In addition, MiFID II introduced a new multilateral trading venue, the Organised Trading Facility (OTF), for 

non-equity financial instruments, e.g. as bonds, structured finance products, emissions allowances and 

derivatives295.  

All transactions on financial instruments will be reported with ‘high-frequency algorithmic trading technique’ 

from all trading venues and negotiation places296. Since January 2018, all firms, large as well as small sized, 

should publish details of their OTC transactions in non-equity instruments near real time (OTC Post Trade 

Transparency)297. 

Regulation (EU) 600/2014298, known as MIFIR, aims to ensure that trading in financial instruments is carried 

out on organised venues, appropriately regulated. Any trading system in financial instruments, such as entities 

currently known as broker crossing networks (BCNs), should be properly regulated and be authorised under one 

of the types of multilateral trading venues or as a systematic internaliser under MiFID II299. MiFIR improves the 

transparency and supervision of financial markets – including derivatives markets - and addresses the issue of 

excessive price volatility in commodity derivatives markets. It also strengthens the protection of investors by 

introducing robust organisational and conduct requirements or by strengthening the role of management bodies. 

It increases the role and supervisory powers of regulators and establishes powers to prohibit or restrict the 

marketing and distribution of certain products in well-defined circumstances300.  

All investment firms and trading venues in the EU will continue to be supervised by the Supervisory 

Authotiries of the member states under the monitoring of the European Securities and Markets Authority (ESMA). 

ESMA constitutes one of the 3 supervisory authorities in financial services at the EU level301. Its seat is in Paris 

and functions since 2011 when it replaced CESR. Its mission is: a) to coordinate the Supervisory Authorities of 

Member States (in Greece it is the Capital Markets Committee) in order to ensure a consistent and coherent 

supervision of EU Capital Markets; b) to intervene in case of breach of EU law by the national Supervision 

Authorities, or to take decisions in emergency situations, and in case of disagreement between national 

Supervision Authorities302; c) to issue guidelines303 and technical standards304; and c) to collect all data for all 

investment firms, trading venues etc. in the EU and publish them on its database on its website305.  

 

2. Trading venues 

 

2.1. General remarks 

                                                 
preamble para. 11.  
294 For MTFs see C. Gortsos, op.cit., p. 88.  
295 ‘Equity instruments’ are shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments, 

while ‘nons+-equity instruments’ are bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives. 

See MiFIR, art. 3 and 8 see titles. See also Directive 2003/71/EC, art. 2 para. B for equity securities.  
296 See MiFID II, Art. 4, para. 1 no 40. See Lerch, Markus, Algorithmic Trading and High Frequency Trading, in 

Veil, Rudiger, European Capital Markets Law, Hart Publishing, 2016, p. 500 et seq. 
297 Ernst and Young, ABBL Newsletter, October 2016. European Securities and Markets Authority (ESMA) 

defined the term “close as real time as possible” as within 15 minutes after the execution until end of 2020. From 

January 2021 onwards, maximum latency will be reduced to 5 minutes. 
298 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in 

financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012, (MIFIR) OJ L 173, 12.6.2014, p. 84–148. 
299 ESMA, MiFID II – SIs operating broker crossing networks, 1 February 2017, ESMA70-872942901-19, 

available at https://www.hba.gr/UplDocs/mifidII-mifir/esma_letter_SI_%20Feb%202017.pdf, accessed 24 

November 2018. 
300 European Commission, MEMO, Brussels, 15 April 2014, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID 

II): Frequently Asked Questions, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-305_en.htm, last accessed on 

December 3, 2018.  
301 Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 

establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision 

No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC, OJ L 331, 15.12.2010, p. 84. 
302 Walla, Fabian, Capital Markets supervision in Europe, in Veil, Rudiger (ed.) European Capital Markets Law, 

Second Edition, Hart Publishing, 2016, p. 155-156.  
303 See for example MiFID II, Art. 25 para. 10.  
304 See for examples MiFID II, Art. 2, para. 4.  
305 ESMA, https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg# 

https://www.hba.gr/UplDocs/mifidII-mifir/esma_letter_SI_%20Feb%202017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-305_en.htm
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Under MiFID II/MiFIR framework, trading venues mean facilities, in which multiple third party buying and 

selling interests interact in the system. Trading venues are, besides Regulated Markets, MTFs or OTFs which 

observe similar organisational requirements306. Regulated markets, MTFs and OTFs are not allowed to execute 

client orders against proprietary capital307. Regulated markets, MTFs, and OTFs are subject to substantially 

identical pre- and post-trade transparency requirements, calibrated for different types of instruments, and similar 

organisational and market surveillance provisions. 

 

2.2. MTFs under MiFID II 

An MTF is defined for MiFID I and MiFID II purposes as "a multilateral system, operated by an investment 

firm or a market operator, which brings together multiple third-party buying and selling interests in financial 

instruments in the multilateral system, in accordance with non-discretionary rules, in a way that results in a 

contract". Under MiFID I, MTFs are required to comply with regulations about their organisation, transparency 

and market surveillance.  

Under MiFID II and MIFIR, however, the conditions for its operation are clarified and enhanced308. E.g. under 

MiFID II, investment firms or market operators operating an MTF are not allowed to execute client orders against 

proprietary capital, or to engage in matched principal trading309.  

The definition of Regulated Market and MTF are “closely aligned with each other to reflect the fact that they 

represent the same organised trading functionality. The definitions should exclude bilateral systems where an 

investment firm enters into every trade on own account and not as a riskless counterparty interposed between the 

buyer and seller”310.  

However, the difference between RMs and MTFs is that “there is no prior control of the types of financial 

instruments which may be traded”311. In addition, MTFs allow parties to trade among themselves away from the 

RMs, thus taking market share away from some of the established stock exchanges 312.  

However, the introduction a new multilateral trading venue which could “capture all hybrid bespoke or manual 

… mechanisms”, especially those that traded standardized “Over the Counter” (OTC) derivatives without any 

control or regulation was deemed necessary by the EU for two reasons: a) to apply the G-20 commitment on 

controlling the huge quantity of OTC derivatives which would be traded in a regulated and transparent manner 

and b) to introduce eventually a venue similar with the US Swap Execution Facility (SEF)313.  

 

3. OTFS: A new trading venue to capture all? Or only non-equity?  
 

In order to make EU financial markets more transparent and efficient and to level the playing field between 

various venues offering multilateral trading services, the EU has introduced a new trading venue category of 

organised trading facility (OTF) only for “non-equity”, e.g. for bonds, structured finance products, emissions 

allowances and derivatives. The OTF is broadly defined in order to “capture all types of organised execution and 

arranging of trading which do not correspond to the regulatory specifications of existing venues”314.  

Indeed, OTFs constitute genuine trading platforms which will complement the existing types of trading 

venues315.  

OTFs must meet the following conditions: 

                                                 
306 See MiFID II, Art. 18 et seq. 
307 According to MiFID II, Art. 20 para.1 “neither the investment firm or market operator operating the OTF nor 

any entity that is part of the same group or legal person as the investment firm or market operator should be 

allowed to execute client orders in an OTF against its proprietary capital”. 
308 See for example MiFID II, Article 19.  
309 MIFIR, preamble, para 7.  
310 MiFID I, 2004/39/EC, preamble, para. 6.  
311 Court of Justice of the European Union, Opinion of the Advocate General CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 

delivered on 26 April 2017 in case C‐ 658/15, Robeco Hollands Bezit N.V., para. 45.  
312 Financial Times Lexicon, Systematic Internaliser, available at http://lexicon.ft.com/Term?term=systematic-

internaliser, last accessed on December 4, 2018. 
313 Valiante, Diego (2012), “Setting the Institutional and Regulatory Framework for Trading Platforms: Does the 

MiFID definition of OTF make sense?”, ECMI Research Report No 8/April 2012, p. 1-11, who refers to the G-

20 Toronto Summit Declaration, Junes 26-27, 2010 and to the Dodd-Frank Wall Street Reform of 2010.  
314 MiFIR, preamble para. 8. Glowacki, Michal, Organised Trading Facility, available at https://www.emissions-

euets.com/trading-venues/organised-trading-facility-otf?start=2, p. 3, last accessed on December 4, 2018. 
315 MiFIR, preamble, para. 9.  

http://lexicon.ft.com/Term?term=systematic-internaliser
http://lexicon.ft.com/Term?term=systematic-internaliser
https://www.emissions-euets.com/trading-venues/organised-trading-facility-otf?start=2
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• trading is conducted on a multilateral basis and the trading arrangements in place have the 

characteristics of a system316;  

• the market operator or the investment firm complies with conditions and procedures for 

authorisation of investment firms317. 

• it is regulated with appropriate organisational requirements and pre- and post- transparency 

rules which support efficient price discovery if needed318; 

• it complies with best execution obligations319, and observes its obligations on the trading 

process and finalization of transactions320;  

• it complies with its obligations in relation to the sound management of potential conflicts of 

interest321. 

• it observes restristions the use of its own capital, including matched principal trading in order 

to ensure its neutrality322;  

• the execution of orders takes place on a discretionary basis (through the system or under the 

rules of the system)323; and  

• it observes restrictions on the discretion in its execution policy324. 

The main characteristic of the OTFS is the discretionary basis on which they carry out order execution. While 

Regulated Markets and MTFs have non-discretionary rules for the execution of transactions, the operator of an 

OTF has discretion at two different levels of decision making:  

a) the order level: to place an order on the OTF or to retract it again and  

b) the execution level: not to match a specific order with the orders available in the system at a 

given point in time, in accordance with specific instructions received from clients and with best execution 

obligations. 325 

According to MIFIR, the OTF operator should be able:  

a) to decide if, when and how much of two or more orders it wants to match within the system326 and 

b) to facilitate negotiation between clients as to bring together two or more potentially compatible trading 

interests in a transaction327.  

The market operator or investment firm operating an OTF should make clear to users of the venue how they 

will exercise discretion328. 

The OTF operator or any entity that is part of the same group or legal person as the investment firm or market 

operator should not act as systematic internaliser in the OTF operated by it. Furthermore, the operator of an OTF 

should be subject to the same obligations as an MTF in relation to the sound management of potential conflicts of 

interest329. 

Therefore, the differences between OTFs and other trading venues are mainly two: 

1. OTFs apply discretionary rules on carrying out order execution. Regulated Markets and MTFs apply non-

discretionary rules. 

2. OTFS operate only on bonds, structured finance products, emissions allowances and derivatives.  

                                                 
316 Compare ESMA, April 2016.  
317 MiFIR, preamble, para. 9, which refers to Chapter 1 of Directive 2014/65/EU.  
318 MiFIR, preamble, para. 8.  
319 MiFIR, preamble, para. 9.  
320 MiFID II, Articles 18 and 27. 
321 MiFIR, preamble, para. 9.  
322 European Commission, Memo, 14 January 2014. According to MiFID II, art, 20, under certain circumstances 

an OTF operator is permitted to use matched principal trading has consented to that process. In relation to 

sovereign debt instruments for which there is not a liquid market, an OTF should be able to engage in dealing on 

own account other than matched principal trading. When matched principal trading is used all pre-trade and post-

trade transparency requirements as well as best execution obligations must be complied with. 
323 ESMA, April 2016.  
324 European Commission, Memo, 14 January 2014.  
325 See MiFID II, Art. 20, para. 6 and MIFIR, preamble, para. 9.  
326 In accordance with Article 20 paras. 1, 2, 4 and 5 of Directive 2014/65/EU and without prejudice to Article 20 

para. 3 of Directive 2014/65/EU, See MIFIR, preamble, para. 9.  
327 MIFIR, preamble para. 9. For more guidance see ESMA, Questions and Answers on MiFID II and MiFIR 

market structures topics, ESMA70-872942901-38, available at 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-

38_qas_markets_structures_issues.pdf, last accessed on December 1, 2018, pp. 47-48. 
328 MIFIR, preamble, para. 9.  
329 MIFIR, preamble, para. 9.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf
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Their similarities is that OTFs should comply with the same rules as MTFs on conditions and procedures for 

authorisation of investment firms, conduct of business rules, best execution and client order handling obligations 

on transactions concluded on an OTF.  

Under MIFIR and MiFID II, trading venues and SIs to provide competent authorities with financial instrument 

reference data that describe in a uniform manner the characteristics of every financial instrument subject to that 

Directive. Those data are also used for other purposes, e.g. for the calculation of transparency and liquidity 

thresholds as well as for positions reporting of commodity derivatives. 

 

4. Systematic Internalisers (SIs) and their relation to OTFs 

 

4.1. SIs under Mifid I 

 A Systematic Internaliser (SI) is defined in MiFID I and in MiFID II as an investment firm which on an 

organised, frequent, systematic and substantial330 basis, deals on own account by executing client orders outside 

a regulated market (RM) or an MTF or an OTF331. In the same way as MTFs and RMs, they are required to 

conform to certain transparency requirements, e.g. public price quotes.  

Systematic internalisers are usually banks, e.g. Credit Suisse, who could match “buy” and “sell” orders from 

clients in-house, on its own book, rather than showing these to the market or sending them to a Regulated Market, 

thus competing directly with the Regulated Markets. However, SIs must conform to certain criteria. E.g. they have 

to show the price before a transaction is made and give information about the transaction made (pre- and post- 

information)332. 

The difference between the trading venues RMs, MTFs and OTFs is that a systematic internaliser “is a 

counterparty and not a trading venue. This means, a systematic internaliser operates a bilateral system not 

established as multilateral trading venue333. SIs are not “managed by a third party which are used by investors to 

buy and sell financial instruments, but rather as bilateral trading systems334”. Their status is not defined as a system 

as such but rather by reference to the party who executes the order335. 

SIs “do not require an administrative licence from the national Supervisory Authority. They were however, 

undertakings of a sufficient size to match investors’ purchase and sale orders internally, and they are therefore 

subject to a large number of obligations relating to transparency. The arrangements for SIs do not appear to have 

been very attractive” since they were very few in the EU, 11or 12 SIs336.  

 

4.2. SIs under MiFID II and MIFIR  

The MiFID II extends the systematic internaliser regime so that from applying solely to shares, as is the case 

under MiFID I, it will apply to a much broader range of asset classes: 

 equity-like instruments (depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments), 

and 

 non-equity instruments (derivatives, bonds, structured finance products and emission allowances)337.  

An investment firm shall be considered to be a SI in respect of each share, depositary receipt, exchange traded 

fund (ETF), certificate and other similar financial instrument where it internalises, according to certain very strict 

criteria in relation to concrete assessment periods, the number of OTC transcations carried out by the SI on own 

account, the frequency of transactions338: 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25.4.2016 on organisational requirements and operating 

conditions for investment firms and defined terms provides further specifications in order to ensure the objective 

                                                 
330 The condition “on a substantial basis was added by MiFID II and clarified by MIFIR, Art. 2 para.1 no 17: It is 

based on “the number of OTC trades carried out by it on own account when executing client orders is, during the 

past 6 months, equal to or larger than either: (i) 15% of the total turnover in that financial instrument executed by 

the investment firm on own account or on behalf of clients and executed on a trading venue or OTC; (ii) 0.4% of 

the total turnover in that financial instrument executed in the Union on a trading venue or OTC”. 
331 MiFID II, Article 4 no 20. Compare MiFID I, Article 4 para. 1 no 7. 
332 Financial Times Lexicon, Systematic Internaliser, available at  

http://lexicon.ft.com/Term?term=systematic-internaliser, last accessed on December 4, 2018. 
333 Glowacki, M., Systematic Internalisers, op.cit. 
334 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2017, para. 19. 
335 Court of Justice of the European Union, Opinion of the Advocate General, op.cit., para. 47.  
336 See Court of Justice of the European Union, Opinion of Advocate General CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 

delivered on 26 April 2017 in case C‐ 658/15, Robeco Hollands Bezit N.V., para. 48. 
337 Gowalcki, Michal, Systematic Internalisers, available at https://www.emissions-euets.com/systematic-

internaliser, last accessed on December 4, 2018. 
338 See MiFIR, Art. 2 para. 1 no 17.  
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and effective application of the definition of systematic internalisers in the Union on the applicable pre-set limits 

for the purposes of what constitutes frequent systematic and substantial over the counter (OTC) trading, as well 

as pre-set limits on the size of OTC trading of material effect on price formation339. 

Trading venues and SIs must prodide competent authorities with financial instrument reference data that 

describe in a uniform manner the characteristics of every financial instrument subject to that Directive340.  

 

4.3. Differences of SIs with OTFs 

A systematic internaliser must not resemble other venues and has to observe several prohibitions:  

a) While an OTF is any system or facility in which multiple third-party buying and selling interests interact 

in the system, a systematic internaliser is a bilateral system which should not be allowed to bring together 

third-party buying and selling interests, e.g. in a multi-dealer platform, with multiple dealers interacting 

for the same financial instrument.341 

An SI is prohibited to use an internal matching system342 which executes client orders on a multilateral basis, 

an activity which requires authorisation as a multilateral trading facility (MTF).  

The operation of an OTF and systematic internalisation within the same legal entity is not allowed under 

MiFID II. Indeed, a Systematic Internaliser (SI) and an OTF must not be operated by the same legal entity even 

when they do not trade the same instruments or class of instruments (e.g. an SI in equities and an OTF in 

derivatives)343. An OTF shall not connect with a systematic internaliser in a way which enables orders in an OTF 

and orders or quotes in a systematic internaliser to interact344.  

On April 3, 2017, ESMA stated that the very general wording of Article 20(4) of MiFID II introduces a blanket 

prohibition of the combination of the OTF and SI activities by the same legal entity across asset classes and 

instruments. According to ESMA, having two separate legal entities operating the OTF and the SI aims at ensuring 

that each venue is operated to the sole benefit of its respective clients and is not influenced in any way by the 

activity undertaken by the other venue. The two legal entities should have arrangements in place that prevent 

information sharing on each other’s relevant activities regarding the operation of the OTF and the SI. The OTF 

operator should not act as systematic internaliser in the OTF operated by it345. They should have distinct 

management and operational teams and physical separation of activities. 

Similarly, whereas some elements of the IT infrastructure could be shared, execution systems would be 

expected to be segregated and safeguards in place to ensure that there is no information leakage across the SI and 

the OTF activities. Outsourcing from one legal entity to the other should only be considered where the 

arrangements in place meet a similar test. 

 

4.4. Loopholes - The Network of interconnected SΙs and the Liquidity Pool  

ESMA reports that certain investment firms, that currently operate broker-crossing networks (BCNs), might 

be seeking to circumvent the MiFID II requirements by setting up networks of interconnected SIs and other 

liquidity providers. Such an arrangement would allow SIs to cross third-party buying and selling interests via 

matched principle trading or other types of back-to-back transactions346.  

This means that the systematic internaliser (SI) regime could be used by e.g. banks as a loophole347 in order to 

relate electronic communication networks linking investment firms operating under the SI status. Such 

interconnected networks are seeking ways around the rules, seemingly using grey areas to avoid giving investors 

the best price348. 

ESMA should clarify the scope of SIs’ permitted activities and the characteristics of multilateral systems. 

ESMA’s recent decision in November 2016 to delay assessments for becoming a systematic internaliser (SI)that 

                                                 
339 MiFIR, para. 18. 
340 http://www.emissions-euets.com/internal-electricity-market-glossary/998-financial-instruments-reference-

data-system-firds. last accessed on December 4, 2018.  
341 MIFIR, Preamble, para. 20.  
342 An internal matching system in this context is a system for matching client orders which results in the 

investment firm undertaking matched principal transactions on a regular and not occasional basis. 
343 MiFID II, Art. 20 para. 4.  
344 MIFIR, preamble, para. 9.  
345 Op. cit.  
346See the Trade News, available at http://www.thetradenews.com/Regulation/EU-Commission-to-address-

MiFID-II-systemic-internaliser-loophole, last accessed on December 4, 2018. 
347 Op.cit. last accessed on December 4, 2018. 
348 Kay Swinburne MEP cited by Hayley McDowell, European Commission finally shuts down SI loophole, The 

Trade, August 29, 2017, https://www.thetradenews.com/european-commission-finally-shuts-down-si-loophole, 

last accessed on December 4, 2018. 
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were carried out by September 2018349 has created new uncertainties for investment firms. ESMA stated that BCN 

will cease to exist as an option on the MiFID II implementation deadline of January 2018350. 

Article 20 para. 4 of MiFID II limits the circumstances under which an OTF may connect with other liquidity 

pools by prohibiting orders placed in an OTF to interact with quotes or orders in a SI or with orders in other OTFs. 

According to ESMA, interaction would occur when buying and selling interests would comingle in the same 

liquidity pool. For a transaction to take place, the two opposite trading interests must be placed with the same 

execution venue. However, this does not prevent the investment firm or the market operator operating an OTF 

from retracting the order from the OTF and sending it to another OTF, to an SI, an MTF or a regulated market, 

where consistent with the investment firm’s or the market operator’s execution policy and exercise of discretion351.  

 

5. Conclusions  
 

On ESMA’s website352, everybody can look into its data base where ESMA registers all market participants353. 

In the end of 2017 under MiFID I there were 98 Regulated Markets and 152 Multilateral Trading Facilities (MTFs) 

in the EU354 among which 74 MTFs in the UK (49% of the total 152 MTFs) while the rest were mainly established 

in Germany, Italy and Belgium, in Norway, Iceland355 and Greece356.  

Under MiFID II, the number of the well-known trading venues (RMs and MTFs) has substantially increased. 

In the end of 2018 there are 124 Regulated Markets (instead of 98) and 186 MTFs (instead of 152). The increase 

in MTFs may arise from the fact that SME growth markets, growth markets or junior markets are usually operated 

under MiFID II as MTFs, e.g. in the UK, AIM SME Growth Market is licensed as an MTF and not a regulated 

market.  

The great increase was however for SIs and OTFs: Under MiFID I, there were only 12 systematic internalisers. 

In the end of 2018, under MiFID II there were 179 systematic internalisers, three of which in Cyprus!357  

In the end of 2018, 76 OTFs were established, e.g. 58 in the UK, 8 in France, some in Germany, the 

Netherlands and Check Republic, but none in Greece or Cyprus358.  

However, there is a long way until the full application of MiFID II in 2020. There seem to be still loopholes 

because of SIs and OTFs, such as the interconnection of Sis and the abuse of liquidity pools. The markets still try 

to evade regulation and transparency. It is hoped that the Commission’s and ESMA’s efforts will prevail abuse 

and MiFID II will assist EU firms in increasing growth.  
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Abstract 

 

This paper, that has been published in the Archives of Economic History [vol. XXX (2018), No.1], presents some 

thoughts on the economic governance of the EU, a subject matter that has steadily been at the forefront of 

European policies since the outburst of the euro area crisis. The working hypothesis I would like to present is the 

following: The European Governance in the Crisis (EGC) is a bad policy mix comprising a single – even rigid – 

set of macroeconomic presuppositions of economic policies and an inefficient – to the extent that it is decentralized 

– management of the euro area aggregate fiscal stance. I will argue that the optimal combination would be the 

exact opposite: a non-constitutionalized set of macroeconomic presuppositions open to democratic choice by 

shifting majorities via elections and a single, federal-type set of economic governance tools that can be defined as 

a “Fiscal Union” – notably a common Treasury Department and a common fiscal backstop for macroeconomic 

stabilization and risk mutualization. The opposite combination we have constructed brings about both lesser 

democratic legitimacy and inefficiency in economic management, especially in periods of crisis. In other words, 

we are stuck with a bad policy mix that should be overcome through a frank federalization leap via a Political 

Union. 
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Abstract 

 
The Eurozone continues to suffer from critical weaknesses due to its poorly designed fiscal and financial 

framework. Yet, reforms have been stalled because of the ongoing political clash between those who are in favor 

of more flexible rules and risk-sharing tools, and those who insist on market discipline as indispensable for fiscal 

responsibility because of moral hazard concerns. 

A recent Franco-Germann economists’ proposal from January 2018 strives to exceed this dichotomy by a series 

of reform proposals combining risk prevention and risk mitigation in the Eurozone so as to build solid stabilisation 

mechanisms without permanent transfers (transfer union). Their theoretical presupposition is that risk-sharing and 

stabilisation instruments not only mitigate the risk of moral hazard, but are in fact necessary for the effective fiscal 

discipline of the Eurozone member states. 

This paper examines the areas for reform in the Franco-German proposal against the theoretical benchmark of the 

Fiscal and Banking Union, as expounded in the relevant literature, as well as the controversies on the proposal 

that have ensued between experts after its publication. The coordinated introduction of sovereign concentration 



 

428 

 

charges for banks and a common deposit insurance scheme is assessed vis-à-vis the constitutive features of a 

Banking Union. The same applies, as to the Fiscal Union, for the replacement of the current fiscal rules of the 

Stability and Growth Pact by a simple public expenditure rule guided by a long-term debt reduction target, the 

creation of an orderly sovereign-debt restructuring of insolvent member states without automaticity, the creation 

of a Eurozone fund, financed by national contributions, for shock-absorbing purposes but with no permanent 

transfers, the creation of a synthetic Eurozone “safe asset” as an investment alternative to national sovereign bonds 

(idea close to Eurobonds), and by lasting transformations of the Eurozone institutions via the creation of an 

independent fiscal watchdog within the European Commission and the assignment of the Eurogroup presidency 

to the Commission (idea close to a Minister of Finance) and also the institutionalisation of a political 

accountability structure for the ESM towards the European Parliament. 

The Franco-German proposal presents itself as non political and avoids controversial ideas such as the institution 

of a specific Eurozone budget. Nevertheless, the effort to chart a narrow path between the demands of a real Fiscal 

and Banking Union, on the one hand, and the satisfaction of moral hazard concerns of net contributor countries 

to the EU budget, on the other hand, is fraught with political difficulties due to the intergovernmental character of 

the Eurozone. Still, it represents the last window of opportunity for real fiscal and financial reform. 
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Abstract 

 

The primary objective of this research paper is to gain a better understanding of the effects of globalisation on the 

performance of companies in the aquaculture industry in Cyprus. Both qualitative and quantitative methodologies 

were used to collect the data using structured interviews and structured questionnaires. Secondary data of the 

performance (value and production) of the Cypriot aquaculture firms were also utilised from the Department of 

Fisheries and Marine Research (DFMR) of Cyprus. An in-depth interview was conducted to the Head of Division 

of Aquaculture of the DFMR in order to identify opportunities for the development of the Cypriot aquaculture. 

This triangulation approach enabled the better understanding of the current Cypriot aquaculture status, the impacts 

of globalisation and identify opportunities for improving the overall performance of the industry. The results of 

the study showed that globalisation affected the firms in a positive way. There are some key external factors that 

negatively affect the competitiveness of the firms in the global markets such as transportation costs, increased 

production from existing competitors and entry of new producers. The study concludes with various 

recommendations for improving productivity and performance in order to help achieve the sustainable 

development of aquaculture. 
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Abstract  
 

The purpose of the paper is to raise awareness in the circular economy through the engagement in related 

entrepreneurship education and the development of entrepreneurial solutions and process innovation in food waste 

management. The suggested methodology, more specifically, will attempt to reinforce the global momentum of 

the circular economy and develop solutions for the challenging issue of food waste management. Related proposed 

activities included in a potential agenda include: (a) Raising awareness by jointly developing and implementing 

new multidisciplinary and transnational curricula, and organising continuing educational programmes and 

activities with and within companies; (b) Introducing entrepreneurship education in the discipline of circular 

economy to provide students, researchers, staff and educators with the knowledge, skills and motivation to engage 

in entrepreneurial activities within a variety of settings; (c) Motivating companies to engage in new business 

models and rationales, by redesigning their supply chain to accommodate the re-integration of waste into the 

productive cycle. (d) Supporting new senior entrepreneurs to undertake initiatives to stay active in the labour 

market by developing a business, or establishing themselves as mentors, advisers or trainers, most often pro-bono, 

also in support of younger entrepreneurs; (e) Engage consumers as active agents of change and partners of a re-

designed strategy for the reduction of food waste. 
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Abstract 

 

The purpose of the paper is to raise awareness in the circular economy through the engagement in related 

entrepreneurship education and the development of entrepreneurial solutions and process innovation in food waste 

management. The suggested methodology, more specifically, will attempt to reinforce the global momentum of 

the circular economy and develop solutions for the challenging issue of food waste management. Related proposed 

activities included in a potential agenda include: (a) Raising awareness by jointly developing and implementing 
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new multidisciplinary and transnational curricula, and organising continuing educational programmes and 

activities with and within companies; (b) Introducing entrepreneurship education in the discipline of circular 

economy to provide students, researchers, staff and educators with the knowledge, skills and motivation to engage 

in entrepreneurial activities within a variety of settings; (c) Motivating companies to engage in new business 

models and rationales, by redesigning their supply chain to accommodate the re-integration of waste into the 

productive cycle. (d) Supporting new senior entrepreneurs to undertake initiatives to stay active in the labour 

market by developing a business, or establishing themselves as mentors, advisers or trainers, most often pro-bono, 

also in support of younger entrepreneurs; (e) Engage consumers as active agents of change and partners of a re-

designed strategy for the reduction of food waste. 

 

Keywords: entreprenrurship; circular economy; fodd waste management; entrepreneurship education 

 

 

 

 

 

Strategy transfer of Emerging Market MNCs’ in Emerging Economies: 

Retail Industry insight - Slobodan Velinov & Leslie Szamosi 

 
 

Slobodan Velinov 

Grenoble Ecole de Management, e-mail: slobodan.velinov@grenoble-em.com 

 

Leslie Szamosi 

University of Sheffield, e-mail: szamosi@citycollege.sheffield.eu 
       

 

Abstract  
 

The global retail marketplace has shifted dramatically over the last decade. There has been a focal shift away from 

global retailers in developed markets moving to developing markets toward moves into emerging markets. 

Meanwhile, however, retail companies in emerging economies have outgrown their home markets and are now 

internationalizing, primarily by entering other emerging economies to expand their base and maintain long-term 

profitability. This is a blue-sky area in the literature and an expanding area of international practice. 

The purpose of this study is to understand how a MNC from an emerging economy transfers its strategy into other 

emerging economies. There is substantive academic literature covering strategy transfer from developed to 

developing or from developing to developed economies; however, how the emerging to emerging economies’ 

strategy transfers from a retail perspective remains unknown. This study originality and value is related to its 

novel examination of how emerging economy MNCs transfer their strategies into other emerging economies, an 

area which has not been analyzed in the literature to date.  

The main aim of this study is to address why and how strategy transfers from emerging economies to other 

emerging economies occur, with all their specificities. The majority of the current literature focuses on MNCs 

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

into emerging economies. In this study, the focus is on the retail industry with a particular emphasis on the general 

retail side that features a mixed offerings of goods (combining different department stores and formats such as 

hypermarkets, supermarkets, wholesale, etc.). This industry was chosen because over the past few decades, it has 

significantly developed not only in developed economies but also in emerging economies 
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Abstract  
 

Trends in business administration require university programmes to train graduates in analytical skills, problem 

solving and collaborative group work as part of management education. The latter can only be developed as part 

of active engagement with data and information that seek to tackle real problems at the workplace rooted in 

business administration concerns. Asking the right research questions is key, nevertheless it is equally important 

to be able to employ appropriate methodologies and tools in order to be able to understand complex phenomena 

and find appropriate solutions to problems. This paper argues for the need to go beyond existing traditional tools 

and seek for new ones suitable to address challenges and concerns emerging at today’s complex society marked 

by the information age.     
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Abstract  

 
The paper addresses the use of contemporary diverse Social Media marketing and monitoring techniques by 

TOYOTA Automotive Industries in order to achieve marketing, communication and branding goals. Social 

sharing of multimedia content for marketing purposes and paid Social Media advertising are demonstrated. It is 

presented how Social Media Marketing can help companies to reach their goals by boosting their website traffic 

with advertising, by getting social, by using long keywords, by building conversations with costumers and thus 

increasing brand awareness, by creating a smartly tailored brand identity and correspondingly achieving more 

efficient communication channels and interaction with the key audience. 

Among numerous available tools allowing for analysis of marketing strategies results, "Social Mention" has been 

chosen in order to outline Toyota’s strategy effectiveness by measuring its social media return on investment 

(ROI). The reach, strength, passion and the sentiment of the brand is analyzed   for a period of two months.  
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Eventually, a connection of this strategy with international politics is highlighted, based on Toyota’s trucks use 

by ISIS and the corresponding effects on the company’s brand name.   

 

 

Key words: Social Media Marketing, Social Media Monitoring, Sentiment Analysis, Toyota Marketing Strategy 
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Abstract  

 

13 years after its foundation and having been localized in more than 85 countries, Youtube remains a unique 

phenomenon regarding itspopularity increase and its business model features. Based on the Web 2.0 principles 

this model is a leading example of Mass Collaboration Economy by turning the media shared content into 

commodities and profit. This paper presents and outline of Youtube’s model composed by its history, its statistics 

and financial overview which made this phenomenon the biggest Mass Medium in human history. Its diverse 

impact is addressed on many areas of human activity including Culture, Social Relations, Politics and Economy, 

all at a global level. Youtube platform has been localized in Greece since 2012 and is now the second most visited 

site according to Alexa, having surpassed Facebook over the last years. It is considered to play a distinctive role 

in the country’s digital multifaceted realm generally, while its major impact is located in the social and academic 

shaping of the most digitally literate representatives: the new generation. As an attempt to map its diversified 

impact on this new generation in Greece, the paper presents an analysis based on a questionnaire survey carried 

out to students of all years of study across schools of the University of Macedonia. The Analysis provided with 

some interesting results regarding the platform’s social influence, academic performance impact and consuming 

behavior shaping, extracted by a representative sample of tertiary education studying population of the country.     

 

Keywords : Youtube, Web 2.0, Collaboration Economy, Business Model. 
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Abstract 
As search engines constitute a leading tool in scheduling vacations, researchers have adopted search engine query 

data to predict the consumption of tourism products. However, when the prevailing shares of visitors come from 

countries in different languages and with different dominating search engine platforms, the identification of the 

aggregate search intensity index to forecast overall international arrivals becomes challenging since two critical 

sources of bias are involved. After defining the language bias and the platform bias, this study focuses on a 

destination with a multilingual set of source markets along with different dominating search engine platforms. We 

analyze monthly data (2004-2015) for Cyprus with two non-causality testing procedures. We find that the 

corrected aggregate search engine volume index, adjusted for different search languages and different search 

platforms, is preferable in forecasting international visitor volumes compared to the non-adjusted index.  
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Abstract 

 
The main purpose of this paper is to suggest a different interpretation, presenting an alternative model for the 

systematic examination of change in the European Union, by stressing the importance of asymmetric power, 

which affects all dimensions of European integration. We will discuss how the dynamics of asymmetric 

relationships among the actors affect the integration process. In this peculiar European space, asymmetry takes 

on completely different characteristics from the asymmetry observed in the international context, changing the 

nature of both the integration and the intergovernmental model. European integration becomes the means, and the 

EU becomes the arena, within which the powerful MS dominate the less powerful through the dynamics of 

asymmetric relationships. 
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Abstract 
 

Mergers and Acquisitions (M&As) play a significant role in corporate finance. Financial institutions and banks in 

particularly announce numerous M&A transactions every year. Empirical research places certain focus on 

business consolidations, yielding interesting findings for market participants, managers and government bodies. 

Our study examines 452 M&A deals announced by U.S. banks from June 2007 to June 2017, where the deal value 

is higher than 1% of the bidder’s market capitalization. The purpose of this paper is twofold: First, we investigate 

the value creation (or destruction) of M&A deals to banks’ shareholders and second, we attempt to explain the 

drivers of value creation. To achieve this, we examine the stock price reaction of bidders applying a standard 

event study methodology utilizing the market model and the four-factor model. Similarly to Wong et al. (2009), 

DeYoung et al. (2009), Altunbas and Ibanes (2004), and Mantravadi and Reddy (2008), we calculate positive and 

statistical significant cumulative abnormal returns for bidders in short event windows surrounding the 

announcement date. Our results suggest that acquirers become more cautious after the financial crisis of 2007, 

implementing value-enhancing M&A deals for their shareholders. Also, the method of payment proved to be a 

significant determinant of value creation. Bidders paying in cash experience significant positive excess returns, 

while the contrary is detected for bidders paying with stock. This implies that deals paid in stock may signal to 

the market that bidder’s stock is overvalued, a fact that generates a negative reaction (Walking, 1987; Agrawal 

and Gershon, 1992; Tichy, 2001; Moeller and Schlingemann, 2005). Overall, our study contributes to the existing 

literature investigating the phenomenon of M&As in the U.S. banking sector after the financial crisis, providing 

useful insights regarding the wealth effects of business consolidations to shareholders.  
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the FDI determinants in Greece by applying time-series data, over the period 

1980-2016. This study applies the DF-GLS and Ng-Perron unit root tests to examine the level of integration as 

well as the Johansen-Juselius multivariate cointegration method to detect the long-run relationship among the 

variables. Within the next step of the methodology, the Fully Modified OLS (FMOLS) and the Vector 

Autoregressive and Error Correction Model (VECM) are employed to detect the long run coefficients and the 

causal links among the variables. Similarly, the impulse response and variance decomposition analysis provide 

evidence for the diachronically high importance of technological capabilities compared to other FDI determinants 

such as the market size, trade openness, quality of the Greek workforce and local infrastructure, as the main 

determinants of inward FDI in Greece under the period examined. 
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Abstract  

 

This paper examines the wealth effects of mergers and acquisition to the shareholders of Greek banks from 1997 

to 2016. We calculate the excess returns to acquirers, targets and rivals around the announcement and completion 

dates. The examined sample consists of 79 deals, 17 of which involve a listed target. Also, we attempt to shed 

light upon government assisted deals (Purchases and Acquisition) of failing banks, using the announcements of 

government agencies. The mean and median cumulative abnormal returns (CARs) are estimated applying the 

market and the Fama 4-factor models, while the statistical significance of our results is tested utilizing parametric 

(t-test) and non-parametric (Generalized sign test, Wilcoxon sign test) methodologies. Likewise, the statistical 

significance of subgroup differences is assessed with parametric (t-test) and non-parametric (Mann Whitney test) 

methodologies. Our results suggest that acquirers show no significant reaction at the time of the deal 

announcement but suffer significantly negative CARs in the following period. Targets enjoy significantly positive 

CARs starting a few days before the announcement, fact that confirms the existence of inside trading and leakage 

of information. Rivals exhibit significantly negative CARs only at the three-day period surrounding the 

announcement day, suggesting that mergers produce intra-industry effects in the Greek banking system.  

 

Keywords: Mergers; Acquisitions; Banks; Rivals; Event study; Debt crisis 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tampakoudis@uom.edu.gr
mailto:subedim@uom.edu.gr
mailto:nerantzidismike@yahoo.gr
mailto:asoutsas@uom.edu.gr


 

436 

 

The evolution of barriers to foreign direct investment: the case of Greece - Chrysanthi T simpida, Ar istidis 

Bitze nis, Vas ileio s Vlachos,  Panagio tis Mitrakos & Antonis Ts itouras  

 

 

 

Chrysanthi Tsimpida 

University of Macedonia, Dept. of International and European Studies 

e-mail: chrysats@gmail.com 

 

Aristidis Bitzenis 

University of Macedonia, Dept. of International and European Studies 

email: bitzenis@yahoo.com. 

 

Vasileios Vlachos 

University of Macedonia, Dept. of International and European Studies 

email: vlachosuk@hotmail.com 

 

Panagiotis Mitrakos 

University of Macedonia, Dept. of International and European Studies 

email: pmitrakos@yahoo.gr 

 

Antonis Tsitouras 

University of Macedonia, Dept. of Balkan, Slavic and Oriental Studies 

email: atsitouras@hotmail.com 
 

Abstract  

 

The study aims to investigate the factors that have been recognized in the literature as barriers to foreign direct 

investments (FDIs), specifically in the case of Greece. Such factors include macroeconomic instability, tax system 

and legal framework of the host country (Bitzenis et al.,2009).  We examine the evolution of indices of the above-

mentioned factors, as well as the FDI regulatory restrictiveness index developed by OECD, during 2010-2017 and 

compare them with other Eurozone economies facing fiscal problems, such as Portugal. The changes in the time 

series of the indices under examination and the potential progress made in reinforcing the attractiveness of Greece 

as FDI host country, motivates the present research. 
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Περίληψη 

 

Με την εργασία αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων ως 

εργαλείων διερεύνησης ομάδων μεταβλητών και υποκειμένων σε διακριτά πεδία άσκησης πολιτικών με 

οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις διαχρονικές επιδόσεις στα 

διερευνώμενα πεδία ενός συνόλου χωρών (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και 

Σλοβενία), που συνδέονται μεταξύ τους με τις ιδιότητες του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

μεσογειακού κράτους, ενώ περιλαμβάνει και τη σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες μέσες τιμές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι χώρες αναφοράς συνδυάζουν ενδιαφέροντα κοινά χαρακτηριστικά, αλλά παράλληλα παρουσιάζουν 

αξιοσημείωτες διαφορές στην άσκηση εξειδικευμένων πολιτικών με σκοπό την οικονομική τους εξέλιξη και την 

επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Στην εργασία αξιοποιούνται βασικοί οικονομικοί δείκτες των χωρών 

αναφοράς, καθώς και δείκτες με ειδικότερη εστίαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 

Επιχειρείται η συνολική αποτύπωση της διαχρονικής θέσης των χωρών πολυδιάστατα στα υπό μελέτη πεδία σε 

συστάδες “χωρών-ετών” συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ενώ έμφαση αποδίδεται στην ισόρροπη αξιοποίηση 

δεδομένων με οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για τη συνέχιση της 

ερευνητικής προσέγγισης με την προσθήκη νέων παραμέτρων, που αποτελούν ειδικότερες όψεις των 

ερευνώμενων πεδίων ή σχετίζονται με αυτά, καθώς η αξιοποίηση των συγκεκριμένων μεθόδων ανέδειξε 

ενδιαφέρουσες ομαδοποιήσεις κατάλληλες για εξαγωγή χρηστικών συμπερασμάτων. Καθίσταται δυνατή η 

συνδυαστική προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων και η απεικόνιση των πολυεπίπεδων επιρροών που ασκούνται 

μεταξύ των πεδίων αναφοράς. Μέσω αυτών είναι εφικτή η εστίαση σε στοιχεία με δυναμική συμβολή στο στόχο 

της διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού πλαισίου για πολιτικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την ανάδειξη των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των σύγχρονων χωρών και κοινωνιών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Οικονομία, Αγορά Εργασίας, 

Εκπαίδευση, Πολιτισμός 

 

1. Εισαγωγή 

 

Οι μέθοδοι της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων σταδιακά αναδεικνύονται σε χρήσιμα εργαλεία που 

επιτρέπουν τη διερεύνηση μεγάλου αριθμού μεταβλητών και υποκειμένων σε διαφοροποιημένα επιστημονικά 

πεδία. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μέσα από την αξιοποίησή τους να διερευνήσει την ανάπτυξη πιθανών 

συσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών με οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις με εστίαση στις διαχρονικές 

επιδόσεις στα υπό διερεύνηση πεδία οκτώ χωρών (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία 

και Σλοβενία), ενώ οι εθνικές επιδόσεις συγκρίνονται και με τις αντίστοιχες μέσες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η παράλληλη ιδιότητά τους ως κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ως μεσογειακών χωρών συνδέει 

τις συγκεκριμένες χώρες και καθιστά τη διερεύνηση των επιδόσεών τους ενδιαφέρουσα. Στην εργασία 

αξιοποιούνται βασικοί στατιστικοί δείκτες, οι οποίοι επικεντρώνουν στην οικονομία και την αγορά εργασίας, 

στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό των χωρών αναφοράς. Επιχειρείται η συνολική απεικόνιση της διαχρονικής 

θέσης των χωρών πολυδιάστατα στα υπό μελέτη πεδία σε συστάδες “χωρών-ετών” συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών, ενώ έμφαση αποδίδεται στην ισόρροπη αξιοποίηση δεδομένων με οικονομικό και κοινωνικό 

περιεχόμενο. 

Η προηγούμενη αξιοποίηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών με 

αναφορά στις επιδόσεις ευρωπαϊκών χωρών στους χώρους της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της αγοράς 
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εργασίας (Κουτσουπιάς & Μπουτσιούκη, 2017) έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Είναι λοιπόν θεμιτή η 

περαιτέρω συνέχιση της ερευνητικής προσέγγισης με την προσθήκη καινούριων πεδίων και τη διερεύνηση νέων 

παραμέτρων σε ευρύτερα πεδία πολιτικής, με σταθερή επιδίωξη την ανάδειξη ομαδοποιήσεων κατάλληλων για 

τη διατύπωση συμπερασμάτων. Με τις μεθόδους αυτές καθίσταται δυνατή η προσέγγιση πολλών παραγόντων 

από διαφοροποιημένες θεματικές περιοχές και η αποτύπωση των πολυεπίπεδων επιρροών που ασκούνται μεταξύ 

των πεδίων αναφοράς. Η μεθοδολογία επιτρέπει την εστίαση της διερεύνησης σε παράγοντες που συμβάλλουν 

δυναμικά στην αναδιαμόρφωση των πλαισίων κοινωνικοοικονομικής πολιτικής δράσης. Το γεγονός αυτό καθιστά 

εφικτή τη σαφέστερη ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των σύγχρονων χωρών και κοινωνιών και 

την επιβεβαίωση του αναπτυξιακού προσανατολισμού τους. 

Η εργασία εκκινεί από την εποπτική παρουσίαση του βασικού θεωρητικού και πολιτικού πλαισίου, καθώς 

και ορισμένων οικονομικών μεγεθών των χωρών αναφοράς, μέσω των οποίων καθίσταται ευχερέστερη η 

κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος των χωρών και η ανάλυση των ευρημάτων. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και αναλύονται τα ευρήματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με 

την παρουσίαση γενικότερων συμπερασμάτων σχετικά με την αξιοποίηση των μεθόδων Πολυδιάστατης 

Ανάλυσης Δεδομένων για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.     

 

2. Βασικά οικονομικά μεγέθη των χωρών αναφοράς 

 

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη διαχρονική εξέλιξη, καθώς και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις 

συγκεκριμένων μεταβλητών, που αφορούν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες της περιοχής της Μεσογείου (Γαλλία, 

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία). Η πληρέστερη κατανόηση της 

επιχειρούμενης από την εργασία διερεύνησης προϋποθέτει μία εποπτική αντίληψη της θέσης των χωρών 

αναφοράς σε σχέση με βασικά οικονομικά μεγέθη. Παρουσιάζονται δεδομένα από τέσσερα διαφορετικά έτη, 

ώστε να είναι εφικτή μία συνολικότερη αποτίμηση της εξέλιξης εντός της περιόδου αναφοράς (2004-2014). Εκτός 

από το 2004 (έτος έναρξης της περιόδου αναφοράς) και το 2015 (το αμέσως επόμενο έτος από τη λήξη της 

περιόδου αναφοράς), εξετάζονται οι επιδόσεις των χωρών κατά τα έτη 2009 (έτος κατά το οποίο οι συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης του 2008 άρχισαν να γίνονται εντονότερα αισθητές στην Ευρώπη) και 2012 (έτος κατά το 

οποίο θεωρείται ότι η κρίση έφτασε στο μέγιστο σημείο της για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες).  

Στον Πίνακα 1 φαίνεται καθαρά η έντονη επίδραση της κρίσης του 2008 στις οικονομίες των υπό διερεύνηση 

χωρών κατά τα χρόνια που την ακολούθησαν. Η τάση αύξησης των εθνικών ΑΕΠ, που διέκρινε την περίοδο πριν 

από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης το 2008, ανακόπηκε βίαια στις περισσότερες και οδήγησε σε μεγάλη 

μείωση των ΑΕΠ και σε δραματική συρρίκνωση των κατά κεφαλήν ΑΕΠ οδηγώντας τις επιδόσεις των χωρών 

σχεδόν στα προ της κρίσης επίπεδα. Η επιδείνωση αυτή σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους 

των χωρών αποτυπώνεται στην αύξηση του τελευταίου ως ποσοστού του ΑΕΠ, η οποία είναι εντυπωσιακή για 

όλες τις υπό εξέταση χώρες ειδικά μετά την έναρξη της κρίσης: Γαλλία (+21,2%), Ελλάδα (+40%), Ισπανία 

(+89%), Ιταλία (+17,4%), Κύπρος (+101,3%), Πορτογαλία (+54,3%) και Σλοβενία (+140,2%). Οι εξελίξεις αυτές 

δυσχέραναν περισσότερο τις προσπάθειες των χωρών για αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και 

αναχαίτισαν το δυναμισμό των οικονομιών τους. Παράλληλα, οι μεταβολές στη θέση των χωρών στη διεθνή 

κατάταξη ανταγωνιστικότητας υπήρξαν εξίσου επαχθείς για τις πιο αδύναμες οικονομικά χώρες. Με εξαίρεση τη 

Γαλλία και την Ιταλία, που επέτυχαν να διατηρηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα και να περιορίσουν τις επιπτώσεις, 

οι υπόλοιπες χώρες είχαν σημαντικές απώλειες, με συνολική διαφοροποίηση στην παγκόσμια κατάταξη κατά την 

περίοδο 2004-2015: η Μάλτα απώλεσε 8 θέσεις, η Ισπανία 9 θέσεις, η Πορτογαλία 22 θέσεις, η Σλοβενία 23 

θέσεις, η Κύπρος 45 θέσεις και η Ελλάδα 49 θέσεις. 

 

Πίνακας 1. Βασικά μεγέθη των χωρών αναφοράς 

 Έτος Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Κύπρος Μάλτα Πορτογαλία Σλοβενία 

Πληθυσμός 

(εκατ.) (α) 

2004 62,70 10,96 57,69 42,92 1,01 0,40 10,48 2,00 

2009 64,70 11,11 59,10 46,36 1,09 0,41 10,57 2,04 

2012 65,66 11,05 59,54 46,77 1,14 0,42 10,51 2,06 

2015 66,62 10,82 60,73 46,45 1,16 0,43 10,36 2,06 

ΑΕΠ (US$ δισ.) (α) 

2004 2.124 240,521 1.798 1.070 17,422 6,063 189,187 34,47 

2009 2.694 330 2.185 1.499 25,943 8,528 243,746 50,245 

2012 2.681 245,671 2.073 1.336 25,012 9,199 216,368 46,258 

2015 2.434 194,86 1.825 1.193 19,56 10,287 199,082 42,777 

Ετήσιος ρυθμός 

ανάπτυξης 

2004 2,786 5,061 1,582 3,167 4,57 0,443 1,812 4,352 

2009 -2,941 -4,301 -5,482 -3,574 -1,772 -2,462 -2,978 -7,797 
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ΑΕΠ (%) (α) 2012 0,183 -7,3 -2,819 -2,93 -3,158 2,581 -4,028 -2,689 

2015 1,067 -0,219 0,783 3,205 1,679 7,427 1,594 2,317 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 

(US$) (α) 

2004 33.874,8 21.955,1 31.174,6 24.918,7 23.932,5 15.109,1 18.045,6 17.260,9 

2009 41.631,1 29.711 36.976,9 32.333,5 32.105,8 20.675,6 23.064 24.633,8 

2012 40.838 22.242,7 34.814,1 28.562,3 28.951,2 21.930,8 20.577,4 22.486,5 

2015 36.526,8 18.007,8 30.049,2 25.683,9 23.075,1 23.819,5 19.220 20.729,9 

Δημόσιο χρέος 

(% του ΑΕΠ) (β) 

2004 65,7 102,9 100,1 45,3 64,1 72,0 62,0 26,8 

2009 78,9 126,7 112,5 52,8 53,4 67,8 83,6 34,6 

2012 89,5 159,6 123,4 85,7 79,3 68,1 126,2 53,9 

2015 95,6 177,4 132,1 99,8 107,5 60,6 129,0 83,1 

Ανταγωνιστικότητα 
(γ) 

2004 27 37 47 23 38 32 24 33 

2009 15 83 48 42 40 50 46 45 

2012 23 91 49 35 58 41 51 62 

2015 21 86 44 32 83 40 46 56 

Πηγές: (α) World Bank· (β) Eurostat· (γ) World Economic Forum 

 

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι τρεις από τις χώρες αναφοράς υποχρεώθηκαν να υπαχθούν σε 

Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης, αλλά και εκείνες που οφείλονταν στη μακροχρόνια αδυναμία τους να εφαρμόσουν με 

επιτυχία τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές. Η Ελλάδα (με τρία προγράμματα, 2010-2012, 2012-2015 και 

2015-2018), η Πορτογαλία (με ένα πρόγραμμα κατά τα έτη 2011-2014) και η Κύπρος (με ένα πρόγραμμα κατά 

τα έτη 2013-2016) έτυχαν οικονομικής συνδρομής και υποστήριξης σε επίπεδο τεχνογνωσίας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ παράλληλα υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν ταχύτερα σε βαθιές 

διαρθρωτικές μεταβολές. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, οι παρεμβάσεις έθεσαν σε σοβαρή δοκιμασία την 

οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών. 

 

3. Θεωρητικό και πολιτικό πλαίσιο 

 

Οι ταχείες και βαθιές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές περιβάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

επηρεάζουν καθοριστικά το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χωρών (OECD, 2011), 

οδηγώντας αναπόφευκτα στον επαναπροσδιορισμό και τη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών. Λόγω του 

σημαντικού ρόλου τους στις αναπτυξιακές προοπτικές των χωρών, οι τελευταίες καλούνται να αναπροσαρμόσουν 

μεγάλο μέρος των πολιτικών τους στα πεδία της απασχόλησης και της εκπαίδευσης επανακαθορίζοντας τους 

στόχους, τις μεθόδους και τα μέσα που απαιτούνται. Ειδικά στην περίπτωση υπερεθνικών οντοτήτων, όπως είναι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, το εγχείρημα της προσαρμογής στις νέες συνθήκες αποκτά μία πρόσθετη παράμετρο 

συνθετότητας εξαιτίας της δέσμευσης των κρατών μελών σε ένα κοινό όραμα. Οι σχετικές παρεμβάσεις 

ενθαρρύνονται να συντονίζονται με μία κοινά αποδεκτή από τα κράτη στρατηγική και να συγκλίνουν προς κοινές 

πρακτικές εφαρμογής υπηρετώντας τον απώτερο σκοπό της πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης. Ειδικά σε 

ό,τι αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση, διαπιστώνεται διαχρονικά όχι μόνο η στενή αλληλεπίδρασή 

τους, αλλά και η ικανότητά τους να διασυνδέονται με άλλα πεδία πολιτικής (βλ. αναλυτικότερα στο 

Μπουτσιούκη, 2017). Είναι λοιπόν φανερό ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και τη διαχείριση 

των προτεραιοτήτων που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου σε 

επίπεδο θεσμικό και λειτουργικό. 

Το πεδίο της απασχόλησης προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον τόσο των αρχών των κρατών όσο και των 

υπερεθνικών οντοτήτων στις οποίες αυτά συμμετέχουν. Αφενός, συνδέεται αναπόσπαστα με το δυναμισμό των 

οικονομιών και με τις παραγωγικές προοπτικές και την ευημερία των χωρών. Αφετέρου, η ένταση του φαινομένου 

της ανεργίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί μία πρόσθετη παράμετρο, που καθιστά αναγκαία την 

οργανωμένη ανάπτυξη και διαχείριση των ζητημάτων της απασχόλησης. Η σταδιακή αποστέρηση των χωρών 

από πολύτιμους ανθρώπινους πόρους ή η ακατάλληλη και ελλιπής αξιοποίηση των τελευταίων περιορίζουν την 

ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Αυτή η αδυναμία των χωρών αυξάνει τον κίνδυνο ύφεσης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων, υπονομεύει τη συλλογική κοινωνική ευημερία και επιδεινώνει τις μελλοντικές 

αναπτυξιακές προοπτικές χωρών και κοινωνιών (Ahn, García & Jimeno, 2004· OECD, 2011· ILO, 2012a). Οι 

συνέπειες της ανεργίας είναι, όμως, σοβαρές και για τα άτομα και λόγω του μακροχρόνιου χαρακτήρα τους 

ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αποσταθεροποίηση του κοινωνικού ιστού. Η μείωση των προσφερόμενων 

ευκαιριών για επαγγελματική δραστηριοποίηση επιδεινώνει την απαξίωση των δεξιοτήτων των ατόμων 
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υπονομεύοντας περαιτέρω τις προοπτικές για μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και αυξάνοντας το 

ενδεχόμενο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας (Cedefop, 2010). Επιπλέον, η ανεργία ενδέχεται να συμβάλλει 

στη στρέβλωση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, υποχρεώνοντας τα άτομα να συμβιβαστούν 

με θέσεις εργασίας με δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένη κοινωνική ασφάλιση 

(Borjas, 2008· ILO, 2013). Η πιο ανησυχητική επίπτωση, ίσως, για τα άτομα που βιώνουν μία περίοδο ανεργίας 

είναι η αυξημένη πιθανότητα να απολέσουν το αίσθημα αυτοπεποίθησης και προσωπικής ολοκλήρωσης, με 

επακόλουθο τη μεταβολή των κοινωνικών συμπεριφορών και την επιδείνωση της ποιότητας της προσωπικής και 

οικογενειακής ζωής. Παράλληλα, η επαγγελματική (και πιθανόν και η κοινωνική) απενεργοποίησή τους ενδέχεται 

να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των γνωστικών τους ικανοτήτων γενικά, αλλά και την εξάλειψη κάθε κινήτρου 

που θα μπορούσε να τα ωθήσει σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου τους και την έξοδο 

από την ανεργία (Sen, 1997· Wisman, 2010). 

Για το πεδίο της απασχόλησης η εργασία αξιοποιεί έξι δείκτες (Πίνακας 2): ποσοστό της συνολικής ανεργίας 

(UEM)· απασχόληση στον αγροτικό τομέα, % επί του συνόλου της απασχόλησης (EAG)· απασχόληση στη 

βιομηχανία, % επί του συνόλου της απασχόλησης (EIN)· απασχόληση στις υπηρεσίες, % επί του συνόλου της 

απασχόλησης (ESE)· ποσοστό αυτοαπασχόλησης, % επί του συνόλου της απασχόλησης (ESF)· ποσοστό 

ανάπτυξης της απασχόλησης (EGR). Μέσω αυτών επιχειρείται η αποτύπωση της διαχρονικής τάσης στην 

απασχόληση και στην ανεργία και η επισήμανση ιδιαιτεροτήτων ή συγκλίσεων στις εθνικές πολιτικές διαχείρισης 

των αντίστοιχων θεμάτων. 

Μία δεύτερη περιοχή ενδιαφέροντος είναι η εκπαίδευση. Οι παρεμβάσεις στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου συχνά θεωρούνται πιο σημαντικές από τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αγορά εργασίας, καθώς 

μπορούν να συμβάλλουν πολυδιάστατα στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής επίδοσης των χωρών: η 

μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση των εθνικών οικονομιών και η θετική επίδραση στην απασχόληση, αλλά 

και η μείωση των ανισοτήτων και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν εν δυνάμει στοιχεία της 

άσκησης στοχευμένης εκπαιδευτικής πολιτικής (Gros & Roth, 2008). Η εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον της οργανωμένης άσκησης πολιτικής κυρίως μετά την ανάδειξή της σε 

κεντρικό πυλώνα των εμβληματικών στρατηγικών για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

(2000-2010) και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010-2020) (Commission Communication 

2010/COM/2020/final/EU· European Parliament, 2010). Το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση εντοπίζεται κυρίως 

σε δύο στόχους. Αφενός, επικεντρώνει στη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα αποτρέψουν την πρόωρη 

εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και, αφετέρου, επιδιώκει την αύξηση της ελκυστικότητας της μάθησης και με τον 

τρόπο αυτό την προσέλκυση περισσότερων ατόμων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για περισσότερο χρόνο 

και σε υψηλότερα επίπεδα. Η παρούσα εργασία διερευνά το πλαίσιο της εκπαίδευσης μέσω τεσσάρων δεικτών. 

Καθένας από αυτούς αναφέρεται σε μία διάσταση της εκπαίδευσης όπου απαιτείται βελτίωση των επιδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά και των κρατών μελών ειδικότερα, ενώ επίσης λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό 

των δράσεων που προωθούνται στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης έχει σοβαρές συνέπειες για τα άτομα, τα οποία εγκλωβίζονται σε 

μία κατάσταση περιορισμένων δεξιοτήτων και χαμηλών –τυπικών και ουσιαστικών– προσόντων και εξ αυτού 

του λόγου σε δυσκολία ένταξης στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, η πρόωρη απομάκρυνσή τους από την 

εκπαίδευση μειώνει τις πιθανότητες μελλοντικής συμμετοχής τους σε μαθησιακές διαδικασίες για την 

αναβάθμιση των προσόντων τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία τους να προσαρμόζονται στις εξελίξεις στην 

παραγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα ο κίνδυνος επαγγελματικής περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού εντείνεται. Αντίθετα, η ολοκλήρωση των σπουδών διαμορφώνει ένα σταθερότερο υπόβαθρο για δια 

βίου ανανέωση των προσόντων και προσφέρει καλύτερες προοπτικές κοινωνικής και επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης (Ryan, 2001· Παπαδάκης et al., 2013· European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014· 

Cedefop, 2015). Ο δείκτης ESL (Πίνακας 2) αποτυπώνει το ποσοστό των νέων 18-24 ετών που για διάφορες 

αιτίες δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και δε συμμετέχουν σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία απόκτησης 

επαγγελματικών προσόντων. Ο στόχος μείωσης του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης κάτω από 

το 10% είχε οριστεί αριθμητικά ήδη από τη Στρατηγική της Λισαβόνας και διατηρήθηκε και στη Στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», στην οποία μάλιστα αποτελεί έναν από τους δύο εμβληματικούς υποστόχους του στόχου 4, ο 

οποίος εστιάζει στην εκπαίδευση (Commission Communication 2010/COM/546/final/EU· Commission 

Communication 2010/COM/2020/final/EU· European Parliament, 2010). 

Ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την εξασφάλιση από τις χώρες 

ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο να διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, ευελιξία στην προσαρμογή σε διαφοροποιημένα 

εργασιακά περιβάλλοντα και ικανότητα καινοτόμου δημιουργίας και συμβολής στη διαμόρφωση της οικονομίας 

της γνώσης (Brinkley & Lee, 2006· OECD, 2008). Είναι λοιπόν φυσικό για τις χώρες να συνδέουν τη δυνατότητά 

τους για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και για επίτευξη της κοινωνίας της γνώσης με τις 

πανεπιστημιακές σπουδές και, επομένως, να επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της 

συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω σχετικών παρεμβάσεων. Η μεταβλητή TET (Πίνακας 2) 

αναφέρεται στο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών. Το ποσοστό 

αυτό, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από την ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020», θα πρέπει να 
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αυξηθεί τουλάχιστον στο 40% μέχρι το 2020 (Commission Communication 2010/COM/546/final/EU). Η πορεία 

του δείκτη αυτού αποτυπώνει τη δυνατότητα μίας χώρας να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου 

δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης για την αγορά εργασίας της. Τα άτομα που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα έχοντας ολοκληρώσει την εκπαιδευτική τους πορεία και πιθανώς εξασφαλίσει επαρκή επαγγελματική 

εμπειρία είναι δυνητικά σε θέση είτε να αναλάβουν συνθετότερους ρόλους ευθύνης στο περιβάλλον εργασίας είτε 

να προχωρήσουν σε επιχειρηματική δραστηριοποίηση. 

Η διασφάλιση από τις χώρες της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των πολιτών σε ανώτερα επίπεδα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης συναρτάται με την από μέρους τους δυνατότητα να επενδύουν στο ανθρώπινο 

δυναμικό τους και, επομένως, με την ικανότητά τους να προβαίνουν στην παραγωγική αναδιάρθρωση της 

οικονομίας τους στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων και να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και συνοχής στις κοινωνίες τους. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό υπό το πρίσμα των 

μεταβολών που αναμένονται κατά τα επόμενα χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Οι συνέπειες των 

φαινομένων της δημογραφικής κάμψης και της αυξημένης ανεργίας ήδη εκδηλώνονται στις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επιπλέον, οι προβλέψεις για μειωμένη ζήτηση εργασίας μεσαίας και κυρίως χαμηλής 

ειδίκευσης, οι προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους κλάδους, 

καθώς και οι συντελούμενες αλλαγές στο αντικείμενο και το περιεχόμενο των νέων θέσεων εργασίας, εντείνουν 

τις πιέσεις για καλύτερα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και προσδίδουν στη μάθηση διευρυμένο ρόλο 

(Cedefop, 2012a, 7-10, 32-35· 2012b· 2016· OECD, 2016). Ο δείκτης EDA (Πίνακας 2) αποτυπώνει το ποσοστό 

του πληθυσμού 15-64 ετών που έχει ολοκληρώσει σπουδές στα επίπεδα 3-8 ISCED 2011, δηλαδή σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που ανήκουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια, τη μετα-δευτεροβάθμια και την ανώτερη 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τα συγκεκριμένα επίπεδα είναι αυτά στα οποία το άτομο πραγματοποιεί σπουδές 

με κλιμακούμενη ανά επίπεδο επαγγελματική εξειδίκευση και, επομένως, διαμορφώνει σταδιακά το 

επαγγελματικό και κοινωνικό του προφίλ ως ενηλίκου. 

Λόγω της πολυπλοκότητας του σύγχρονου περιβάλλοντος οι διαδικασίες τυπικής εκπαίδευσης δεν αρκούν 

πλέον από μόνες τους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ατόμων. Η συμμετοχή των 

τελευταίων σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης ενισχύει τη δυνατότητα ανανέωσης, περαιτέρω ανάπτυξης και 

πιστοποίησης των ικανοτήτων τους με τρόπο ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους στόχους 

για προσωπική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη. Και το περιβάλλον της εργασίας αντλεί σημαντικά οφέλη από 

το πλαίσιο προαγωγής της δια βίου μάθησης, καθώς ο παραγωγικός μετασχηματισμός του προϋποθέτει την 

αποτελεσματική αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει κάθε φορά την κατάλληλη εξειδίκευση 

(Morem, 2007· Cedefop, 2008· 2011a· 2011b· 2011c· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013· OECD, 2016). Τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών βρίσκονται λοιπόν ενώπιον ισχυρών προκλήσεων σε ό,τι αφορά 

την ικανότητά τους να συμβάλλουν στη διαρκή ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων από τα άτομα. Για το 

σκοπό αυτό επιχειρείται η οργανική διασύνδεση των διαδικασιών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και η 

δυναμικότερη ένταξή τους στις εθνικές δράσεις με αντικείμενο τη βελτίωση των αναπτυξιακών επιδόσεων και 

των συνθηκών της αγοράς εργασίας (Ανακοίνωση της Επιτροπής 2001/COM/678/τελικό/EΚ· Συμπεράσματα του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/119/02/ΕΚ· Commission Communication 2010/COM/2020/final/EU· 

Ανακοίνωση της Επιτροπής 2010/COM/682/τελικό/ΕE· ILO, 2012a· 2012b). Στη θεματική περιοχή της δια βίου 

μάθησης αναφέρεται ο δείκτης  LLL (Πίνακας 2), που περιγράφει τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενήλικων ατόμων ηλικίας 25-64 ετών. Ειδικότερα, εκφράζει το ποσοστό των ατόμων 

που κατά τις τέσσερις εβδομάδες που είχαν προηγηθεί της συλλογής των στατιστικών στοιχείων συμμετείχαν σε 

κάποιας μορφής εκπαίδευση ή κατάρτιση, τυπική ή μη τυπική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης αυτός έχει 

συμπεριληφθεί στα «ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης» (European benchmarks), τα οποία έχουν οριστεί από το 

στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΚ 2020 (Συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/C 119/02/EK), για να διευκολύνουν την παρακολούθηση της 

δυναμικής της δια βίου μάθησης στα ευρωπαϊκά κράτη. Επιπλέον, ο ίδιος δείκτης αξιοποιείται για την αποτίμηση 

των εθνικών επιδόσεων στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο της οποίας ο πανευρωπαϊκός στόχος έχει 

οριστεί στο 15%. 

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, η εργασία διερευνά και δύο δείκτες που συνδέονται τόσο με την 

απασχόληση όσο και με την εκπαίδευση. Η διαχείριση της περίπτωσης των NEETs, δηλαδή της ομάδας των νέων 

15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Eurofound, 2012), αποτελεί μία 

ιδιόμορφη πρόκληση για τις πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών. Η αποκοπή τους 

από τους χώρους της εργασίας και της μάθησης μειώνει δραστικά τις ευκαιρίες να αποκτήσουν ή να διευρύνουν 

τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους εμπειρία, στοιχεία απαραίτητα για την (επαν)είσοδο και τη διατήρηση 

της θέσης τους στην αγορά εργασίας, ενώ τους φέρνει αντιμέτωπους με σοβαρές επιπτώσεις και στην προσωπική 

ζωή και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους (Eurofound, 2012· Παπαδάκης et al., 2013· Kotroyannos et al., 2015). 

Όταν μάλιστα ένα μεγάλο μέρος του νεανικού πληθυσμού βιώνει δυσκολία στη μετάβαση στην αγορά εργασίας 

ή στην πρόσβαση σε μαθησιακές δραστηριότητες, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό να 

μένει ανενεργό και αναξιοποίητο και συχνά να απασχολείται στη σκιώδη οικονομία (OECD, 2013). Επιπλέον, η 

αδυναμία των χωρών να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ζήτημα των NEETs προκαλεί μακροπρόθεσμα και 
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οικονομικές επιβαρύνσεις. Το 2011 αυτές υπολογίζονταν σε €153 δισ. ή στο 1,2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι περισσότερες από τις χώρες στις οποίες εστιάζει η διερεύνηση της εργασίας υφίστανται σημαντική 

επιβάρυνση λόγω των υψηλών ποσοστών των NEETs στην επικράτειά τους (Γαλλία €22,2 δισ. [1,11% ΑΕΠ], 

Ελλάδα €7,1 δισ. [3,28% ΑΕΠ], Ισπανία €15,7 δισ. [1,47% ΑΕΠ], Ιταλία €32,6 δισ. [2,06% ΑΕΠ], Κύπρος €0,5 

δισ. [2,39% ΑΕΠ], Μάλτα [στοιχεία μη διαθέσιμα], Πορτογαλία €2,7 δισ. [1,57% ΑΕΠ] και Σλοβενία €0,5 δισ. 

[1,31% ΑΕΠ]) (Eurofound, 2012). Το γεγονός αυτό όχι μόνο εντείνει τη δυσκολία των χωρών να αντιμετωπίσουν 

τις σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις, αλλά και τον κίνδυνο για κοινωνική αναταραχή. Ο δείκτης NET (Πίνακας 

2) αντιστοιχεί στο ποσοστό των NEETs στις ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης 

και συνδέεται άμεσα τόσο με την άσκηση πολιτικών για την απασχόληση, όσο και με την ανάληψη διαφόρων 

πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικού, μη τυπικού ή 

άτυπου χαρακτήρα. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διερεύνηση του πεδίου της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Ο δείκτης 

ERD  (Πίνακας 2) αναφέρεται στην ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη σε Ε&Α και συνδέεται στενά τόσο με την 

απασχόληση, λόγω της συμβολής στη δημιουργία περισσότερων ειδικευμένων θέσεων εργασίας, όσο και με την 

εκπαίδευση, η οποία αναγνωρίζεται ως πηγή καινοτόμου γνώσης και εξειδικευμένου ανθρωπίνου κεφαλαίου και 

ως εταίρος στην ερευνητική διαδικασία. Ήδη από τη Στρατηγική της Λισαβόνας το πεδίο της έρευνας και 

ανάπτυξης είχε συμπεριληφθεί στις βασικές επιδιώξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής. Συνδέθηκε με τις προσπάθειες 

για εδραίωση της οικονομίας της γνώσης, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση της καινοτομίας, 

καθώς και με το δυναμισμό των επιχειρήσεων ιδιαίτερα στους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. 

Επιπλέον, η υστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές 

της (ΗΠΑ, Ιαπωνία) αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μικρότερη επένδυση σε Ε&Α, γι’ αυτό οι χώρες 

ενθαρρύνθηκαν να ενισχύσουν τη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση 

(European Council, 2000· Uppenberg, 2009). Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον έλαβε πιο απτή μορφή με τη 

συμπερίληψη της Ε&Α στους πέντε στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο της επιδίωξης για 

έξυπνη ανάπτυξη. Ο στόχος επιδιώκει την αύξηση της σχετικής επένδυσης στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ μέχρι το 

τέλος της τρέχουσας δεκαετίας (Commission Communication 2010/COM/2020/final/EU), αλλά  προσδιορίζεται 

διαφορετικά για κάθε χώρα, ώστε να καθίσταται εφικτός αναλογικά με τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας. 

Η εξέλιξη της επίδοσης σε Ε&Α των χωρών ασκεί επιρροή στην επίδοση των ευρωπαϊκών οικονομιών και σε 

άλλα μεγέθη, καθώς και στη δυνατότητά τους να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην αύξηση της απασχόλησης, 

ενώ είναι βέβαιη η επίδραση της Ε&Α στον κοινό εκπαιδευτικό προγραμματισμό στο χώρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι υπό διερεύνηση χώρες δείχνουν να υπολείπονται ακόμη της επίτευξης του εθνικού στόχου, για 

κάποιες μάλιστα δε φαίνεται πιθανό να επιτευχθεί (εθνική επίδοση 2015 [εθνικός στόχος 2020]: Γαλλία 2,23% 

[3% ΑΕΠ], Ελλάδα 0,96% [1,2% ΑΕΠ], Ισπανία 1,22% [2% ΑΕΠ], Ιταλία 1,33% [1,53% ΑΕΠ], Κύπρος 0,46% 

[0,5% ΑΕΠ], Μάλτα 0,77% [2% ΑΕΠ], Πορτογαλία 1,28% [2,7% ΑΕΠ] και Σλοβενία 2,21% [3% ΑΕΠ]) 

(Eurostat). 

Ενδιαφέρον τόσο κοινωνικό όσο και οικονομικό, όμως, παρουσιάζει και ο πολιτισμός, ο οποίος 

αναδεικνύεται σε ένα από τα πεδία ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή πολιτική, έστω και αν και δεν τυγχάνει 

ακόμη της απαραίτητης έμφασης. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές με τον πολιτισμό δραστηριότητες έχουν 

αναγωγή στις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη και ολοκλήρωση (Commission Communication 

2012/COM/537/final/EU· Tom Fleming Creative Consultancy, 2015). Οι δείκτες CI και CE (Πίνακας 2) είναι 

συμπληρωματικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς όμως να συμπεριληφθούν στην εφαρμογή της 

ανάλυσης για το σχηματισμό των παραγόντων. Οι δύο αυτοί δείκτες περιγράφουν την εισαγωγή και την εξαγωγή 

πολιτιστικών αγαθών αντίστοιχα στην ΕΕ και αναφέρονται σε έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος 

σταδιακά προσελκύει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι δείκτες αντανακλούν το εμπόριο που αφορά αντίκες 

και αντικείμενα συλλεκτών, αντικείμενα τέχνης (έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και σχεδίου), 

φωτογραφίες και εμφανισμένα φιλμ, μουσικά όργανα, υφασμάτινα αντικείμενα (ταπισερί, κεντήματα και 

πλεκτά), βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χάρτες, βιντεοπαιχνίδια, ηχογραφήσεις (CD, DVD, δίσκους 

γραμμοφώνου, κλπ.) και αρχιτεκτονικά σχέδια. 

 

4. Μεθοδολογία 

 

Στη σχετική βιβλιογραφία η εμπειρική έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση κυρίως ομοειδών σε περιεχόμενο 

πινάκων δευτερογενούς προέλευσης. Οι μεταβλητές που αξιοποιήθηκαν με βάση τις πηγές (βλ. Πίνακα 2), 

ετερόκλιτες σε πρώτη ανάγνωση, συνθέτουν έναν πίνακα  99Χ14, με αντικείμενα στις γραμμές τις χώρες (8)-έτη 

(11) μαζί με τον  μ.ο. της ΕΕ και μεταβλητές (κύριες + συμπληρωματικές) σε 12+2 στήλες. 

Για τη διερεύνηση των επιλεγέντων κοινωνικοοικονομικών πεδίων με μεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης 

Δεδομένων (Galbraith, 2002· Παπαδημητρίου, 2007)  αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Eurostat που αφορούν 

δεκατέσσερις μεταβλητές για την ενδεκαετή χρονική περίοδο 2004-2014. Ο Πίνακας 2 αποτυπώνει τις 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην ανάλυσή μας. Αυτές διακρίνονται και κατανέμονται ως προς το κύριο 

πεδίο πολιτικής με το οποίο συνδέονται σε τέσσερις ομάδες: απασχόληση (6 μεταβλητές), εκπαίδευση (4 
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μεταβλητές), απασχόληση και εκπαίδευση (2 μεταβλητές) και πολιτισμός (2 μεταβλητές). Η ανάλυση οδήγησε 

σε κατηγοριοποίηση των μεταβλητών σε χαμηλές, μεσαίες και υψηλές τιμές. Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση 

επιχειρείται ένας σχολιασμός σχετικά με τη δυνατότητα της συγκεκριμένης επίδοσης στη δεδομένη χρονική 

περίοδο να ασκήσει δυνητικά θετική, ουδέτερη ή αρνητική επιρροή στην αναπτυξιακή προοπτική κάθε χώρας. 

 

Πίνακας 2. Μεταβλητές ανά πεδίο 

Πεδίο 
Σύμβολο 

μεταβλητής 
Μεταβλητή 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

UEM Ποσοστό συνολικής ανεργίας 

EAG Αγροτικός τομέας, % επί του συνόλου της απασχόλησης 

EIN Βιομηχανία, % επί του συνόλου της απασχόλησης 

ESE Υπηρεσίες, % επί του συνόλου της απασχόλησης 

ESF Αυτο-απασχόληση, % επί του συνόλου της απασχόλησης 

EGR Ανάπτυξη απασχόλησης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

EDA 
Πληθυσμός ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, επίπεδα 3-8 ISCED 

2011 

LLL Εκπαίδευση και κατάρτιση, 25-64 ετών 

ESL Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης 

TET Επίδοση σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, 30-34 ετών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

NET NEETs (Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης) 

ERD Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη σε Ε&Α  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

CI Πολιτιστικά αγαθά-εισαγωγές 

CE Πολιτιστικά αγαθά-εξαγωγές 

 

Η εφαρμογή της επιλεγείσας μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε μέσα από σαφώς καθορισμένη διαδικασία 

τεσσάρων σταδίων. 

α. Πραγματοποιήθηκε η συλλογή και ο μετασχηματισμός των δευτερογενών δεδομένων. Ο τελικός πίνακας 

προς ανάλυση σχηματικά έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

 

Διάγραμμα 1: Τμήμα του πίνακα δεδομένων μετά το μετασχηματισμό 

 
όπου EU4, CY4, ... ES14 οι συντομεύσεις περιγραφών “χωρών-ετών”. 

 

β. Οι τιμές των μεταβλητών κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες (χαμηλές – μέσες – υψηλές) με βάση 

τα τεταρτημόρια τιμών τους: 

 Χαμηλές τιμές (κατάληξη s - small): Q1 (τεταρτημόριο 1ο) - 25% των χαμηλών τιμών στα δεδομένα. 

 Μέσες τιμές (κατάληξη m - medium): Q2-Q3 (τεταρτημόρια 2ο-3ο) - 50% των μέσων τιμών. 
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 Υψηλές τιμές (κατάληξη h - high): Q4 (τεταρτημόριο 4ο) - 25% των υψηλών τιμών. 

Έτσι λοιπόν, το σύμβολο ΤΕΤs αντιστοιχεί σε ομάδα με  χαμηλές τιμές (μειωμένα ποσοστά) για τη μεταβλητή 

ΤΕΤ (βλ. και χαρακτηριστικά των ομάδων στον Πίνακα 3β). 

 

γ. Εφαρμογή της Πολλαπλής Παραγοντικής Ανάλυσης - ΠΠΑ (Le Roux, 2010) στο αρχείο κατηγορικών 

μεταβλητών που προκύπτει μετά το δεύτερο στάδιο. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, οι δύο τελευταίες μεταβλητές (αγορά πολιτισμικών προϊόντων) δε 

συμμετείχαν στο σχηματισμό των παραγόντων. Εμφανίζεται, όμως, η σχετική θέση τους στα διαγράμματα, καθώς 

συμπεριλήφθηκαν ως συμπληρωματικές μεταβλητές. 

 

 

Διάγραμμα 2: Το 1ο Παραγοντικό Επίπεδο   

 

δ. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της ΠΠΑ εφαρμόστηκε η Ιεραρχική Ταξινόμηση με χρήση της 

ευκλείδειας απόστασης  και της μετρικής Ward. 

Στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Διάγραμμα 2) ο πρώτος παραγοντικός άξονας απεικονίζει το 15,84% της 

πληροφορίας, ενώ ο δεύτερος το 14,74%. Οι επτά (7) ομάδες “χωρών-ετών” είναι εμφανείς μετά την Ταξινόμηση 

και θα περιγραφούν παρακάτω. 

Στο Διάγραμμα 3 απεικονίζονται το δενδρόγραμμα της Ταξινόμησης και ο προτεινόμενος αριθμός των επτά 

συστάδων με βάση το κριτήριο Elbow (Thorndike, 1953), όπως εμφανίζεται στο ένθετο υπόμνημα (inertia gain).  

Η ανάλυση αξιοποίησε μεγάλο αριθμό μεταβλητών (π.χ. μία για την ανεργία και πολλές για την 

απασχόληση). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι μεταβλητές χαρακτηρίζουν την ομάδα με την έντονη 

παρουσία τους. Υπάρχουν, όμως, και κατηγορίες μεταβλητών που χαρακτηρίζουν την ομάδα με την έντονη 

απουσία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανεργία στην ομάδα 3, η οποία χαρακτηρίζει την ομάδα με 

την έντονη απουσία χαμηλής ανεργίας, επομένως υποδεικνύει την υψηλή ανεργία.  
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Διάγραμμα 3: Δενδρόγραμμα Ταξινόμησης 

 

5. Ευρήματα – Ανάλυση συστάδων “χωρών-ετών” 

Η αρχική συσταδοποίηση επί των αποτελεσμάτων της Πολλαπλής Παραγοντικής Ανάλυσης ανέδειξε επτά 

ομάδες (συστάδες) χωρών για διαφορετικές χρονικές περιόδους αναφοράς (Πίνακας 3α και ειδικότερα για κάθε 

ομάδα Πίνακες 4-10). 

 

5.1. Ομάδα 1 (n=13) 

Στην πρώτη ομάδα, εκτός από τη Γαλλία για όλη την περίοδο αναφοράς 2004-2014, συναντούμε την Κύπρο 

για την περίοδο 2010-2011, που αντιστοιχεί ακριβώς στην περίοδο πριν το ξέσπασμα της κρίσης στη χώρα το 

2012 και την επιβολή του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για την περίοδο 2013-2016 (η χώρα 

άρχισε να προβαίνει σε δανεισμό από τις διεθνείς αγορές από το 2014, δηλαδή πριν ακόμη λήξει η περίοδος του 

προγράμματος) (Πίνακας 4). 

Οι δύο χώρες εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις σε συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ηλικιακή 

ομάδα 30-34 ετών. Το στοιχείο αυτό τους προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα, αφού υποδεικνύει την 

διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης σε μία ηλικία ιδιαίτερα παραγωγική και δημιουργική. 

Το εύρημα αυτό είναι απόλυτα συμβατό με τις υψηλές επιδόσεις εγχώριας επένδυσης σε Ε&Α, και δημιουργεί 

θετικότερες προσδοκίες για τις δυνατότητες των χωρών για παραγωγή καινοτομίας. Υψηλή επίδοση 

παρουσιάζουν οι δύο χώρες και σε επίπεδο εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών, γεγονός το οποίο 

αποτελεί ένδειξη ανεπτυγμένης ευαισθητοποίησης σε θέματα κουλτούρας με διαστάσεις κοινωνικές και 

οικονομικές, ενώ παράλληλα συνάδει με τα δύο προηγούμενα ευρήματα. 
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Πίνακας 3α. Απεικόνιση των συστάδων “χωρών-ετών” και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών ανά ομάδα  

ΟΜΑΔΑ 1  ΟΜΑΔΑ 2  ΟΜΑΔΑ 3  ΟΜΑΔΑ 4  ΟΜΑΔΑ 5  ΟΜΑΔΑ 6  ΟΜΑΔΑ 7 

FR4  MT4  GR4  EU4  ES8  IT4  SI4 

FR5  MT5  GR5  CY4  ES9  PT4  SI5 

FR6  MT6  IT5  EU5  ES10  ES4  SI6 

FR7  MT7  GR6  CY5  ES11  PT5  ES6 

FR8  MT8  GR7  EU6  CY12  ES5  SI7 

FR9  MT9  GR8  CY6  ES12  PT6  ES7 

CY10  MT10  GR9  IT6  CY13  PT7  SI8 

FR10  MT11  IT9  EU7  ES13  PT8  SI9 

CY11  MT12  GR10  CY7  CY14  PT9  SI10 

FR11  MT13  IT10  IT7  ES14  PT10  SI11 

FR12  MT14  GR11  EU8    PT11  SI12 

FR13    IT11  CY8    PT12  EU13 

FR14    GR12  IT8    PT13  SI13 

    IT12  EU9    PT14  EU14 

    GR13  CY9      SI14 

    IT13  EU10       

    GR14  EU11       

    IT14  EU12       
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Πίνακας 3β. Χαρακτηριστικά 

ομάδων360 

1  2  3  4  5  6  7 

             
ESF=ESFs 

 
EAG=EAGs 

 
ESF=ESFh 

 
ESE=ESEm 

 
UEM=UEMh 

 
EDA=EDAs 

 
EDA=EDAs 

ESE=ESEh 
 

EDA=EDAs 
 

ESE=ESEm 
 

EAG=EAGm 
 

TET=TETh 
 

ESE=ESEs 
 

ESE=ESEs 

EAG=EAGs 
 

ESF=ESFs 
 

EDA=EDAm 
 

LLL=LLLm 
 

EGR=EGRs 
 

CE=CEs 
 

CE=CEs 

CE=CEh 
 

EGR=EGRh 
 

LLL=LLLs 
 

ESL=ESLm 
 

NET=NETh 
 

EAG=EAGh 
 

EAG=EAGh 

ERD=ERDh 
 

TET=TETs 
 

NET=NETh 
 

EIN=EINm 
 

EAG=EAGm 
 

ERD=ERDm 
 

ERD=ERDm 

TET=TETh 
 

UEM=UEMs 
 

EAG=EAGh 
 

CE=CEm 
 

ESE=ESEh 
 

ESL=ESLh 
 

ESL=ESLh 

NET=NETm 
 

ERD=ERDs 
 

ESL=ESLm 
 

UEM=UEMs 
 

ESL=ESLh 
 

ESF=ESFm 
 

ESF=ESFm 

CI=Clh 
 

ESL=ESLh 
 

EIN=EINs 
 

EDA=EDAm 
 

LLL=LLLh 
 

EIN=EINh 
 

EIN=EINh 

EGR=EGRm 
 

LLL=LLLm 
       

LLL=LLLs 
 

LLL=LLLs 

UEM=UEMm 
 

EIN=EINm 
       

TET=TETs 
 

TET=TETs 

EIN=EINs 
 

CE=CEs 
       

UEM=UEMh 
 

UEM=UEMh 

  
ESE=ESEh 

          

  
NET=NETs 

          

             

 

                                                 
360 Σε κάθε στήλη τα χαρακτηριστικά καταγράφονται με βάση τη σημαντικότητά τους σε φθίνουσα τάξη.  
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Ανάλογα υψηλές επιδόσεις εμφανίζουν οι δύο χώρες στην απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η 

απασχόληση στον αγροτικό και το βιομηχανικό τομέα, όπως και η αυτο-απασχόληση εμφανίζουν χαμηλές τιμές. 

Αυτό δηλώνει περιορισμένη ενεργοποίηση του δυναμικού των χωρών σε δύο τομείς (κυρίως στη βιομηχανία), 

όπου υπό προϋποθέσεις παρουσιάζονται ευκαιρίες για τη δημιουργία ανάπτυξης. Σε μεσαία επίπεδα κινούνται οι 

επιδόσεις των χωρών στην ανάπτυξη της απασχόλησης και στα ποσοστά ανεργίας, καθώς και στην ύπαρξη 

ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία των NEETs. Το εύρημα αυτό στην πραγματικότητα αναδεικνύει πεδία στα 

οποία μία επιδείνωση των συνθηκών παραμένει πιθανή. Επομένως, η κατάλληλη πολιτική  παρέμβαση σε αυτά 

θα μπορούσε να ενισχύσει τις θετικές τάσεις και να περιορίσει τον κίνδυνο απρόβλεπτων αρνητικών 

αλληλεπιδράσεων με άλλα πεδία άσκησης πολιτικής. 

 

Πίνακας 4 : Ομάδα 1 

Χώρες / έτη 

Χ
α

ρ
α

κ
τ
η

ρ
ισ

τ
ικ

ά
 

ο
μ

ά
δ

α
ς 

f1
361 ftot

362 p-value 

Α
Π

Α
Σ

Χ
Ο

Λ
Η

Σ
Η

 

Ε
Κ

Π
Α

ΙΔ
Ε

Υ
Σ

Η
 

Α
Π

Α
Σ

Χ
Ο

Λ
Η

Σ
Η

 

&
 

Ε
Κ

Π
Α

ΙΔ
Ε

Υ
Σ

Η
 

Π
Ο

Λ
ΙΤ

ΙΣ
Μ

Ο
Σ

 

Γαλλία 

(2004-2014) 

 

Κύπρος 

(2010-2011) 

ESF=ESFs 100 25,25 0,0000 ESFs TETh ERDh CEh 

ESE=ESEh 100 25,25 0,0000 ESEh NETm Clh 

EAG=EAGs 84,62 23,23 0,0000 EAGs 
  

CE=CEh 84,62 25,25 0,0000 EGRm 
  

ERD=ERDh 84,62 26,26 0,0000 UEMm 
  

TET=TETh 76,92 25,25 0,0000 EINs 
  

NET=NETm 100 49,49 0,0000 
   

CI=Clh 76,92 32,32 0,0006 
   

EGR=EGRm 92,31 49,49 0,0008 
   

UEM=UEMm 92,31 50,51 0,0011 
   

EIN=EINs 61,54 25,25 0,0036 
   

 

5.2. Ομάδα 2 (n=11) 

Η Μάλτα είναι η μοναδική χώρα της δεύτερης ομάδας, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη σημαντικών 

διαφοροποιήσεων από τις υπόλοιπες χώρες που διερευνήθηκαν (Πίνακας 5). 

Θετικό εύρημα αποτελεί το ότι εμφανίζει υψηλές επιδόσεις σε ανάπτυξη της απασχόλησης και σε 

απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, και χαμηλές σε ανεργία. Όμως, διακρίνεται από υψηλά επίπεδα 

πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, από μέτριες επιδόσεις σε συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και από 

χαμηλά ποσοστά συμμετοχής σε επαγγελματική εκπαίδευση, σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ηλικιακή ομάδα 

30-34 ετών και σε επένδυση σε Ε&Α. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί σε αδυναμία μετεξέλιξης των 

δεξιοτήτων των ατόμων και, επομένως, στην υπονόμευση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας στο πλαίσιο 

των ευρωπαϊκών επιδιώξεων για την οικονομία της γνώσης. Αυτό μάλιστα καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό υπό 

το πρίσμα της υψηλής επίδοσης σε απασχόληση στις υπηρεσίες, όπου απαιτείται διαρκής και ταχεία αναβάθμιση 

των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, οι μέτριες επιδόσεις σε απασχόληση στον 

τομέα της βιομηχανίας και οι χαμηλές σε απασχόληση στον αγροτικό τομέα καταδεικνύουν αυξημένη εξάρτηση 

από άλλες χώρες για την εξασφάλιση αντίστοιχων προϊόντων και μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους, που 

μπορούν έμμεσα να επηρεάσουν δυσμενώς και την αποδοτικότητα του τομέα των υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με 

τα παραπάνω ευρήματα, δεν αποτελεί έκπληξη ο πολύ περιορισμένος προσανατολισμός σε εισαγωγικές και 

εξαγωγικές δραστηριότητες σε πολιτιστικά αγαθά. 

 
Πίνακας 5: Ομάδα 2 
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361 Σχ. συχνότητα εμφάνισης στην ομάδα. 
362 Σχ. συχνότητα εμφάνισης στο σύνολο. 
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Μάλτα 

(2004-2014) 

 

EAG=EAGs 100 23,23 0,0000 EAGs EDAs ERDs CEs 

EDA=EDAs 100 25,25 0,0000 ESFs TETs NETs 
 

ESF=ESFs 81,82 25,25 0,0000 EGRh ESLh 
  

EGR=EGRh 72,73 25,25 0,0006 UEMs LLLm 
  

TET=TETs 72,73 25,25 0,0006 EINm 
   

UEM=UEMs 63,64 23,23 0,0031 ESEh 
   

ERD=ERDs 63,64 25,25 0,0056 
    

ESL=ESLh 63,64 25,25 0,0056 
    

LLL=LLLm 90,91 51,52 0,0056 
    

EIN=EINm 81,82 49,49 0,0269 
    

CE=CEs 45,45 18,18 0,0305 
    

ESE=ESEh 54,55 25,25 0,0326 
    

NET=NETs 54,55 25,25 0,0326 
    

 

5.3. Ομάδα 3 (n=18) 

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει την Ελλάδα για όλη την περίοδο αναφοράς 2004-2014 και την Ιταλία για το 

2005 και για την περίοδο της κρίσης 2009-2014 (Πίνακας 6). 

Και οι δύο χώρες χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις σε ύπαρξη ατόμων που ανήκουν στην ομάδα των 

NEETs, καθώς και σε απασχόληση στον αγροτικό τομέα, ενώ ο πληθυσμός με επαγγελματική εκπαίδευση κινείται 

σε μεσαίες επιδόσεις και η δια βίου μάθηση σε χαμηλές. Τα ευρήματα αυτά συγκλίνουν στην αδυναμία των 

χωρών τόσο να αξιοποιήσουν τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού τους όσο και να ενδυναμώσουν τους άλλους δύο 

τομείς της οικονομίας, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, όπου οι επιδόσεις τους είναι χαμηλές και μεσαίες 

αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά αντικατοπτρίζουν την έντονη αποβιομηχάνιση που παρατηρείται στις δύο χώρες, 

καθώς και την αδυναμία τους να ενισχύσουν ουσιαστικότερα τις ικανότητες των ατόμων και τις υπηρεσίες εκείνες 

που μπορούν να έχουν συμβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των βασικών μεγεθών της οικονομίας. 

Ιδιαίτερα θετικό εύρημα αποτελούν οι μεσαίες επιδόσεις σε πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης. Αυτό 

υποδεικνύει τη σταδιακή απομείωση του φαινομένου, καθώς τα άτομα φαίνονται να επιλέγουν την παραμονή 

τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μακρότερο χρόνο και να δίνουν έμφαση στη βελτίωση των 

επαγγελματικών κυρίως προσόντων τους. Δεν μπορεί, βέβαια, να μη ληφθεί υπόψη και η επίδραση της υψηλής 

ανεργίας στη διαμόρφωση αυτής της επιλογής. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην υψηλή επίδοση των χωρών 

σε αυτο-απασχόληση. Αν και θα μπορούσε να έχει δυναμικό χαρακτήρα, η ειδικότερη προσέγγιση της σύνθεσής 

της αποκαλύπτει ότι περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο αυτο-απασχολούμενους που δεν απασχολούν προσωπικό ή 

που διατηρούν επιχειρήσεις με μικρό ή ανύπαρκτο παραγωγικό χαρακτήρα. 

 

 

 

Πίνακας 6: Ομάδα 3 
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Ελλάδα 

(2004-2014) 

 

Ιταλία 

(2009-2014) 

ESF=ESFh 100 25,3 0,0000 ESFh EDAm NETh 
 

ESE=ESEm 100 49,5 0,0000 ESEm LLLs 
 

EDA=EDAm 100 49,5 0,0000 EAGh ESLm 
 

LLL=LLLs 72,22 23,2 0,0000 EINs 
  

NET=NETh 72,22 25,3 0,0000 
   

EAG=EAGh 61,11 25,3 0,0004 
   

ESL=ESLm 83,33 49,5 0,0016 
   

EIN=EINs 55,56 25,3 0,0027 
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5.4. Ομάδα 4 (n=18) 

Στην τέταρτη ομάδα  ανήκουν η Κύπρος για την περίοδο πριν την κρίση (2004-2009) και η Ιταλία για τη 

διετία που προηγείται της κρίσης (2006-2008), καθώς και ο μ.ο. της ΕΕ-28 για την περίοδο 2004-2012 (Πίνακας 

7). 

 

Πίνακας 7: Ομάδα 4 
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Κύπρος 

(2004-2009) 

 

Ιταλία 

(2006-2008) 

 

ΕΕ-28 

(2004-2012) 

ESE=ESEm 100 49,5 0,0000 ESEm LLLm 
 

CEm 

EAG=EAGm 100 51,5 0,0000 EAGm ESLm 
  

LLL=LLLm 100 51,5 0,0000 EINm EDAm 
  

ESL=ESLm 94,44 49,5 0,0000 UEMs 
   

EIN=EINm 88,89 49,5 0,0002 
    

CE=CEm 88,89 56,6 0,0018 
    

UEM=UEMs 50 23,2 0,0066 
    

EDA=EDAm 77,78 49,5 0,0090 
    

 

Ένα γεγονός που αξιολογείται θετικά είναι ότι στη συγκεκριμένη ομάδα δεν υπάρχουν υψηλές επιδόσεις σε 

άλλους δείκτες με δυνητική αρνητική επίδραση, πλην της ανεργίας. Όμως, οι μεσαίες επιδόσεις σε απασχόληση 

στον αγροτικό τομέα, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες αποτυπώνουν την απουσία στοχευμένης αναπτυξιακής 

δραστηριότητας προς κάποιον από αυτούς και επιτείνουν την αίσθηση της αβεβαιότητας σχετικά με την επιλογή 

των τομέων που πρέπει να προαχθούν. Παρ’ όλα αυτά, θετική προοπτική παρατηρείται στις μεσαίες επιδόσεις σε 

εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών. Κατ’ αναλογία, οι μεσαίες επιδόσεις σε πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, 

σε επαγγελματική εκπαίδευση και σε συμμετοχή στη δια βίου μάθηση δείχνουν αργή προσαρμογή στις απαιτήσεις 

του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για βελτίωση των προσόντων και της εξειδίκευσης. Τα γεγονότα 

αυτά εκ των υστέρων φάνηκαν να επαληθεύονται στη δυσκολία των δύο χωρών και της ΕΕ να διαχειριστούν 

άμεσα και αποτελεσματικά την οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 2008. 

 

 

5.5. Ομάδα 5 (n=10) 

Στην πέμπτη ομάδα ανήκουν η Κύπρος κατά την περίοδο της κρίσης και της εισόδου της χώρας σε 

Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής (2012-2014), και η Ισπανία  για όλη την περίοδο της κρίσης (2008-

2014) (Πίνακας 8). 

Και στις δύο χώρες κατά την περίοδο αυτή η δυναμική της αύξησης της απασχόλησης είναι μικρή, γεγονός 

που αποδίδεται στη συρρίκνωση πολλών κλάδων της οικονομίας, η οποία συνοδεύτηκε από μειωμένη ζήτηση για 

εργατικό δυναμικό και αναπόφευκτα υψηλή ανεργία. Ανησυχητικές, όμως, είναι οι υψηλές επιδόσεις σε πρόωρη 

εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και σε ύπαρξη ατόμων της ομάδας των NEETs. Οι επιδόσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα τον περιορισμό των διατιθέμενων εξειδικευμένων προσόντων στην αγορά εργασίας και τον κίνδυνο 

περιθωριοποίησης πολλών νέων, οι οποίοι σε άλλη περίπτωση θα είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα συμβολής στην 

οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των χωρών τους. Δεν πρέπει, βέβαια, να παραβλέπονται και οι 

αρνητικές συνέπειες κοινωνικού χαρακτήρα και οι επιβαρύνσεις στα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον η ύπαρξη υψηλών επιδόσεων, που συνδέονται με θετικές προοπτικές. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δύο χώρες φαίνονται να ενίσχυσαν τη συμμετοχή των πολιτών τους στη δια βίου μάθηση και 

στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιτρέψει σταδιακά την αναμόρφωση 

των δυνατοτήτων τους για οικονομική ανάπτυξη σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, αλλά και για καλύτερη 

επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

 

Πίνακας 8: Ομάδα 5 
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Κύπρος 

(2012-2014) 

 

Ισπανία 

(2008-2014) 

 

UEM=UEMh 100 26,3 0,0000 ESEh LLLh NETh 
 

TET=TETh 90 25,3 0,0000 EAGm ESLh 
 

EGR=EGRs 80 25,3 0,0002 EGRs TETh 
 

NET=NETh 80 25,3 0,0002 UEMh 
  

EAG=EAGm 90 51,5 0,0110 
   

ESE=ESEh 60 25,3 0,0175 
   

ESL=ESLh 60 25,3 0,0175 
   

LLL=LLLh 60 25,3 0,0175 
   

 

5.6. Ομάδα 6 (n=14) 

Η έκτη ομάδα περιλαμβάνει την Πορτογαλία για όλη την περίοδο αναφοράς (2004-2014), την Ιταλία για το 

2004 και την Ισπανία για τα έτη 2004-2005 (Πίνακας 9). 

Οι χαμηλές επιδόσεις συμμετοχής σε επαγγελματική εκπαίδευση, σε τριτοβάθμια πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση και σε δια βίου μάθηση καταδεικνύουν την αδυναμία των χωρών (μακρόχρονη ειδικά για την 

Πορτογαλία) κατά τις δεδομένες χρονικές περιόδους να διαμορφώσουν εργατικό δυναμικό με εξειδικευμένες 

επαγγελματικές ικανότητες, το οποίο να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στην ταχεία οικονομική μεταβολή. 

Αυτό συνάδει αφενός με τις υψηλές επιδόσεις σε ανεργία, σε απασχόληση στον αγροτικό τομέα και στη 

βιομηχανία, και αφετέρου με τις μεσαίες επιδόσεις σε αυτο-απασχόληση και με τις χαμηλές σε απασχόληση στις 

υπηρεσίες, αν και σε μεγάλο μέρος της ΕΕ συντελούνταν αλλαγή του προσανατολισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων προς τις τελευταίες. 

Σημαντικό είναι ακόμη το γεγονός της ύπαρξης μεσαίων επιδόσεων σε επένδυση σε Ε&Α. Είναι σαφής η 

ανάγκη για περαιτέρω τόνωση της Ε&Α, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη ικανή να ενδυναμώνει με τη 

σειρά της τις αναπτυξιακές προσπάθειες, να συμβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων και να 

ενισχύει τη δημιουργία καινοτομίας. 

 

Πίνακας 9: Ομάδα 6 
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Ιταλία 

(2004) 

 

Ισπανία 

(2004-2005) 

 

Πορτογαλία 

(2004-2014) 

EDA=EDAs 100 25,3 0,0000 ESEs ESLh ERDm CEs 

ESE=ESEs 92,86 25,3 0,0000 EAGh LLLs 
 

CE=CEs 78,57 18,2 0,0000 ESFm TETs 
 

EAG=EAGh 78,57 25,3 0,0000 EINh EDAs 
 

ERD=ERDm 100 48,5 0,0000 UEMh 
  

ESL=ESLh 71,43 25,3 0,0001 
   

ESF=ESFm 92,86 49,5 0,0004 
   

EIN=EINh 57,14 25,3 0,0072 
   

LLL=LLLs 50 23,2 0,0206 
   

TET=TETs 50 25,3 0,0353 
   

UEM=UEMh 50 26,3 0,0450 
   

 

5.7. Ομάδα 7 (n=15) 

Τέλος, στην έβδομη ομάδα βρίσκεται η Σλοβενία, που φαίνεται να αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση για όλη 

την περίοδο αναφοράς 2004-2014, μαζί με την Ισπανία για τα έτη 2006-2007 και την ΕΕ-28 για τα έτη 2013-2014 

(Πίνακας 10). 
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Πίνακας 10: Ομάδα 7 
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Σλοβενία 

(2004-2014) 

 

Ισπανία 

(2006-2007) 

 

ΕΕ-28 

(2013-2014) 

EDA=EDAs 100 25,3 0,0000 EINh LLLh NETs Cls 

ESE=ESEs 86,67 25,3 0,0000 ESEs EDAh ERDh 
 

CE=CEs 86,67 25,3 0,0000 ESFm ESLs 
  

EAG=EAGh 86,67 25,3 0,0000 EAGm TETm 
  

ERD=ERDm 80 25,3 0,0000 
    

ESL=ESLh 100 49,5 0,0000 
    

ESF=ESFm 40 8,08 0,0001 
    

EIN=EINh 93,33 49,5 0,0002 
    

LLL=LLLs 60 25,3 0,0023 
    

TET=TETs 53,33 26,3 0,0176 
    

UEM=UEMh 80 51,5 0,0183 
    

 

Καταρχάς, οι χαμηλές επιδόσεις σε πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, αλλά και σε ύπαρξη NEETs, οι 

υψηλές επιδόσεις συμμετοχής σε επαγγελματική εκπαίδευση και σε δια βίου μάθηση, και οι μεσαίες επιδόσεις σε 

ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

προσανατολισμός προς τη συνειδητή ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων με στόχο την εθνική 

οικονομική ανάπτυξη. Αυτό συναρμόζεται απόλυτα με τη διαχρονική υψηλή επίδοση σε επένδυση σε Ε&Α, όπου 

φυσικά απαιτείται και η ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τις ερευνητικές πρωτοβουλίες και τις 

δράσεις εφαρμογής. Παράλληλα, παρατηρείται υψηλή επίδοση σε απασχόληση στη βιομηχανία και μεσαία στον 

αγροτικό τομέα, υπάρχει όμως υστέρηση στην απασχόληση στις υπηρεσίες, στην αυτο-απασχόληση και στην 

εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. 

 

6. Συμπεράσματα 

 

Η εργασία αξιοποίησε τις μεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων, προκειμένου να διερευνήσει 

τις πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών πεδίων και πολλές φορές 

παραμένουν λανθάνουσες με απλή παρατήρηση. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας εστίασε σε οκτώ χώρες για την 

περίοδο 2004-2014 και επιχείρησε τη συνολική απεικόνιση της διαχρονικής τους θέσης στα υπό μελέτη πεδία. 

Για την ερευνητική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκαν δεκατέσσερις δείκτες με αναφορά στην απασχόληση, την 

εκπαίδευση και την οικονομική διάσταση του πολιτισμού. Αναδείχθηκαν επτά ομάδες (συστάδες-clusters) 

“χωρών-ετών” συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Αν και οι χώρες αναφοράς συνδυάζουν ενδιαφέροντα κοινά 

χαρακτηριστικά στις επιδιώξεις τους για οικονομική εξέλιξη και επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής, 

εμφανίζουν και αξιοσημείωτες διαφορές σε σχέση με τα πεδία στα οποία εξειδικεύουν τις πολιτικές παρεμβάσεις, 

καθώς και με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν κάθε φορά. Αναδεικνύεται, 

επίσης, η σχετική ασάφεια που υπάρχει ως προς τις επιλογές του τομέα ανάπτυξης από τις χώρες και με τον τρόπο 

αυτό επισημαίνεται η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός προτύπου και τον καθορισμό συγκεκριμένου 

αναπτυξιακού προσανατολισμού. 

Το γενικότερο συμπέρασμα, το οποίο επιβεβαιώνει προηγούμενες διερευνητικές προσεγγίσεις με βάση τις 

συγκεκριμένες μεθόδους, είναι ότι η Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων καθιστά εφικτή τη συνδυαστική 

προσέγγιση μεγάλου αριθμού μεταβλητών και την αποτύπωση των πολυεπίπεδων επιρροών που ασκούνται 

μεταξύ των πεδίων αναφοράς. Αυτό επιτρέπει την εστίαση σε στοιχεία τα οποία διακρίνονται για τη δυναμική 

συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου πολιτικών πρωτοβουλιών και στην ανάδειξη των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των χωρών. Επιπλέον, ενισχύει τη δυνατότητα των χωρών να εντοπίζουν με 

μεγαλύτερη σαφήνεια τα πεδία που χρήζουν προσεκτικότερου σχεδιασμού και δράσεων παρέμβασης. Τα 

αποτελέσματα της προσέγγισης κρίνονται ενθαρρυντικά για περαιτέρω συνέχιση της διερεύνησης με την 

προσθήκη περισσότερων και ευρύτερα διαφοροποιημένων παραμέτρων, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει 

κατά περίπτωση στην εξειδίκευση ή στη γενίκευση των συμπερασμάτων.  
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1. «Επικοινωνιακά Κομματικά Παιχνίδια και Ξένες Επενδύσεις: Cosco και Κίνα στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο» 

 

Αθηνά Λημνιούδη, Ερευνήτρια Εργαστηρίου  

 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απεικονίσεις δύο πολιτικών υποκειμένων, της COSCO και της Κίνας στον 

πολιτικό λόγο, καθώς και το περιεχόμενο αυτών των εικόνων σε μια προσπάθεια διερεύνησης των λογικών που 

τις έχουν καθορίσει. Η εικόνα της Κίνας και η εικόνα της COSCO, καθώς και η διαλεκτική ανάμεσα στις εικόνες 

των δύο θεμάτων, υφίστανται  τις ενδοκρατικές αντιθέσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος. 

 

Η διαδικασία εσωτερίκευσης, όπως χρησιμοποιείται στην ειδησεογραφική κάλυψη, επιτρέπει την ενσωμάτωση 

«μακρινών» γεγονότων σε πλαίσια που τα καθιστούν κατανοητά και ενδιαφέροντα για τα εγχώρια ακροατήρια, 

κατασκευάζοντας παράλληλα τη σημασία αυτών των γεγονότων με τρόπους που να συμβαδίζουν με την εθνική 

λογική, τον πολιτισμό και την κυρίαρχη ιδεολογία των κοινωνιών στις οποίες λειτουργούν. Στην περίπτωση του 

πολιτικού λόγου, η διαδικασία εσωτερίκευσης ενός θέματος στο εγχώριο πλαίσιο αναφοράς γίνεται σε όρους 

λογικής της εκστρατείας ή με άλλα λόγια μέσα στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι μέσω του οποίου συνήθως 

κατασκευάζεται η εικόνα ενός υποκειμένου. 

 

Οι λογικές της στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε αυτή τη διαδικασία είναι δύο: η πρώτη 

αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και αποτελείται από εθνικό συμφέρον, ενώ η δεύτερη αφορά το εγχώριο 

παιχνίδι του κόμματος και την εκπλήρωση των πολιτικών στόχων. Σύμφωνα με τη λογική των διεθνών πολιτικών 

και οικονομικών σχέσεων, η κατασκευή της εικόνας της COSCO, η εικόνα της Κίνας, καθορίζεται από τη διεθνή 

επικοινωνία της χώρας. Ειδικότερα, από την ανάγκη της Ελλάδας να επικοινωνήσει με την Κίνα προκειμένου να 

ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις, καθώς και να προσελκύσει μια διεθνή εταιρεία όπως η COSCO ,στέλνοντας με 

αυτό τον τρόπο ένα θετικό μήνυμα στις διεθνείς αγορές με στόχο την προσέλκυση μελλοντικών επενδύσεων. 

 

Στο πλαίσιο του εγχώριου πολιτικού ανταγωνισμού, η οικοδόμηση της εικόνας του πολιτικού υποκειμένου 

στοχεύει στην επίτευξη ενός στρατηγικού στόχου, όπως ο σχηματισμός της ταυτότητας του κόμματος δια της 

δαιμονοποίησης της ξένης εταιρείας ή η οικοδόμηση της εικόνας της εταιρείας ως παράπλευρη απώλεια στην 

πράξη της αποδόμησης της εικόνας της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης. Μέσα από τη δαιμονοποίηση του 

αντιπάλου και την επίρριψη ευθυνών από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η εικόνα της ξένης χώρας 

επηρεάζεται ως απότοκος αυτής της διαδικασίας. 

 

Για να βρεθεί πώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα ενσωματώνει τη ρητορική για την COSCO και την Κίνα ως 

σημείο αναφοράς στην πολιτική συζήτηση, όλες οι αναφορές στην COSCO κατά την περίοδο 2008 έως 2016, 

εντοπίστηκαν μέσα από ένα σύνολο 473 εκτεταμένων πολιτικών δηλώσεων που επιλέγηκαν από ολόκληρο το 

ελληνικό κομματικό σύστημα. Αυτές οι αναφορές συνθέτουν τις ομάδες σημασίας στις οποίες έγινε η ποσοτική 

mailto:stratcomlab@unipi.gr
mailto:stratcomlab@gmail.com


 

457 

 

ανάλυση περιεχομένου. Με τη χρήση ενός εκτεταμένου πρωτοκόλλου κωδικοποίησης, τα τυπολογικά στοιχεία 

του οποίου προήλθαν από προηγούμενα πρωτόκολλα κωδικοποίησης όπως αυτό του state mapping, οι εν λόγω 

μονάδες εντοπίστηκαν και έλαβαν συγκεκριμένες τιμές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του κόμματος στην 

κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση, είτε ισχυρή είτε αδύναμη, καθορίζει τις ρητορικές στρατηγικές που θα 

ακολουθήσουν όπως η επίθεση, η άμυνα και η προώθηση της θέσης, η οποία με τη σειρά της καθορίζει τις 

απεικονίσεις, το βασικό αιτιακό σχήμα που εμφανίζεται ,έχει σαν ανεξάρτητη μεταβλητή τη θεσμική και εκλογική 

θέση του κόμματος που καθορίζει τη στρατηγική στοχοθέτηση του , σαν ενδιάμεση μεταβλητή τις επικοινωνιακές 

πράξεις (campaign strategy) που χρησιμοποιούνται και σαν εξαρτημένη μεταβλητή το περιεχόμενο των πολιτικών 

δηλώσεων.  

  

 

2. «"Made in" μέσα από τα μάτια των άλλων: Προβολές της Στρατηγικής διαχείρισης της εικόνας των 

κρατών»  

 

Δρ. Μαρία Μπριάννα, Συνεργάτης Εργαστηρίου  

 

Το εθνικό σήμα αποτελεί τον πιο προσιτό αλλά και εμπνευσμένο αφηγητή συνολικής ισχύος ενός κράτους. Η 

ποσόστωση των επιμέρους στοιχείων της ισχύος αυτής συνιστά τη μοναδικότητα του κράτους και του επιτρέπει 

να διαφοροποιείται εντός του διεθνούς συστήματος. Η διαδικασία της εθνικής σηματοποίησης μέχρι πρότινος 

θεωρούνταν μία εθνική υπόθεση με δύο δυνητικά σημεία εκκίνησης ως πηγές για τη διαμόρφωση και την προβολή 

της εικόνας του κράτους. Αφενός το κράτος υπό την έννοια του άνωθεν κεντρικού σχεδιασμού ενός πλάνου που 

αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και αφετέρου ο πολίτης του κράτους ως ελεύθερος 

διαχειριστής της ζωής του εντός ενός εύφορου περιβάλλοντος θεσμών, πρακτικών και νοοτροπιών. 

 

Οι νέες συστημικές δυνάμεις, δηλαδή η δυναμική ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού (web 3.0) σε συνδυασμό 

με την ισχυρή δύναμη του "δικτυωμένου ατομικισμού" έχουν συνεπιφέρει μια ανατροπή του κυρίαρχου μοτίβου 

στρατηγικής επικοινωνιακής πολιτικής ορίζοντας εκ νέου τόσο το πεδίο όσο και την ουσία της εθνικής 

σηματοποίησης. Στις ήδη πολλαπλές πηγές διαμόρφωσης της προβαλλόμενης εικόνας ενός κράτους προστίθενται 

ad hoc διεθνείς παίκτες τόσο σε κρατικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Οι νέοι αυτοί παίκτες αξιοποιώντας 

σύγχρονα εργαλεία, διασυνδέσεις και πληροφορίες, καθίστανται εκούσια ή ακούσια πομποί μηνυμάτων που 

επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωσης της εικόνας ενός κράτους. 

 

Ειδικότερα, λαμβάνοντας ως ανεξάρτητη μεταβλητή την προσλαμβανόμενη εικόνα για μια χώρα και ως 

ενδιάμεση την επικοινωνία που αναπτύσσουν οι κάτοχοι της, βρισκόμαστε μπροστά σε μια προβαλλόμενη εικόνα, 

το πρόσημο της οποίας επηρεάζεται από το πρόσημο της προσλαμβανόμενης. Πρόκειται για μια εικόνα που δεν 

προκύπτει ούτε διαμορφώνεται από ένα κεντρικά οργανωμένο σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας ούτε από την 

καθημερινή δράση και συμπεριφορά των πολιτών του κράτους. Εντούτοις, δύναται να λειτουργήσει καθοριστικά 

στη διαμόρφωση μίας νέας προβαλλόμενης εικόνας κράτους είτε ενδυναμώνοντας την προϋπάρχουσα εικόνα και 

ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία της είτε αποδυναμώνοντάς την δημιουργώντας αρνητικούς συνειρμούς 

με καταστροφικές προεκτάσεις. 

  

 

3. «Η Εχθρότητα του Καταναλωτή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Συνθήκες και Πρακτικές 

Αποδόμησης της Εικόνας των Γερμανικών Εταιρειών στην Ελλάδα»  

 

Δρ. Μαρία Ξενοφώντος και Μαρία – Χριστίνα Καμπάκη 

 

Στόχος της εν εξελίξει  έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που τροφοδοτούν την καταναλωτική 

εχθρότητα απέναντι στα γερμανικά προϊόντα και εταιρείες, όπως αυτή καταγράφεται σε αναρτήσεις χρηστών του 

Twitter.  Η καταναλωτική εχθρότητα ορίζεται ως η αποφυγή αγοράς προϊόντων/ υπηρεσιών που προέρχονται από 

συγκεκριμένες χώρες λόγω στρατιωτικών , πολιτικών ή οικονομικών γεγονότων που συνέβησαν στον παρελθόν 

ή βρίσκονται σε εξέλιξη ( Klein, Ettenson, Morris, 1998). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν δυνατότητες 

μεταφοράς της άμεσης εμπειρίας των καταναλωτών με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας καθώς και της 

γενικότερης αντίληψης που έχουν για συγκεκριμένα brands. Η διατύπωση αρνητικών σχολίων  και η έκφραση 

της δυσαρέσκειας απέναντι στις εταιρείες αποτελεί συνήθη πρακτική με διαφορετικά κίνητρα από την πλευρά 

των χρηστών(Jalogen, 2014). 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας  το παράδειγμα των γερμανικών προϊόντων / εταιρειών  παρέχει δυνατότητες 

εμβάθυνσης της καταναλωτικής εχθρότητας, καθώς η Γερμανία εμπίπτει συγχρόνως σε διαφορετικούς τύπους 

εχθρότητας. Ο πρώτος τύπος εχθρότητας, η  σταθερή εχθρότητα, αναφέρεται σε αρνητικά συναισθήματα τα οποία 
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εγείρονται από το γενικό ιστορικό παρελθόν και αφορούν τις οικονομικές ή στρατιωτικές σχέσεις  μεταξύ των 

χωρών. Η εχθρότητα αυτή εκφράζεται, ακόμα κι από άτομα τα οποία δεν έχουν βιώσει σε προσωπικό επίπεδο τα 

γεγονότα (όπως για παράδειγμα την Κατοχή). Γίνεται αξία, η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ο δεύτερος 

τύπος εχθρότητας, η συγκυριακή (situational) αναφέρεται στα αρνητικά συναισθήματα που συνδέονται με μια 

συγκεκριμένη συνθήκη. Για παράδειγμα ο ρόλος της Γερμανίας στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της 

Ελλάδας.  

 

Ο τρίτος τύπος εχθρότητας παράγεται  σε ένα εθνικό - μάκρο-επίπεδο και στηρίζεται στη γενική αντίληψη των 

ατόμων για το πόσο καλά μια ξένη χώρα έχει χειριστεί την χώρα τους. Ο τέταρτος τύπος εχθρότητας είναι 

ατομικός και στηρίζεται στις προσωπικές εμπειρίες που έχουν αποκτήσει τα άτομα από την επαφή τους με την 

ξένη χώρα ή από την συστροφή τους με υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η 

εθνική εχθρότητα αναφέρεται στις επιδράσεις από την πολιτική της ξένης χώρας στην οικονομική πρόοδο της 

χώρας. Η ατομική εχθρότητα μπορεί να εκδηλωθεί από τις άμεσες επιδράσεις που μπορεί να έχει η οικονομική 

κρίση στην ζωή των ατόμων, όπως η ανεργία ή περικοπή ατομικών δαπανών (Ang, Kau, Leong κα, 2004).   

 

Αξιοποιώντας την ποσοτικό – ποιοτική ανάλυση περιεχομένου η έρευνα καλύπτει την περίοδο από 01/10/2017 

έως και 30.11.2017 και όλες τις αναφορές που γίνονται στα γερμανικά brands Fraport, Lidl, Siemens, Nivea, 

Mercedes καθώς και σε λέξεις – κλειδιά που καλύπτουν την ευρύτερη θεματική ενότητα γερμανικά προϊόντα, 

εταιρείες, επενδύσεις σε αναρτήσεις (tweets) χρηστών του twitter. Κατά τη διάρκεια καταγραφής των δεδομένων 

διαφορετικού χαρακτήρα γεγονότα βρίσκονται στη δημόσια ατζέντα και ωθούν τους χρήστες σε αναρτήσεις με 

συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τα γεγονότα αυτά σχετίζονται αφενός μεν με την επιχειρηματική δραστηριότητα 

γερμανικών εταιρειών στη χώρα (για παράδειγμα απόηχος της ανακοίνωσης της Fraport  για αίτημα αποζημίωσης 

ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατάσταση στην οποία παρέλαβε τα 14 ελληνικά 

περιφερειακά αεροδρόμια), αφετέρου δε με πολιτικές αποφάσεις της Γερμανίας που επηρεάζουν τους Έλληνες 

πολίτες ( η απόφαση υπουργείου εσωτερικών της Γερμανίας για αυστηροποίηση των ελέγχων για το επιβατικό 

κοινό από Ελλάδα).   

 

Από την ανάλυση των πρώτων δεδομένων αναδεικνύονται οι διαφορετικοί τύποι εχθρότητας απέναντι στα 

γερμανικά brands, μέσα από μια διαδικασία αλληλοτροφοδότησης της εχθρότητας. Οι πολιτικές αποφάσεις της 

Γερμανίας παράγουν αρνητικές αναφορές για γερμανικές εταιρείες. Η πολιτική απόφαση της Γερμανίας για 

αυστηροποίηση των ελέγχων στους επιβάτες που έρχονται από την Ελλάδα παράγει άμεσες εκκλήσεις κατά των 

γερμανικών προϊόντων και υπηρεσιών, χώρις ωστόσο αυτές να λαμβάνουν διαστάσεις συντονισμένης  και 

μαζικής κινητοποίησης (μποϊκοτάζ).  Συγχρόνως, η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι αποφάσεις γερμανικών 

εταιρειών παράγουν αρνητικές διατυπώσεις για τη χώρα.  

 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι συγκεκριμένες εταιρείες ταυτίζονται άμεσα με τη χώρα προέλευσης και 

απορροφούν την ένταση της εχθρότητας. Άλλοι παράγοντες όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στις ελληνικές 

κυβερνήσεις να διαχειριστούν συμφωνίες συνεργασίας με συμφέροντες όρους για το ελληνικό δημοσιο, η ταύτιση 

γερμανικών εταιρείων με πρακτικές διαφθοράς  που σχετίζονται και με το ελληνικό δημόσιο (υπόθεση Siemens),  

ιδεολογικές τοποθετήσεις κατά των ιδιωτικοποιήσεων/ αποκρατικοποιήσεων συνδράμουν στην εχθρότητα 

απέναντι στις συγκεκριμένες εταιρείες και σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιούν την ιστορική μνήμη. 

Επιπλέον, με εξαίρεση την περίπτωση του Lidl και την εκτεταμένη χρήση της φράσης «από τα Lidl» 

(χρησιμοποιείται προκειμένου να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα, προιόν ή άτομο ως χαμηλής ποιότητα ή 

χαμηλού επιπέδου, ευτελές), σπανίως τα αρνητικά σχόλια για τις εταιρείες μεταφέρουν μια αρνητική εμπειρία ή 

αξιολόγηση των καταναλωτών που σχετίζεται με την άμεση επαφή τους με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

παρέχουν οι ίδιες εταιρείες. 

 

 

4. «Lidl: Αντιμετωπίζοντας την Εχθρότητα του Καταναλωτή με διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων» 

 

Νεόφυτος Ασπριάδης και Στάθης Μπαρμπαγιάννης   

 

Οι διακρατικές συγκρούσεις, διαφορές και ανταγωνισμοί καθώς και η εικόνα των άλλων κρατών στη διεθνή 

πολιτική δεν έχει αντίκτυπο μόνο στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Αντίθετα, μπορεί να επηρεάσει την εικόνα 

των προϊόντων και των εταιριών που έχουν ως χώρα προέλευσης την αντίπαλη χώρα.  

 

Η εχθρότητα του καταναλωτή ως απόρροια του καταναλωτικού εθνοκεντρισμού επηρεάζει αρνητικά τη φήμη και 

την εικόνα μιας πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στη χώρα αναφοράς. Για την εταιρία το γεγονός 

αυτό αποτελεί μία κρίσιμη καμπή που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δραστηριότητά της και τα κέρδη της.  
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Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί μία τέτοια κατάσταση από τις επιχειρήσεις; Η αντίδρασή τους μπορεί να είναι 

μόνο αντιδραστική ή μπορεί να είναι και προνοητική; Μπορεί η εικόνα της χώρας να διαφοροποιηθεί από την 

εικόνα της επιχείρησης ή οι εταιρίες αυτές είναι έρμαια των διεθνοπολιτικών ανταγωνισμών;  

 

Η Εικόνα αυτή και η στάση των πολιτών ενός κράτους μεταφέρεται στη κατανάλωση των προϊόντων. Η 

καταναλωτική συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με τις σχέσεις των κρατών στο διεθνές σύστημα αλλά και με την 

εικόνα που έχουν οι πολίτες ενός κράτους για ένα άλλο κράτος. Αν η στάση του κράτους απέναντι στο άλλο 

κράτος είναι εχθρική, τότε η κατανάλωση επηρεάζεται αρνητικά.  

 

Πολλές φορές η εχθρότητα του καταναλωτή δεν προϋπάρχει της εγκατάστασης μιας επιχείρησης σ’ ένα κράτος. 

Το γεγονός αυτό καθιστά την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς εξαιτίας γεωπολιτικών ανταγωνισμών 

μία σύνθετη κρίση για την εταιρία. Μία διαμάχη ή μία αντιπαλότητα ή απλώς μία αλλαγή της στάσης της 

κυβέρνησης απέναντι σε ένα άλλο κράτος μπορεί να αλλάξει την εικόνα που έχει το εσωτερικό ακροατήριο για 

τη χώρα και κατ΄ επέκταση να αλλάξει και η συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού.  

 

Η έρευνα εξετάζει τους τρόπους διαχείρισης μια τέτοιας κατάστασης από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις υπό το 

πρίσμα της διαχείρισης κρίσεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 

στα δελτία τύπου και τις διαφημίσεις των επιχειρήσεων που βίωσαν αντίστοιχες κρίσεις στην Ελλάδα. Ως κύριο 

παράδειγμα για τη περίπτωση της Ελλάδας χρησιμοποιείται η Lidl hellas.  

 

Επιχειρήσεις όπως η Lidl Hellas τα χρόνια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης αναγκάστηκαν να 

διαχειριστούν την εικόνα τους για να καταφέρουν να παραμείνουν στην Ελληνική αγορά να και ξεπεράσουν την 

αρνητική εικόνα και ταύτισή τους με χώρες που αλλάξαν το αξιολογικό τους πρόσημο στη χώρα αναφοράς.  

 

 

5. «Εχθρότητα του Καταναλωτή και Τουρκική Εξωτερική Πολιτική: Συγκριτική  Ανάλυση Αντιδράσεων 

από Ελλαδίτες, Κύπριους και Κούρδους» 
 

Κυριάκος Κολοβός και Δήμητρα Μιχαήλ 

 

Η θεωρία του εθνοκεντρισμού στηρίζεται στην ύπαρξη μιας  «έσω-ομάδας» (in-group), που αποτελεί το «εμείς», 

στην συγκρότηση της ταυτότητας, σε αντιδιαστολή με τα μέλη μιας «έξω-ομάδας» (out-group), «αυτούς» δηλαδή 

που αποτελούν τον «άλλον» και οι οποίοι συγκροτούν την ετερότητα  (Sumner  1906). Έτσι, τα σύμβολα και οι 

αξίες μιας εθνοτικής-εθνικής ομάδας κάποιου γίνονται αντικείμενα υπερηφάνειας και σημείο αναφοράς, ενώ τα 

σύμβολα άλλων ομάδων μπορεί να καταστούν αντικείμενα περιφρόνησης (Levine and Campbell 1972). 

Ο όρος «εθνοκεντρισμός του καταναλωτή» (consumer ethnocentrism) στηρίζεται στην ταυτότητα, στο αίσθημα 

του «ανήκειν» και της κατανόησης της αποδεκτής ή απορριπτικής συμπεριφοράς των εγχώριων καταναλωτών 

μίας έσω-ομάδας (Shimp and Sharma 1987). Σε πληθώρα ερευνών έχει παρατηρηθεί πως διάφοροι παράγοντες 

συμβάλλουν στην αύξηση του εθνοκεντρισμού ενός εγχώριου καταναλωτή, σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα, 

όπως ο κίνδυνος της απώλειας θέσεων εργασίας, ηθικοί και άλλοι λόγοι. Ακραία έκφανσή του θεωρείται η «έχθρα 

του καταναλωτή» (consumer animosity) η οποία ενεργοποιείται από πρότερες ή τρέχουσες διαφορές και 

συγκρούσεις- στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές-  της χώρας στην οποία ανήκει ο καταναλωτής σε σχέση 

με τη χώρα προέλευσης του προϊόντος αποτελώντας σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της προθυμίας αγοράς 

ενός ξένου προϊόντος, καθώς η εχθρότητα αποτελεί εν γένει στάση του καταναλωτή ως προς την υπό αναφορά 

χώρα (Klein, Ettenson and Morris 1998).  

Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 

Ανατολής δημιουργεί μια σειρά ζητημάτων αμφισβήτησης της κυριαρχίας των γειτονικών της κρατών και της 

ασφάλειας των λαών με τους οποίους γειτνιάζει. Σύμφωνα με τον Νταβούτογλου (2010) «από τα ιστορικά 

δεδομένα προκύπτει πασιφανώς ότι μια χώρα [η Τουρκία] που βρίσκεται πάνω στον άξονα Μικράς Ασίας-

Βαλκανίων, προκειμένου να γίνει όντως ισχυρή, χρειάζεται να εγκαθιδρύσει την κυριαρχία της πάνω στις 

θαλάσσιες και υδάτινες αρτηρίες που περιβάλλουν αυτό τον άξονα».  

Στην παρούσα έρευνα ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίον συγκεκριμένες ενέργειες της Τουρκίας, που άπτονται της 

εξωτερικής της πολιτικής, ενεργοποιούν τον καταναλωτικό εθνοκεντρισμό και την εχθρότητα σε βαθμό που 

δυνατόν να οδηγήσουν σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της. Από τη μία, η εισβολή στο συριακό Αφρίν έχει 

ενεργοποιήσει το επηρεαζόμενο κουρδικό στοιχείο, τόσο με την πραγματοποίηση διαδηλώσεων σε διάφορες 

ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και με την έντονη δραστηριοποίηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με στόχο την 

τουρκική Οικονομία. Από την άλλη, οι συνεχείς απειλές κατά της Ελλάδας και η σύλληψη δύο Ελλήνων 

στρατιωτικών στον Έβρο δημιουργεί μια σειρά παρενεργειών στις επισκέψεις Ελλήνων τουριστών στην τουρκική 

επικράτεια. Τέλος, στην περίπτωση της Κύπρου, της οποίας η Τουρκία κατέχει το 37% από το 1974, υπάρχει μια 

παγιωμένη εχθρότητα ως προς τα τουρκικά προϊόντα και η συζήτηση αναθερμαίνεται σποραδικά λόγω της 
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διακίνησης προϊόντων από το κατεχόμενο βόρειο τμήμα, βάσει του «κανονισμού της Πράσινης Γραμμής» ο 

οποίος ψηφίστηκε από το ευρωπαϊκό συμβούλιο το 2004.  

Χρησιμοποιώντας ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου δημοσιεύσεων από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 

τις ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων επιχειρείται η επαλήθευση ενός αιτιακού σχήματος που έχει ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή την τουρκική εξωτερική πολιτική, ως ενδιάμεση μεταβλητή τον καταναλωτικό 

εθνοκεντρισμό και ως εξαρτημένη μεταβλητή τον επηρεασμό των τουρκικών προϊόντων, του τουριστικού 

προεξάρχοντος. 

 

6. «Κρατική εικόνα σε περίοδο κρίσης: Κυπριακή Δημοκρατία και Τραπεζικός τομέας στα Διεθνή Μέσα 

Ενημέρωσης»  

 

Αναστασία Μηνά και Αθανάσιος Ν. Σαμαράς 

 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την μεταβολή στην εικόνα της Κύπρου που επήρθε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. 

Επικεντρώνεται στις εικόνες δύο συλλογικών υποκειμένων: την εικόνα της χώρας και την εικόνα ενός 

επιχειρηματικού κλάδου που είναι ζωτικός για την οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με τη θεωρία της «Επίδρασης 

της Χώρας Προέλευσης» (Country of Origin Effect), η εικόνα μίας χώρας και των επώνυμων προϊόντων και 

επιχειρήσεών της αλληλοεπιδρούν. Η έρευνα εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εικόνα της Κύπρου και 

την εικόνα του Τραπεζικού Τομέα της Κύπρου.  

 

Η εικόνα που σχηματίζει το άτομο για ένα συλλογικό υποκείμενο σχετίζεται άμεσα με τις εικόνες στις οποίες 

εκτίθεται. Οι εικόνες αυτές παράγονται από την στρατηγική επικοινωνία του ίδιου του υποκειμένου, από την 

δυναμική των γεγονότων που σχετίζονται με αυτό και από την ειδησεογραφία. Τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν 

μια από τις σημαντικότερες πηγές προβολής μιας χώρας, σηματοδοτώντας στην διεθνή κοινή γνώμη την ύπαρξη 

κρίσης. Εφόσον σε περιόδους κρίσης παρατηρείται η μεταβολή της εικόνας, κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί η 

μορφή των μηνυμάτων που έχουν παραχθεί από τις συνθήκες της κρίσης, σε σχέση με τα οποία 

αναδιαμορφώνονται οι προσλαμβανόμενες από το κοινό εικόνες. 

 

Εξετάζονται τα μηνύματα με βάση τα οποία διαμορφώνονται οι στάσεις του κοινού, απέναντι στον τραπεζικό 

τομέα της Κύπρου και απέναντι στην ίδια τη χώρα με τη μέθοδο της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου. Αναλύθηκε με συστηματικό τρόπο το ειδησεογραφικό περιεχόμενο τεσσάρων δικτύων 

παγκόσμιου βεληνεκούς: BBC, CNN,  FOX και  Al Jazeera. Η έρευνα εξετάζει κεντρικά στοιχεία της εικόνας 

των πολιτικών υποκειμένων, όπως η ορατότητα, η αξιολόγηση, η ερμηνευτική πλαισίωση και η απόδοση 

υπαιτιότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

Κεντρικό εύρημα είναι ότι ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου διαθέτει μία ενιαία κλαδική εικόνα, η οποία παρότι 

αλληλοεπιδρά με τις εικόνες των μεμονωμένων τραπεζών, της κυπριακής οικονομίας καθώς και την κρατική 

εικόνα της Κύπρου, είναι διακριτή από αυτές. Η πύκνωση των αναφορών στο τραπεζικό τομέα σε τόσο μικρή 

χρονική περίοδο αποτελεί προϋπόθεση για την διαμόρφωση της προσλαμβάνουσας εικόνας του τραπεζικού 

τομέα. Αυτό καθιστά τα επιμέρους χαρακτηριστικά της εικόνας του τραπεζικού τομέα της Κύπρου για τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο ιδιαίτερα σημαντικά, καθότι επηρεάζουν τον ρόλο της Κύπρου ως διεθνές 

χρηματοοικονομικό κέντρο.  

 

Καθώς κορυφώνεται η κρίση, αυξάνεται και η ορατότητα στα διεθνή μέσα τόσο της Κύπρου όσο και του 

τραπεζικού τομέα της. Η υψηλή ορατότητα των δύο υποκειμένων και η επικέντρωση της θεματολογίας των 

άρθρων στην τραπεζική κρίση, σε συνδυασμό με την αρνητική αξιολόγηση που δίνεται από τους διεθνής 

ειδησεογραφικούς οργανισμούς τη συγκεκριμένη περίοδο, οδηγούν στην εμπέδωση ενός αρνητικού πλαισίου 

πρόσληψης της χώρας για την διεθνή κοινή γνώμη.  
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Η ανεργία των Ελλήνων και των μεταναστών σε μία χώρα σε βαθειά 

ύφεση. Η περίπτωση της Ελλάδας - Αναστασία Μπλουχουτζή & Χρήστος Νίκας 

 
 

Αναστασία Μπλουχουτζή, Χρήστος Νίκας 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

Σύνοψη 
 

Η εμφάνιση δύο μεγάλων κρίσεων στην Ελλάδα, της οικονομικής και παράλληλα, της μεταναστευτικής, 

εμβάθυνε τα προβλήματα στην αγορά εργασίας επηρεάζοντας τόσο το εγχώριο εργατικό δυναμικό, όσο και τον 

μεταναστευτικό πληθυσμό. Οι μετανάστες, οι οποίοι πιθανότατα μεταναστεύουν εξαιτίας των παραγόντων 

απώθησης και έλξης που ασκούνται από τις εμπλεκόμενες χώρες (χώρα προέλευσης και προορισμού τους) 

σύμφωνα με τη σχετική θεωρία περί μετανάστευσης, άρχισαν να εξετάζουν ακόμη και τον επαναπατρισμό ως 

λύση στα προβλήματά τους. Στο παρελθόν, οι μετανάστες είχαν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

Ελλάδας, μέχρι την είσοδο της οικονομίας σε ύφεση η οποία δυσχέρανε εξαιρετικά την κατάσταση. Η ανάγκη 

εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη μείωση του επιπέδου της ανεργίας 

είναι ξεκάθαρη και άμεση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της ανεργίας στην 

Ελλάδα, μαζί με μια σύντομη επισκόπηση της ελληνικής εμπειρίας όσον αφορά την οικονομική και τη 

μεταναστευτική κρίση, προσπαθώντας να απαντήσει εάν οι μετανάστες, λειτουργώντας είτε ως υποκατάστατα ή 

συμπληρωματικά προς τους γηγενείς εργαζομένους, είναι πιο ευέλικτοι και λιγότερο ευάλωτοι ή λιγότερο 

ανταγωνιστικοί και πιο ευάλωτοι στις αλλαγές στην αγορά εργασίας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: μεταναστευτική κρίση, οικονομική κρίση, Ελλάδα, ύφεση, ανεργία 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία ως χώρα αποστολής μεταναστών από τη δημιουργία του νεοελληνικού 

κράτους (1830) έως και τη δεκαετία του 1970. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού συστήματος, η Ελλάδα 

μετατράπηκε σταδιακά σε μια χώρα προορισμού μεταναστών. Πιο πρόσφατα, η Ελλάδα έγινε χώρα εισόδου και 

διέλευσης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό το 

τελευταίο κύμα μετανάστευσης συνέπεσε με την εμφάνιση οικονομικής ύφεσης. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές, 

πολιτικές και κοινωνικές πτυχές της μετανάστευσης στην Ελλάδα άλλαξαν δραματικά. 

Η απασχόληση και το εισόδημα συρρικνώθηκαν τόσο για τους γηγενείς κατοίκους, όσο και για τον 

μεταναστευτικό πληθυσμό. Αυτό οδήγησε σε χαμηλότερους μισθούς, στη συρρίκνωση της αγοράς εργασίας και 

σε λιγότερους νομιμοποιημένους μετανάστες. Μέχρι την εκδήλωση της κρίσης, οι περισσότεροι μετανάστες 

φαινόταν πως είχαν επιλέξει να ζήσουν μόνιμα στη χώρα. Ωστόσο, η οικονομική κρίση άλλαξε αυτή την εικόνα. 

Τα ποσοστά ανεργίας ξεπέρασαν το 20% γεγονός που επηρέασε και τους μετανάστες εργαζομένους. Στην 

πραγματικότητα, οι μετανάστες εργαζόμενοι στην Ελλάδα άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού 

ή εκ νέου μετανάστευσης σε κάποιο άλλο κράτος (με ισχυρότερους παράγοντες έλξης μεταναστών σύμφωνα με 

τη σχετική θεωρία). Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν στην Ελλάδα, προσθέτοντας έτσι ένα 

σοβαρό πρόβλημα σε μια χαοτική αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν συνέβαλαν σημαντικά στη 

βελτίωση του δημογραφικού και οικονομικού προφίλ της χώρας. 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την εξέλιξη των επιπέδων απασχόλησης και ανεργίας στην Ελλάδα ανά 

ιθαγένεια και ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και προσπαθεί να απαντήσει εάν οι μετανάστες, 

λειτουργώντας ως υποκατάστατα ή συμπληρωματικά προς τους γηγενείς εργαζόμενους, είναι πιο ευέλικτοι και 

επομένως λιγότερο ευάλωτοι στις αλλαγές στην αγορά εργασίας ή λιγότερο ανταγωνιστικοί και περισσότερο 

ευάλωτοι να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους. Το κείμενο είναι οργανωμένο σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες της μετανάστευσης. Το 

δεύτερο μέρος παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της μετανάστευσης από και προς την Ελλάδα. 

Το τρίτο μέρος περιγράφει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Το τέταρτο μέρος 

επικεντρώνεται στην επίδραση της οικονομικής κρίσης σε συγκεκριμένα τμήματα του εργατικού δυναμικού 

κάνοντας διάκριση μεταξύ των Ελλήνων και των μεταναστών. Στον επίλογο ολοκληρώνεται η ανάλυση. Μια 

σημαντική σημείωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουμε 

περιλαμβάνουν μόνο τους νόμιμους μετανάστες. Ωστόσο, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την 
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Eurostat, τα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από την Ελλάδα για τους μετανάστες, συμπεριλαμβάνουν 

τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που είναι κάτοικοι στη χώρα για τουλάχιστον 12 μήνες. 

 

Μια θεωρητική προσέγγιση για τις αιτίες και τις συνέπειες της μετανάστευσης 

 

Οι θεωρητικοί των οικονομικών ανέπτυξαν μια σειρά από προσεγγίσεις σχετικά με τα αίτια της 

μετανάστευσης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα άτομα και οι αποφάσεις τους 

βρίσκονται στο επίκεντρο των σύγχρονων θεωριών μετανάστευσης όπως η νεοκλασική (που δίνει έμφαση στη 

σημασία των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισμού των μεταναστών), η 

κεϋνσιανή (που προάγει τη σημασία των διαφορών στις ευκαιρίες απασχόλησης) και η θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Μία από αυτές τις προσεγγίσεις υπογραμμίζει τη σημασία των παραγόντων "απώθησης" και "έλξης" 

για τη μετανάστευση (Lee, 1966). 

Αυτή η τελευταία προσέγγιση είναι μάλλον μακροοικονομική παρά μικροοικονομική και δεν προσέφερε 

κάποιο απολύτως νέο στοιχείο στη θεωρία. Στην πραγματικότητα βασιζόταν σε "δάνεια" από την προϋπάρχουσα 

βιβλιογραφία, δομημένη όμως με πρωτότυπο τρόπο (Νίκας, 1991, σελ. 41). Η μετανάστευση μπορεί να προκύψει 

ως αποτέλεσμα των παραγόντων έλξης που ασκούν οι χώρες προορισμού, των συντελεστών απώθησης που 

αναπτύσσονται στις χώρες προέλευσης ή του συνδυασμού των δύο. Οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα 

προέλευσης και στη χώρα προορισμού αξιολογούνται προσεκτικά από τον εν δυνάμει μετανάστη προκειμένου να 

ληφθεί η τελική του απόφαση. Εάν μια χώρα έχει περισσότερο εργατικό δυναμικό από όσο χρειάζεται, αρχίζουν 

να λειτουργούν διάφορες δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτό το πλεόνασμα. Από την άλλη πλευρά, 

οι χώρες που αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού αναπτύσσουν δυνάμεις και μηχανισμούς 

προσέλκυσης του (υψηλότεροι μισθοί και ευκαιρίες απασχόλησης, χαμηλή ανεργία κ.λπ.). Θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει ότι στην ουσία πρόκειται για μια προσέγγιση ταυτόχρονης λειτουργίας των δυνάμεων απώθησης 

και έλξης, που σημαίνει ότι για την μετανάστευση ή τον επαναπατρισμό πρέπει να υπάρχει μια χώρα που επιθυμεί 

να εξάγει εργασία και μια χώρα που επιθυμεί να την εισάγει. Οι χώρες προέλευσης και προορισμού 

ανταγωνίζονται αρμονικά σε μια δημοπρασία όπου ο εν δυνάμει μετανάστης, έχοντας τέλεια γνώση και 

κατανόηση των προσφορών, θα κάνει την καλύτερη επιλογή για τα συμφέροντά του. Ακολουθώντας αυτή τη 

λογική, αφού κάποιος αποφασίζει να μεταναστεύσει, στη συνέχεια, μετά από ένα χρονικό διάστημα, μπορεί να 

αποφασίσει να επαναπατριστεί στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας, εάν για παράδειγμα η προσφορά της 

χώρας προέλευσης έχει γίνει καλύτερη. Δηλαδή, μπορεί να προκύψει επαναπατρισμός λόγω των ίδιων δυνάμεων 

που προκάλεσαν τη μετανάστευση, διότι λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση (απώθηση από τη χώρα 

προορισμού ή / και έλξη προς την χώρα προέλευσης). 

Οι παράγοντες απώθησης και έλξης σχετίζονται με τις περιοχές προέλευσης και προορισμού καθώς και 

με τα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι μεταναστευτικές ροές. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να 

διευκολύνουν ή να εμποδίσουν τη μετανάστευση και / ή τους επαναπατρισμούς. Είναι προφανές ότι ο 

μεμονωμένος μετανάστης δεν βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ανάλυσης. 

Αν και η μετανάστευση είναι μια διαδικασία επιλογής (De Coulon and Piracha, 2002, 2) και οι 

μετανάστες είναι άνθρωποι που μεγιστοποιούν την χρησιμότητα τους προσπαθώντας να κάνουν τη βέλτιστη 

επιλογή προς αυτό το σκοπό (Agarwal and Horowitz, 2002, 2033), σε αυτή την προσέγγιση ο μετανάστης έχει 

ένα μάλλον παθητικό ρόλο, υπό την έννοια ότι η απόφαση του καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων 

που αναπτύσσονται στις δύο εμπλεκόμενες χώρες. Η πιθανότητα ότι ένα πρόσωπο καταλήγει καλύτερα 

μεταναστεύοντας ή με τον επαναπατρισμό του είναι απλά μια από τις προϋποθέσεις (ούτε η μόνη, ούτε 

αποφασιστική) για μετανάστευση / επαναπατρισμό. Η αποφασιστική προϋπόθεση είναι ότι η μετανάστευση / ο 

επαναπατρισμός εξυπηρετεί τα συμφέροντα τουλάχιστον μιας από τις δύο εμπλεκόμενες χώρες. 

Υπάρχουν πιθανά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη και κόστη για κάθε χώρα που συμμετέχει 

στη διαδικασία μετανάστευσης, είτε πρόκειται για τη χώρα αποστολής, είτε για τη χώρα υποδοχής. Πιθανώς ένα 

από τα πιο προφανή αποτελέσματα είναι η ροή χρημάτων με τη μορφή εμβασμάτων ή άμεσων ξένων επενδύσεων 

από την χώρα προορισμού προς την χώρα προέλευσης. Οι θετικές και αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις των 

εμβασμάτων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Διευκολύνουν τις συναλλαγές με άλλες χώρες και χρηματοδοτούν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών παρέχοντας συνάλλαγμα. 

• Παρέχουν συνάλλαγμα για τις εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και πρώτων υλών για τη 

βιομηχανία. 

• Αποτελούν μια πιθανή δέσμη αποταμιευτικών και επενδυτικών κεφαλαίων για τις μελλοντικές 

επενδύσεις και τον σχηματισμό κεφαλαίων. 

• Διευκολύνουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και τον σχηματισμό ανθρώπινου κεφαλαίου. 

• Αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο, καθώς αντιπροσωπεύουν μια καθαρή προσθήκη για το εισόδημα των 

νοικοκυριών και μειώνουν τη φτώχεια και τις ανισότητες. 

Αφετέρου, 
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• Διευκολύνουν την πίεση στις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και να μειώσουν τις 

εξωτερικές ανισορροπίες (πρόβλημα ηθικού κινδύνου). 

• Αυξάνουν τη συνολική ζήτηση και κατά συνέπεια τον πληθωρισμό και τους μισθούς. 

• Μειώνουν την εξοικονόμηση και την εργασιακή προσπάθεια και συνεπώς την ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμα. 

• Αυξάνουν το επίπεδο εξάρτησης και ανισότητας και συνοδεύονται συχνά από τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (De Zwager et.al., 2005, σελ. 37). 

Επιπλέον, επιπτώσεις λόγω της μετανάστευσης υφίστανται στα επίπεδα απασχόλησης και μισθών των 

χωρών, καθώς επηρεάζεται η προσφορά εργασίας σε όλες τις εμπλεκόμενες οικονομίες. Αφενός, υπάρχει μείωση 

της προσφοράς εργασίας στην χώρα αποστολής, η οποία υπό ορισμένες συνθήκες οδηγεί στη μείωση των 

επιπέδων ανεργίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται αύξηση της προσφοράς 

εργασίας στις χώρες προορισμού, γεγονός που συμβάλλει στην κάλυψη των ελλείψεων στην αγορά εργασίας τους 

που ανακουφίζεται από την ανοδική πίεση στους μισθούς. 

Χρησιμοποιώντας μια στατική ανάλυση, θα μπορούσαμε επίσης να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα 

σχετικά με τις συνέπειες της μετανάστευσης στο ΑΕΠ των εμπλεκόμενων χωρών, το οποίο φαίνεται να αυξάνεται 

βραχυπρόθεσμα στις χώρες προορισμού και να μειώνεται στις χώρες προέλευσης των μεταναστών (Hitiris, 1998). 

Περαιτέρω, η μετανάστευση θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθωρισμό και τη διανομή του εισοδήματος στις 

χώρες προέλευσης και προορισμού μεταναστών (Kindleberger, 1963) καθώς και το επίπεδο της φτώχειας και της 

ανάπτυξης τους. 

Μακροπρόθεσμα, η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί θέμα που αναγνωρίζεται ως σημαντική 

συνέπεια της μεταναστευτικής διαδικασίας. Η μετανάστευση συνεπάγεται σημαντική απώλεια εργατικού 

δυναμικού στο οποίο η χώρα αποστολής είχε επενδύσει. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι το αποτέλεσμα αυτό θα 

μπορούσε να λειτουργήσει και αντίστροφα, υπό την έννοια ότι ένα μέρος του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού 

της χώρας προέλευσης θα μπορούσε να βρει την ευκαιρία να αποκτήσει προσόντα και χρήσιμες γνώσεις στο 

εξωτερικό και να επηρεάσει τη χώρα καταγωγής του μέσω μιμητισμού και διάχυσης γνώσεων (De Coulon και 

Piracha, 2002, 6, Dos Santos και Postel-Vinay, 2003, 162-163).  

 

 

 

Σύντομη επισκόπηση της εμπειρίας της Ελλάδας ως χώρας αποστολής και υποδοχής 

μεταναστών 

 

Μία από τις μεγάλες κρίσεις που επηρέασαν την Ελλάδα τοποθετώντας την στο επίκεντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος είναι η μεταναστευτική κρίση. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα προέλευσης σε χώρα 

διέλευσης και προορισμού μεταναστών με την πάροδο των χρόνων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, σήμερα η 

Ελλάδα είναι όλα τα παραπάνω. Αρχικά, οι μεγάλες μεταναστευτικές εκροές από την Ελλάδα συνέβησαν στις 

αρχές της δεκαετίας του 1830, μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι οικονομικές δυνάμεις όπως οι κακές οικονομικές επιδόσεις και οι πολιτικοί 

παράγοντες (εμφύλιος πόλεμος) ήταν οι κύριες αιτίες. Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις και τις περιοριστικές 

πολιτικές μετανάστευσης που υιοθέτησαν οι ευρωπαϊκές χώρες, υπήρξε ένα κύμα επαναπατρισμού στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Χριστοδούλου και Νίκας, 2012). Ωστόσο, μετά την 

πρόσφατη οικονομική κατάσταση, οι Έλληνες δημιούργησαν και πάλι αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο λόγω 

των απαισιόδοξων προσδοκιών της οικονομίας (Καβουνίδης, 2013, 75). Εξάλλου, η μετανάστευση συνήθως 

ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στη χώρα προέλευσης (Παπαδημητρίου και Τερραζάς, 2009, 13). Επιπλέον, σε 

αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε και την περίπτωση της διαρροής εγκεφάλων από την Ελλάδα, ειδικά κατά 

τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, το λεγόμενο “brain-drain”, καθώς το μέγεθός της και οι συνέπειές 

της θα μπορούσαν να βλάψουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας (Labrianidis, 2011). 

Εκτός από την ιστορία μετανάστευσης των Ελλήνων, υπάρχει και η εμπειρία υποδοχής μεταναστών στην 

Ελλάδα. Υπήρχαν δύο περίοδοι με μεγάλες εισροές μεταναστών στην Ελλάδα, μία μετά την κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων και αργότερα άλλη μία μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Σε αυτό 

το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της γεωγραφικής της θέσης η Ελλάδα υπήρξε πύλη στην Ευρώπη για 

αρκετά χρόνια για τους παράνομους μετανάστες από την Αφρική και την Ασία. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ 

της εμπειρίας της Ελλάδας ως χώρας αποστολής και προορισμού μεταναστών είναι ότι οι Έλληνες μετανάστες 

διέθεταν όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα και απασχολήθηκαν στον επίσημο τομέα της οικονομίας της χώρας 

προορισμού τους. Στην πραγματικότητα, οι μεταναστεύσεις του παρελθόντος, όπως εκείνες από την Ελλάδα προς 

τη Γερμανία και την Αυστραλία, ακολούθησαν διμερείς μεταναστευτικές συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων 

χωρών. Αντίθετα, η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στα ελληνικά σύνορα σήμερα είναι παράνομοι 

και χωρίς χαρτιά και μεταξύ εκείνων που έχουν όλα τα κατάλληλα έγγραφα που επαληθεύουν το καθεστώς τους, 

υπάρχουν πολλοί που εργάζονται στην παραοικονομία της χώρας (Καβουνίδης, 2013, 63). Επιπροσθέτως, η 



 

464 

 

πλειοψηφία των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελλάδας 

προτίθενται να διεκδικήσουν το καθεστώς πρόσφυγα που σκοπεύει να ζητήσει άσυλο σε ένα διαφορετικό 

ευρωπαϊκό κράτος (συνήθως εκείνο με τους ισχυρότερους παράγοντες “έλξης” ανάλογα με την προτίμησή του). 

Αρχικά, οι μετανάστες στην Ελλάδα υποκαθιστούσαν την απλήρωτη οικογενειακή εργασία στη γεωργία, 

τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες οικιακής φροντίδας, καθώς οι δομές απασχόλησης βασίζονταν σε 

μονάδες αυτοαπασχόλησης ή μικρές οικογενειακές μονάδες (Καβουνίδης, 2013, 64). Στην πραγματικότητα, η 

άτυπη εργασία των μεταναστών στη Νότια Ευρώπη έχει συνδεθεί με το οικογενειακό καθεστώς απασχόλησης 

που χαρακτηρίζει τις οικονομίες της (Μαρούκης, 2013, 235). Επιπλέον, οι μισθοί των μεταναστών ήταν χαμηλοί, 

γεγονός που συνέβαλε στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές (Cholezas and 

Tsakloglou, 2009, 87). Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι λόγω του χαμηλού μισθού, το κόστος παραγωγής 

ήταν μικρότερο, μειώνοντας τον πληθωρισμό, ενώ υπάρχει επίσης η άποψη ότι η μετανάστευση επηρέασε 

αρνητικά την παραγωγικότητα, καθώς οι επιχειρήσεις ήταν εντάσεως εργασίας με αποτέλεσμα να μην υιοθετούν 

νέες τεχνολογίες (Cavounidis, 2013, 66). 

Αναμφίβολα, η μετανάστευση βοήθησε την Ελλάδα μέσω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, 

της αναζωογόνησης του γεωργικού τομέα και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της άμβλυνσης των 

πληθωριστικών πιέσεων και της βραχυπρόθεσμης θετικής επίπτωσης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Από 

την άλλη πλευρά, εξαιτίας της μετανάστευσης, ο ανεπίσημος τομέας της οικονομίας διογκώθηκε και πολλές 

φορές οι μετανάστες αντί να συμπληρώνουν τους γηγενείς εργαζόμενους, τους υποκαθιστούσαν. Αποτέλεσμα 

ήταν η ανισότητα των εισοδημάτων, η ανεργία και η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών (Cholezas and 

Tsakloglou, 2009). 

 

 

Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ελληνική οικονομία 

 

Το 2008, η Ελλάδα εισήλθε σε περίοδο βαθειάς ύφεσης. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, η 

οικονομική κρίση εξαπλώθηκε από τις ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο και επηρέασε δυσανάλογα τις οικονομίες. 

Επιπλέον, η ελληνική οικονομική κρίση συνδέθηκε με διαρθρωτικές αδυναμίες, αλλά και με τις συνέπειες της 

εισόδου της χώρας στη νομισματική ένωση (Μιχαήλ, 2013, 266). Από το 2008-2015, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε 

κατά 23%, τα ποσοστά ανεργίας έφθασαν στο ανώτατο σημείο του 27,5% ενώ το πραγματικό κατά κεφαλήν 

ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η 

κατανάλωση μειώθηκαν (Visvizi, 2016). 

Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα ζήτησε ένα πακέτο διάσωσης από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Αυτό συνέβη με 

διάφορα μέτρα λιτότητας, τα οποία, με τη σειρά τους, ενεθάρρυναν την ύφεση (Giglioli, 2017, 5). Η λιτότητα 

είναι ένας γενικός όρος για τη μείωση των δημόσιων δαπανών, την αύξηση των δημόσιων εσόδων και τη μείωση 

του κόστους εργασίας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να προσελκυθούν ξένες επενδύσεις 

(Giglioli, 2017, 5). Ωστόσο, οι συνέπειες μιας ύφεσης εκτείνονται πέρα από τις προσωρινές απώλειες 

κερδοφορίας στη μακροχρόνια ανεργία, τις απώλειες μισθών, την επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού και μια 

σειρά κοινωνικών προβλημάτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της οικονομικής αναταραχής, το δημόσιο ενδιαφέρον 

για τη μετανάστευση είναι πιο έντονο, καθώς υπάρχει ανταγωνισμός για περιορισμένες θέσεις εργασίας και 

κοινωνικές παροχές και οι χώρες τείνουν να αντιδρούν υιοθετώντας πιο περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης 

(Dimitrakopoulou and Kontis, 2016, 2). Έτσι, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η μετανάστευση επηρεάζει την 

παγκοσμιοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη, την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού και 

ανθρώπινου κεφαλαίου, την ευημερία, τη φτώχεια και την κοινωνική συνοχή (Papademetriou et al., 2010, 4), 

ταυτόχρονα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ύφεση. 

Οι μετανάστες θεωρούνται συνήθως πιο ευάλωτοι στην ανεργία από τον γηγενή πληθυσμό λόγω των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών τους, της απασχόλησής τους σε οικονομικά “ευαίσθητες” βιομηχανίες και 

επαγγέλματα και της απασχόλησής τους ως εν δυνάμει εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με την προσέγγιση “last hire 

first fire” (Papademetriou et al., 2010, p. 9). Επιπλέον, στην περίπτωση της Ελλάδας, το νομικό τους καθεστώς 

τίθεται σε κίνδυνο, καθώς η διατήρηση της απασχόλησης αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαμονής 

τους (Μιχαήλ, 2013, 267). Σε αυτό το σημείο όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η παράνομη κατοικία στην 

Ελλάδα δεν ακυρώνει το δικαίωμα του εργαζομένου (Μαρούκης, 2013, 225-227). 

Η ύφεση αύξησε την ενδοτομεακή κινητικότητα των μεταναστών εργαζομένων καθώς αναζητούσαν νέες 

ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς εκτός εκείνων στους οποίους είχαν προηγουμένως απασχοληθεί. Παρ 

'όλα αυτά, η κρίση που επηρέασε την αγορά ακινήτων και κατοικιών στην οποία απασχολούνταν το μεγαλύτερο 

μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα αποσταθεροποίησε τα νοικοκυριά των μεταναστών. Η 

ανεργία μάλιστα έπληξε και τις γυναίκες μετανάστριες, καθώς τα νοικοκυριά, που υπήρξαν κατά κύριο λόγο οι 

εργοδότες τους, μείωσαν τις δαπάνες τους (Μιχαήλ, 2013, 267). Σε αυτό το σημείο, είναι επίσης σημαντικό να 

σημειωθεί ότι η αντικατάσταση των θέσεων πλήρους απασχόλησης από θέσεις μερικής απασχόλησης και οι 

ευέλικτες εργασιακές πρακτικές αποτελούν πλέον γεγονός για την Ελλάδα. 
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Η Ελλάδα, ως προορισμός μεταναστών, δεν είναι η μόνη χώρα που επηρεάστηκε από την κατάσταση 

που περιγράφηκε παραπάνω. Οι χώρες προέλευσης των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα επηρεάζονται 

επίσης εξαιτίας της απώλειας εμβασμάτων, το ποσό της οποίας εξαρτάται από το υπόβαθρο των μεταναστών, την 

ηλικία και το φύλο τους, το επάγγελμά τους, το εισόδημά τους και τα ποσοστά ανεργίας τους (Glytsos, 1994, 

107). Τα εμβάσματα αντιπροσωπεύουν ένα καθαρό κέρδος για τις χώρες υποδοχής (Νίκας και King, 2005, 242, 

Bourguignon, Levin και Rosenblatt, 2009, 1) παρόμοιο με αυτό που προκύπτει από την αναπτυξιακή βοήθεια και 

είναι επίσης απαραίτητα για την κάλυψη του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών όταν τα κεφαλαιουχικά αγαθά 

εισάγονται ή όταν δεν υπάρχει επαρκής εξοικονόμηση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την επίτευξη 

οικονομικής ανάπτυξης (Νίκας και King, 2005, 242). Στην πραγματικότητα, όπως προαναφέρθηκε, αν η συνολική 

εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών της μετανάστευσης είναι θετική ή αρνητική για τις εμπλεκόμενες χώρες, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εμβάσματα και τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες επέλεξαν να 

χρησιμοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους. 

 

 

Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ελληνική αγορά εργασίας 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης αυξήθηκαν και συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας των μεταναστών επηρεάστηκαν περισσότερο. Στον 

Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά ανεργίας του εγχώριου εργατικού δυναμικού, των πολιτών 

της ΕΕ που ζουν στην Ελλάδα και του μεταναστευτικού πληθυσμού που προέρχεται από ξένη χώρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θα ονομάζονται ξένοι μετανάστες ή 

αλλοδαποί. Επιπλέον, απεικονίζεται το συνολικό μέγεθος του εργατικού δυναμικού, καθώς και τα συνολικά 

ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται και σε γράφημα προκειμένου να δοθεί μια 

σαφέστερη αποτύπωση της κατάστασης. 

 

Πίνακας 1. Η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα ανά ιθαγένεια 

 

Έτος Σύνολο 

Ενεργού 

Εργατικ

ού 

Δυναμικ

ού 15+ 

(1981-

97: 14+) 

(χιλιάδε

ς) 

Συνολικ

ή 

Ανεργία 

(σε 

χιλιάδες) 

Συνολικ

ό 

Ποσοστό 

Ανεργίας 

15+ 

Ανεργία 

Γηγενών 

(σε 

χιλιάδες) 

Ποσοστό 

Ανεργίας 

Γηγενών 

Ανεργία 

Ευρωπαί

ων 

Πολιτών 

(σε 

χιλιάδες) 

Ποσοστό 

Ανεργίας 

Ευρωπαί

ων 

Πολιτών 

 

Ανεργία  

Αλλοδαπ

ών (σε 

χιλιάδες) 

 

 

Ποσοστό 

Ανεργίας 

Αλλοδαπ

ών 

1987 3,883.0 285.5 7.4 282.0 7.3 0.4 8.8 3.1 19.5 

1988 3,960.7 303.4 7.7 300.8 7.6 0.2 3.5 2.4 12.2 

1989 3,966.8 295.9 7.5 293.9 7.5 0.2 5.4 1.8 9.8 

1990 4,000.2 281.2 7.0 278.4 7.0 0.4 6.7 2.3 11.9 
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1991 3,933.5 301.1 7.7 296.8 7.6 0.4 7.0 3.9 13.4 

1992 4,034.3 349.8 8.7 342.7 8.6 0.6 7.4 6.5 15.1 

1993 4,090.7 370.5 9.1 360.7 8.9 0.7 10.3 9.1 17.2 

1994 4,178.3 388.7 9.3 379.4 9.2 0.5 7.0 8.7 14.8 

1995 4,220.0 396.2 9.4 385.9 9.3 0.6 7.0 9.7 15.3 

1996 4,298.8 426.8 9.9 416.1 9.9 0.7 8.2 10.0 14.8 

1997 4,280.3 426.3 10.0 414.0 9.9 1.1 13.1 11.2 13.1 

1998 4,525.8 507.9 11.2 484.9 11.1 1.1 13.6 21.8 13.6 

1999 4,586.1 554.7 12.1 532.5 12.0 1.4 15.1 20.8 13.4 

2000 4,611.9 523.5 11.4 503.0 11.3 1.7 19.5 18.7 12.0 

2001 4,710.5 508.4 10.8 484.8 10.8 1.7 16.8 21.8 11.3 

2002 4,757.6 492.6 10.4 467.6 10.4 0.9 12.1 24.2 9.8 



 

467 

 

2003 4,825.8 472.6 9.8 446.6 9.8 0.3 3.6 25.8 9.4 

2004 4,909.5 520.0 10.6 490.3 10.7 3.2 11.9 26.6 9.1 

2005 4,937.1 493.5 10.0 466.1 10.1 2.4 8.3 25.0 8.2 

2006 4,975.7 448.2 9.0 422.3 9.1 2.2 8.0 23.8 7.9 

2007 4,982.4 418.3 8.4 391.5 8.5 4.8 7.4 22.1 7.6 

2008 4,998.3 387.9 7.8 360.1 7.8 5.4 7.4 22.3 6.7 

2009 5,040.7 484.7 9.6 432.5 9.5 10.5 11.7 41.6 10.5 

2010 5,029.1 639.4 12.7 565.5 12.5 11.3 13.0 62.6 15.5 

2011 4,936.2 881.8 17.9 787.6 17.6 11.5 13.9 82.7 22.4 

2012 4,890.1 1,195.1 24.4 1,052.1 23.6 19.1 24.5 123.9 35.4 

2013 4,843.5 1,330.3 27.5 1,174.0 26.5 25.9 32.9 130.4 39.3 

2014 4,810.6 1,274.4 26.5 1,142.0 25.9 22.5 28.8 109.9 33.9 
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2015 4,807.7 1,197.0 24.9 1,087.8 24.4 15.0 24.8 94.1 32.3 

2016 4,804.5 1,130.9 23.5 1,035.1 23.1 15.2 27.4 80.6 30.1 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Αρχικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε παραπάνω στον Πίνακα 1 ότι το ενεργό εργατικό δυναμικό 

το 2016 σε απόλυτους αριθμούς ήταν σχεδόν όσο πριν από 15 χρόνια αν και το ποσοστό ανεργίας αυτού του 

πληθυσμού κατά τα ίδια χρόνια διπλασιάστηκε. Ενώ στην πάροδο των τριάντα τελευταίων ετών σημειώθηκε 

αύξηση του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα κατά περισσότερους από 1.000.000 ανθρώπους, είναι εύκολο να 

διαπιστώσουμε ότι μετά το 2009 και την έναρξη της κρίσης, το εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί. Η πιο πιθανή 

εξήγηση για την κατάσταση αυτή είναι ότι υπάρχουν αυξανόμενες εκροές μεταναστών λόγω της οικονομικής 

κρίσης.  

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα 

ήταν σχετικά χαμηλό. Τα τελευταία τριάντα χρόνια το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε. Από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να αυξάνεται, μέχρι την περίοδο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2004, όταν έγιναν μεγάλα κατασκευαστικά έργα στη χώρα. Αργότερα και πάλι, μετά το 2009, άρχισε να 

αναπτύσσεται ταχύτατα μέχρι να φτάσει στο αποκορύφωμά του το 2013. Ενώ οι αριθμοί που απεικονίζουν το 

συνολικό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και το ποσοστό ανεργίας των γηγενών Ελλήνων εξελίσσονται ομοίως, 

η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας των αλλοδαπών μεταναστών, δεν ήταν ομαλή. Εκτός από την περίοδο μεταξύ 

1998 και 2008, όταν παρουσίαζε μια πτωτική κλίση, αυξήθηκε δραματικά κατά τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικά εάν εξετάσουμε την περίοδο 2007-2013, το ποσοστό ανεργίας των Ελλήνων τριπλασιάστηκε και 

το ποσοστό ανεργίας των αλλοδαπών αυξήθηκε σχεδόν πέντε φορές από 8,5% για τους Έλληνες και 7,6% για 

τους αλλοδαπούς σε 26,5% και 39,3% αντίστοιχα . Όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα, 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ποσοστό ανεργίας τους ήταν χαμηλότερο από αυτό των αλλοδαπών. 

Ωστόσο, αυτή η εικόνα άλλαξε στις αρχές του 21ου αιώνα μέχρι την έξαρση της οικονομικής κρίσης. Εκτός από 

το γεγονός ότι η κρίση επηρέασε το ποσοστό ανεργίας των αλλοδαπών σε σύγκριση με τους υπηκόους της ΕΕ, 

επηρέασε και το ποσοστό ανεργίας των αλλοδαπών συγκριτικά με τους γηγενείς. Για να είμαστε πιο ακριβείς, το 

2009 το ποσοστό ανεργίας των αλλοδαπών ξεπέρασε αυτό των γηγενών, με το χάσμα να συνεχίζει να αυξάνεται, 

ενώ υπήρχαν 5 χρόνια πριν από την κρίση όταν απολάμβαναν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας.  
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Σχήμα 1. Η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα ανά ιθαγένεια 

 

 
 

 

Όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, η μείωση σε απόλυτους αριθμούς 

μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης είναι προφανής. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο συνολικός ενεργός 

πληθυσμός το 2016 ήταν όσο το 1989, αλλά θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι μέρος του εθνικού 

εργατικού δυναμικού έχει αντικατασταθεί από τον αλλοδαπό πληθυσμό. Η ανάπτυξη της απασχόλησης στην 

Ελλάδα ακολουθεί την ίδια πορεία με την ανάπτυξη του ενεργού εργατικού δυναμικού και μειώνεται ραγδαία 

μετά το 2009. Περίπου 1.000.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης.  

Πιο αναλυτικά, διαπιστώνουμε ότι μέχρι το 2008 υπήρξε αύξηση της απασχόλησης. Ειδικά για τους 

αλλοδαπούς μετανάστες, οι αριθμοί δείχνουν τετραπλάσια αύξηση της απασχόλησής τους μεταξύ 1997 και 2008. 

Είναι σίγουρο ότι εκτός από τη ζήτηση εργασίας, αυτό οφείλεται στον αυξανόμενο πληθυσμό μεταναστών στην 

Ελλάδα. Μεταξύ 1997 και 1998 η απασχόληση των αλλοδαπών μεταναστών διπλασιάστηκε, ενώ ο αριθμός των 

Ευρωπαίων πολιτών που απασχολούνταν στην Ελλάδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό οφείλεται κατά πάσα 

πιθανότητα στο κύμα μετανάστευσης από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προς την Ελλάδα. Ένα 

άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του Πίνακα 2 είναι ότι ενώ η απασχόληση για τους Ευρωπαίους και τους 

αλλοδαπούς μετανάστες έφθασε στο αποκορύφωμά της το 2009, για τους Έλληνες η πτώση είχε ήδη ξεκινήσει 

από το 2007. Από την άλλη μεριά, αν και φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση στην απασχόληση για τους γηγενείς μετά 

το 2013, οι αριθμοί για τους αλλοδαπούς μετανάστες και τους Ευρωπαίους πολίτες δεν ακολουθούν αντίστοιχα. 

Οι εργαζόμενοι αλλοδαποί στην Ελλάδα υπερβαίνουν μεν τους αλλοδαπούς ανέργους αλλά η αναλογία αυτή έχει 

αλλάξει δραματικά.  

Όσον αφορά την απασχόληση των πολιτών της ΕΕ, σημειώνεται αύξηση του αριθμού το 2004, ο οποίος 

τριπλασιάστηκε περαιτέρω το 2010. Αυτό θα μπορούσε πιθανώς να αποδοθεί στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την ένταξη νέων μελών. Δηλαδή, στην Ελλάδα ζούσαν αλλοδαποί πολίτες από τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης καθώς και από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που θεωρούνταν ως μεταναστευτικός 

πληθυσμός αλλοδαπής στα δεδομένα μας πριν από τη διεύρυνση και πολίτες της ΕΕ μετά από αυτή. Ωστόσο, η 

κατάσταση τους αναστράφηκε επίσης και τα ποσοστά απασχόλησής τους άρχισαν να μειώνονται όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 2 παρακάτω. 
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Πίνακας 2. Απασχόληση στην Ελλάδα ανά ιθαγένεια 

 

Έτος 

Συνολική Ανεργία σε 

χιλιάδες 15+ 

(1981-97: 14+) 

Υπηκοότητα 

Ελληνική ΕΕ Αλλοδαπής 

1987 3,597.4 3,580.3 4.2 12.9 

1988 3,657.4 3,634.6 5.6 17.1 

1989 3,670.9 3,650.7 3.7 16.5 

1990 3,719.1 3,696.0 5.8 17.2 

1991 3,632.4 3,602.2 4.7 25.5 

1992 3,684.5 3,640.5 7.3 36.7 

1993 3,720.2 3,669.9 6.5 43.8 

1994 3,789.6 3,732.4 6.8 50.4 

1995 3,823.8 3,762.0 8.0 53.9 
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1996 3,871.9 3,806.8 7.3 57.8 

1997 3,854.1 3,772.7 7.0 74.4 

1998 4,017.9 3,871.7 7.0 139.2 

1999 4,031.4 3,888.1 8.0 135.2 

2000 4,088.5 3,944.6 7.0 136.9 

2001 4,202.1 4,022.3 8.7 171.1 

2002 4,264.9 4,035.3 6.2 223.4 

2003 4,353.2 4,096.9 7.9 248.3 

2004 4,389.5 4,100.6 23.6 265.3 

2005 4,443.6 4,137.9 25.9 279.8 

2006 4,527.5 4,224.4 25.1 278.0 

2007 4,564.0 4,234.7 60.1 269.2 
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2008 4,610.5 4,230.7 67.8 312.0 

2009 4,556.0 4,119.5 79.8 356.7 

2010 4,389.8 3,974.5 75.5 339.7 

2011 4,054.3 3,696.1 71.8 286.5 

2012 3,695.0 3,409.8 58.6 226.5 

2013 3,513.2 3,259.3 52.8 201.1 

2014 3,536.2 3,265.9 55.7 214.6 

2015 3,610.7 3,367.5 45.6 197.6 

2016 3,673.6 3,445.7 40.4 187.5 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Συγκρίνοντας τους δύο πίνακες, Πίνακα 1 με τα ποσοστά ανεργίας και Πίνακα 2 για την απασχόληση, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έως το 2009 για κάθε 10 απασχολούμενους γηγενείς υπήρχε 1 άνεργος (αναλογία 

1/10). Ωστόσο, ο λόγος αυτός άλλαξε δραματικά και το 2013 έγινε 1/3. Όσον αφορά τους μετανάστες από το 

1987-2010 για κάθε 10 απασχολούμενους υπήρχαν 1-2 άνεργοι αλλά ο λόγος αυτός αυξήθηκε αργότερα και 

έφτασε τον αριθμό των σχεδόν πέντε ανέργων ανά 10 απασχολούμενους. Οι αριθμοί για τους Ευρωπαίους 

δείχνουν επίσης αύξηση, φτάνοντας σχεδόν τους 5/10 το 2013. 
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Σχήμα 2. Η ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα ανά ιθαγένεια 

 

 
 

Όσον αφορά το ΑΕΠ της χώρας στον Πίνακα 3 (σχηματικά στην Εικόνα 3), αυτό διπλασιάστηκε σε μια 

δεκαετία (1998-2008) και έφτασε στο μέγιστο των 231.914.664.200 ευρώ. Ωστόσο, στη συνέχεια έπεσε πάνω 

από 56.000.000.000 ευρώ κατά 24% (σταθερές τιμές) φθάνοντας στο επίπεδο του 2003. Λόγω των 

επιχειρηματικών οικονομικών πολιτικών που υιοθετήθηκαν, ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας συρρικνώθηκε 

και πολλές επιχειρήσεις μετεγκαταστάθηκαν ή έκλεισαν. Άλλωστε, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι πολύ 

μικρές που λειτουργούν σε τομείς χαμηλού κόστους δεδομένου ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών προσαρμόζονται 

σε μη διαρκή αγαθά και υπηρεσίες (Visvizi, 2016, 3). Επιπλέον, το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από 

τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε. 

 

Πίνακας 3. Ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ 

 

Έτος 

ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές 

Σταθερές τιμές προηγούμενου έτους 

σε χιλιάδες ευρώ 

ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές 

Τρέχουσες τιμές 

σε χιλιάδες ευρώ 

1995   93063601.21 

1996 95727201.43 103036643.3 

1997 107657011.6 114712184.9 
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1998 119180115.3 125262554.3 

1999 129111367.3 133788728.2 

2000 139032939.6 141247276.2 

2001 147083065.7 152193837.5 

2002 158164206.7 163460764.3 

2003 172932549.3 178904903.5 

2004 187959267.4 193715823.6 

2005 194876456.6 199242311.8 

2006 210504351.4 217861568.2 

2007 224993804.5 232694592.7 

2008 231914664.2 241990389.9 

2009 231583027.8 237534181.5 
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2010 224520569.0 226031447.2 

2011 205389137.7 207028881.3 

2012 191914748.2 191203907.9 

2013 185006176.6 180654276.3 

2014 181291711.7 177940580.7 

2015 177550630.7 175697434.5 

2016 175718082.5 175887855.2 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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Σχήμα 3. Ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ 

 

 
 

Τα γραφήματα που ακολουθούν (Σχήμα 4,5,6,7) δείχνουν την απασχόληση και την ανεργία των 

Ελλήνων και των μεταναστών. Ειδικότερα, το καθεστώς ανεργίας δείχνει τη διάρκεια της ανεργίας, δηλαδή αν 

ανήκουν στους μακροχρόνια ανέργους και το καθεστώς απασχόλησης δείχνει αν είναι αυτοαπασχολούμενοι, 

μισθωτοί εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Είναι εύκολο να συγκρίνουμε και να 

αντιπαραβάλλουμε τα γραφήματα μεταξύ τους για να βγάλουμε συμπεράσματα για το καθεστώς απασχόλησης-

ανεργίας μεταξύ των γηγενών και των μεταναστών. 
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Σχήμα 4. Καθεστώς ανεργίας των Ελλήνων 

 

 
 

 

Σχήμα 5. Καθεστώς απασχόλησης των Ελλήνων 
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Σχήμα 6. Καθεστώς ανεργίας των μεταναστών 

 

 
 

 

Σχήμα 7. Καθεστώς απασχόλησης των μεταναστών 
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Καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι οι αριθμοί απασχόλησης μειώνονται ενώ της ανεργίας αυξάνονται. 

Στη συνέχεια, είναι επίσης εύκολο να διαπιστώσουμε ότι η εξέλιξη της μακροχρόνιας ανεργίας ακολουθεί 

ανάλογη πορεία με τη συνολική ανεργία. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση των εργαζομένων με μερική 

απασχόληση, ιδίως για τους μετανάστες, και μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων, αν και για τους 

γηγενείς ο αριθμός αυτός ήταν σταθερός για περισσότερα από 20 χρόνια. Η αυτοαπασχόληση των μεταναστών 

ήταν αρκετά χαμηλή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, έφτασε στο αποκορύφωμά της το 2010 και στη συνέχεια 

μειώθηκε και πάλι. Όσον αφορά το καθεστώς των Ελλήνων εργαζομένων, πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 

τους μισούς Έλληνες απασχολούμενους ήταν μισθωτοί, ενώ τα ίδια ποσοστά για τους μετανάστες είναι 

εντυπωσιακά, κυμαινόμενα μεταξύ 80-90% για τα περισσότερα από τα έτη που εξετάζουμε. 

Το μεγαλύτερο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού εργάζονταν στον τομέα των κατασκευών με την 

παραγωγή και τα νοικοκυριά να ακολουθούν, όπως φαίνεται στο σχήμα 8. Ο μόνος τομέας όπου οι μετανάστες 

ήταν περισσότεροι από τους γηγενείς ήταν στα νοικοκυριά. Ήταν στα νοικοκυριά στα οποία οφείλεται άλλωστε 

η λανθάνουσα ζήτηση που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Για να είμαστε ακριβείς, οι μετανάστες εργαζόμενοι 

στην οικιακή απασχόληση ήταν υπερδιπλάσιοι από τους γηγενείς, επειδή ο γυναικείος πληθυσμός των 

μεταναστών επικεντρώθηκε κυρίως στην προσφορά υπηρεσιών στα νοικοκυριά. Ο λόγος των μεταναστών προς 

τους γηγενείς στον τομέα των κατασκευών ήταν επίσης υψηλός, ενώ σε όλους τους άλλους τομείς οι Έλληνες 

ήταν είτε 10 φορές περισσότεροι από τους μετανάστες, όπως για παράδειγμα στον μεταποιητικό τομέα ή ακόμη 

περισσότεροι (Πίνακας 4). Οι Έλληνες επικεντρώνονταν κυρίως στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και μεγάλο 

μέρος τους στη γεωργία (Σχήμα 9).  

Μετά την έκρηξη της κρίσης, αυτή η εικόνα άλλαξε, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι έπρεπε να αλλάξουν 

τομείς για να βρουν εργασία. Ο αριθμός των μεταναστών που εργάζονται στον τομέα της μεταποίησης και των 

νοικοκυριών μειώθηκε κατά 50%. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στη γεωργία και στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και 

τροφίμων είχαν λιγότερες αλλαγές και η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον αριθμό των απασχολούμενων στον 

τομέα της οικοδομής, ο οποίος μειώθηκε δραματικά από 110.500 σε 24.500 (-78% !!!). Ως αποτέλεσμα, το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών επικεντρώνεται επί του παρόντος σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τις 

υπηρεσίες φιλοξενίας και τη βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο. 

Οι αριθμοί για το εγχώριο εργατικό δυναμικό εξελίχθηκαν αναλόγως. Μια σημαντική διαφορά ωστόσο 

είναι ότι, αν και το 2009 οι γηγενείς που εργάζονται στον τομέα των κατασκευών ήταν λίγο περισσότερο από 

διπλάσιοι σε σχέση με τους μετανάστες, το 2016 οι γηγενείς ήταν σχεδόν πέντε φορές περισσότεροι. Αυτός ήταν 

ένας τομέας που επηρέασε περισσότερο τους μετανάστες και τους έκανε να αλλάξουν επάγγελμα. 

 

Πίνακας 4. Απασχόληση εργαζομένων ανά τομέα και υπηκοότητα 

 

Τομέας 

Μεταποίη

ση Γεωργία Εμπόριο 

Υπηρεσίες 

Φιλοξενίας 

και 

Βιομηχανία 

Τροφίμων Κατασκευές Νοικοκυριά 

    

  

Έτος 

Μετ

ανά-

στες 

Γηγε

νείς 

Μεταν

άστες 

Γηγε-

νείς 

Μεταν

ά-στες 

Γηγε-

νείς 

Μεταν

άστες 

Γηγε-

νείς 

Μεταν

άστες 

Γηγε-

νείς 

Μετ

ανά

στες 

Γηγε-

νείς 

2008 49.3 

489.

3 16.1 494.8 32.0 800.5 29.8 284.8 110.5 271.7 43.7 20.4 

2009 59.1 

453.

7 26.9 500.2 37.4 781.7 38.9 269.6 107.0 248.2 53.6 22.4 
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2010 48.0 

413.

8 30.8 507.0 44.8 747.3 38.3 258.1 88.1 221.0 52.6 21.9 

2011 37.1 

367.

6 28.7 464.6 43.0 702.7 37.7 249.5 63.5 171.7 42.9 14.9 

2012 29.2 

317.

1 28.7 445.6 31.2 624.2 34.7 231.3 43.3 149.3 33.3 13.0 

2013 20.9 

298.

4 25.8 448.5 30.1 592.6 30.6 220.7 36.1 122.3 31.4 11.8 

2014 23.4 

287.

5 24.7 448.9 35.0 585.0 34.1 252.4 35.5 111.6 30.2 10.5 

2015 22.2 

307.

5 25.6 434.2 34.9 621.5 34.4 283.1 27.0 114.1 25.7 14.8 

2016 23.0 

321.

5 26.6 422.4 30.6 622.5 35.0 299.7 24.5 119.0 20.2 15.0 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι πριν από την κρίση οι μετανάστες εργαζόμενοι στην 

Ελλάδα συμπλήρωναν τους γηγενείς και ήταν πιο ευέλικτοι με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ευάλωτοι στην 

απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά μετά την κρίση η εικόνα άλλαξε. Οι μετανάστες εργαζόμενοι ανταγωνίζονται με 

τους γηγενείς για τις ίδιες θέσεις εργασίας και επειδή είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί, γίνονται πιο ευάλωτοι στην 

απώλεια των θέσεων εργασίας τους. 
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Σχήμα 8. Απασχόληση μεταναστών ανά τομέα 

 

 
 

 

Σχήμα 9. Απασχόληση των Ελλήνων ανά τομέα 
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Συμπεράσματα 
 

Η Ελλάδα έχει υποδεχθεί σημαντικές εισροές μεταναστών τα τελευταία τριάντα χρόνια. Αναμφίβολα, 

στην περίπτωση της Ελλάδας, η μετανάστευση συνέβαλε μέσω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, 

της αναζωογόνησης του γεωργικού τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του ελέγχου των πληθωριστικών 

πιέσεων και των βραχυπρόθεσμων θετικών επιπτώσεων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Από την άλλη 

πλευρά, εξαιτίας της μετανάστευσης, ο ανεπίσημος τομέας της οικονομίας επεκτάθηκε και μερικές φορές αντί οι 

μετανάστες να συμπληρώνουν τους γηγενείς εργαζομένους, οι ικανότητές των μεταναστών τους 

υποκαθιστούσαν. Αποτέλεσμα ήταν η ανισότητα των εισοδημάτων, η ανεργία και η επιβράδυνση της αύξησης 

των μισθών. 

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλά θετικά αποτελέσματα για την οικονομία η οποία αναπτυσσόταν 

ταχέως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, αφότου η οικονομική κρίση κατέστησε σαφή την παρουσία της 

στη χώρα άρχισαν να εμφανίζονται οι συνέπειες της τόσο για τους γηγενείς όσο και για  τους μετανάστες. Από 

το 2008 έως το 2015 το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 23%, τα ποσοστά ανεργίας έφθασαν στο ανώτατο όριο 

του 27,5%, το πραγματικό κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ο ακαθάριστος 

σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η κατανάλωση μειώθηκαν. Το κυριότερο πρόβλημα για τους μετανάστες ήταν 

η αύξηση των ποσοστών ανεργίας τους, γεγονός που απειλούσε και το καθεστώς διαμονής τους. Έχασαν χιλιάδες 

θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους είχαν επικεντρωθεί, όπως οι κατασκευαστικές ή 

οικιακές υπηρεσίες. Η διατομεακή κινητικότητα και ο επαναπατρισμός τράβηξαν ξαφνικά την προσοχή των 

μεταναστών όσον αφορά τη διαμόρφωση των πλάνων τους για το μέλλον. Από την άλλη πλευρά, γηγενής 

πληθυσμός γηγενείς αποφάσισε να μεταναστεύσει για να αναζητήσει καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Άλλοι 

επικεντρώθηκαν στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και υπάρχει επίσης ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που 

απειλείται από τη φτώχεια και τις ανισότητες. 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα υπήρξε μέχρι πρόσφατα μια χώρα σε βαθειά ύφεση τα σημάδια της οποίας 

παραμένουν αισθητά στην οικονομία της, έχει καταστεί επείγουσα η ανάγκη για δραστικά μέτρα πολιτικής για 

τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Η υπέρβαση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας για παράδειγμα 

αποτελεί σημαντικό στόχο στο δρόμο προς την ανάπτυξη. Ωστόσο, σύμφωνα με το New Deal που εφαρμόστηκε 

στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του '90, πρώτο στόχο αποτελεί η προσφορά όσο το δυνατόν 

περισσότερων θέσεων εργασίας και στη συνέχεια η προσπάθεια για τη βελτίωσή τους. 
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Περίληψη 

 

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες αποτελούν σήμερα ένα ζήτημα ολοένα και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και 

ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 θέτει τους στόχους της ΕΕ για μία 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και περιλαμβάνει επιμέρους στόχους σε θέματα εκπαίδευσης. 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί εργαλείο της Στρατηγικής αυτής στον τομέα της εκπαίδευσης και φιλοδοξεί 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των συμμετεχόντων μέσα από τις 

διακρατικές συνεργασίες και την κινητικότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιό τους. Σε επίπεδο σχολικής 

εκπαίδευσης οι Στρατηγικές Συμπράξεις του Erasmus+ αποτελούν περιπτώσεις συνεργασίας σχολείων με στόχο 

την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εντάσσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων στις οριζόντιες και τις τομεακές προτεραιότητές τους. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να 

διερευνηθεί ο ρόλος που οι Σχολικές Συμπράξεις διαδραματίζουν στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων στους 

μαθητές, με άξονα τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης μίας Σχολικής Σύμπραξης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δεξιότητες-κλειδιά, Erasmus+, ικανότητες, Στρατηγικές Συμπράξεις, σχολική εκπαίδευση  

 

1. Εισαγωγή 

 

Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ και δεκαετίες αντιμέτωπη με σημαντικές εσωτερικές και εξωτερικές 

προκλήσεις που επηρεάζουν σημαντικά πολλές πτυχές της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών στα περισσότερα 

κράτη-μέλη και σε πολλές περιπτώσεις τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης, η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού της σε συνδυασμό με την υψηλή υπογεννητικότητα που 

παρουσιάζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η πολύπλευρη κρίση, καθώς και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, που 

επηρεάζουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τους νέους, δημιουργούν ένα δυσχερές περιβάλλον για την επίτευξη 

του στόχου της Ευρώπης για οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, ο οποίος τίθεται μέσα από τη 

Στρατηγική Ευρώπη 2020. Παράλληλα με τις προκλήσεις αυτές, μπροστά στις οποίες βρίσκεται η Ευρώπη 

σήμερα, φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός των ατόμων εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης στα κράτη-μέλη (OECD, 2016)363, ενώ μεγάλη ανησυχία στον εργασιακό τομέα 

προκαλεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων που παρατηρείται, καθώς οι Ευρωπαίοι εργοδότες παρατηρούν έλλειψη 

βασικών δεξιοτήτων στους νέους364. Ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη εύρεσης εργατικού δυναμικού υψηλής 

ειδίκευσης, δεδομένου ότι 20% περισσότερες δουλειές θα απαιτούν δεξιότητες υψηλού επιπέδου μέχρι το 2020365. 

                                                 
363 OECD, 2016. Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris. 

Διαθέσιμο στο: http://dx.doi.org/10.1787/9789264261488-en [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
364 European Parliamentary Research service, 2016. Matching skills and jobs in the European Union. Διαθέσιμο 

στο: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573893/EPRS_BRI%282016%29573893_EN.pdf. 

[Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
365 Βλ. Communication from the commission to the European parliament, the council, the european economic and 

social committee and the committee of the regions, Rethinking Education: Investing in skills for better socio-

economic outcomes, Com/2012/0669 final. Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0669. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 

mailto:lydia_vaiopoulou@yahoo.gr
mailto:zoi9617@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.1787/9789264261488-en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573893/EPRS_BRI%282016%29573893_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0669
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Από τα ζητήματα αυτά, γίνεται εμφανής η σπουδαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων στις νέες γενιές στο πλαίσιο 

κοινών ευρωπαϊκών στρατηγικών και δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει ορίσει συγκεκριμένες δεξιότητες-κλειδιά που μπορούν να φέρουν τους 

νέους πιο κοντά στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα, αλλά και μακροπρόθεσμα να φέρουν την Ευρώπη πιο 

κοντά στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της στο διεθνές 

σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να έχει η 

εκπαίδευση στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενώ έχει συνδέσει τη 

συμβολή της στενά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις νέες γενιές και την αύξηση της παραγωγικότητάς της366. Η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν ως εκ τούτου τομείς κεντρικού ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

όπως εξάλλου φαίνεται τόσο στην Στρατηγική της Λισαβόνας, όσο και στη Στρατηγική Ευρώπη 2020, στις οποίες 

υπογραμμίζεται η σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων που να προετοιμάζουν τους νέους για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη 

και στην κοινωνική συνοχή της ΕΕ367. To Erasmus+368, το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για την περίοδο 2014-20 έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων των στρατηγικών «Ευρώπη2020» και «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»,369 συμπεριλαμβάνοντας 

όλες τις βαθμίδες και τις μορφές εκπαίδευσης σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης μέρος του 

Προγράμματος Erasmus+ αποτελούν οι Στρατηγικές Σχολικές Συμπράξεις, οι οποίες αφορούν συνεργασίες 

σχολείων με σκοπό την καινοτομία και την ανταλλαγή πρακτικών. 

       Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν οι Στρατηγικές Σχολικές Συμπράξεις Erasmus+ 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων που ορίζει η ΕΕ στις νέες γενιές. Οι υποθέσεις εργασίας 

που θα υποστηριχθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι οι ακόλουθες: 

Υπόθεση 1η : Οι Σχολικές Συμπράξεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων-κλειδιών. 

Υπόθεση 2η : Η μαθητική κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ προωθεί τις δεξιότητες των μαθητών και 

ειδικότερα τις διαπολιτισμικές και γλωσσικές δεξιότητες.  

 

 

2. Μεθοδολογία και δομή εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία βασίστηκε αρχικά σε βιβλιογραφική έρευνα, η οποία περιλάμβανε μελέτη της 

σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επίσημων εκδόσεων και ερευνών της ΕΕ, καθώς και επιστημονικών άρθρων 

σχετικά με τον αντίκτυπο του Erasmus+ και των Σχολικών Συμπράξεων στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων. 

Υλικό αντλήθηκε επίσης από τις επίσημες ιστοσελίδες της ΕΕ και την ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Σε δεύτερη φάση, 

πραγματοποιήθηκε μία μελέτη περίπτωσης για τη διερεύνηση του αντίκτυπου που είχε μία σχολική σύμπραξη 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων-κλειδιών στους μαθητές που έλαβαν μέρος σε αυτή.  Η μελέτη περίπτωσης 

βασίστηκε σε επίσημα έγγραφα της Σύμπραξης, αλλά και σε ποιοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων με τους 

επιμέρους συντονιστές του Προγράμματος στις χώρες διεξαγωγής του.  

Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις εργασίας 

σχετικά με το αντικείμενο που διερευνάται, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις δεξιότητες-κλειδιά, όπως 

έχουν οριστεί επίσημα από την ΕΕ, καθώς και για τις Στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης που 

προωθούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στα βασικά 

χαρακτηριστικά των Σχολικών Συμπράξεων στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Επιπρόσθετα, στο ίδιο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αντίκτυπος των Συμπράξεων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων/ικανοτήτων των 

μαθητών με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, ενώ αναδεικνύεται ο ρόλος της κινητικότητας στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων-κλειδιών. Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετάται η περίπτωση της Σχολικής Σύμπραξης «Back to our 

future» και ο αντίκτυπός της στις δεξιότητες των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτές. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο 

παρατίθενται τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν από αυτή και γίνεται επιβεβαίωση των αρχικών υποθέσεων 

εργασίας, καθώς και ο σημαντικός αντίκτυπος των σχολικών Συμπράξεων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων-

                                                 
366Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions Rethinking Education: Investing in skills for 

better socio-economic outcomes /* COM/2012/0669 final */. Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0669:FIN. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
367The Lisbon Strategy, 2006. Romanian Journal of Economic Forecasting., 2017. Διαθέσιμο στο: 

http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_06/rjef1_06_6.pdf. [Ανάκτηση 22 Απριλίου 2017]. 
368 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 

1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347, 20.12.2013 
369 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014. Εrasmus+, Oδηγός Προγράμματος. s.l.:Eυρωπαϊκή Επιτροπή 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0669:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0669:FIN
http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_06/rjef1_06_6.pdf
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κλειδιών στους μαθητές. 

 

 

3. Δεξιότητες-κλειδιά στην ΕΕ, Στρατηγικές και μέσα της ΕΕ για την ανάπτυξή τους 

 

       Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν οριστεί οκτώ δεξιότητες-κλειδιά τις οποίες χρειάζεται να αναπτύξουν οι πολίτες 

του μέλλοντος για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την οικοδόμηση κοινωνικής συνοχής, για 

την εύρεση εργασίας, αλλά και για να είναι ενεργοί πολίτες. Αναλυτικότερα, οι δεξιότητες-κλειδιά που έχουν 

οριστεί είναι οι ακόλουθες 370: 

•Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

•Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 

•Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις επιστήμες και στην τεχνολογία 

•Ψηφιακή ικανότητα 

•Μεταγνωστικές ικανότητες 

•Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 

•Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 

•Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν «παραδοσιακές» δεξιότητες (επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και 

σε ξένες γλώσσες, ψηφιακές γνώσεις, γραφή και ανάγνωση και στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών και θετικών 

επιστημών) και «οριζόντιες» δεξιότητες (ικανότητα εκμάθησης, κοινωνική και πολιτική υπευθυνότητα, ανάληψη 

πρωτοβουλιών και επιχειρηματικότητα, πολιτισμική ευαισθητοποίηση και δημιουργικότητα)371. Σημαντικό είναι 

να σημειωθεί ότι στα έγγραφα πολιτικής παρουσιάζεται σε αρκετές περιπτώσεις διαφοροποίηση στον όρο που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους, όπως «βασικές ικανότητες», «βασικές δεξιότητες» ή «δεξιότητες-

κλειδιά», ο οποίος σχετίζεται με τη χώρα και το περιεχόμενό τους372.  

Η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων αποτελεί έναν τομέα που απασχολεί σταθερά την ΕΕ, αλλά και τα 

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα τα τελευταία χρόνια, καθώς τα περισσότερα κράτη-μέλη τις έχουν 

ενσωματώσει στα εθνικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών373. Παρότι κάθε 

κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για το δικό του σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ στηρίζει τις εθνικές 

δράσεις προκειμένου να προσεγγίζονται οι επιθυμητοί στόχοι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων-κλειδιών που έχουν 

υπογραμμιστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μέσα από τη συνεργασία αυτή επιδιώκει την ανάπτυξή τους 

μέσα από την εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, τη διαμόρφωση των κατάλληλων 

προγραμμάτων σπουδών, της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της ενίσχυσης της προσχολικής 

εκπαίδευσης και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών, επιμορφωτών και διευθυντών σε μία τέτοια κατεύθυνση374. 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει στρατηγικές οι οποίες προωθούν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη δεξιοτήτων-κλειδιών 

στους Ευρωπαίους πολίτες. Στη Στρατηγική της Λισαβόνας (2000) δόθηκε έμφαση στην επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναμικό και ειδικότερα στη δια βίου μάθηση, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με κύριο σκοπό την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών375. Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2001 υποβλήθηκε 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης η έκθεση "Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης" με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στη δια βίου 

εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διαμόρφωση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτών στον ευρύτερο 

κόσμο. Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, 

βασισμένο στις εργασίες της υψηλού επιπέδου ειδικής ομάδας δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα 

                                                 
370 Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key 

competences for lifelong learning, OJ L 394, 30.12.2006. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 
371Βλ. Europa, Βασικές ικανότητες. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_el 

[Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
372 European Commission/EACEA/Eurydice, 2012.Developing Key Competences at School in Europe: 

Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, p. 10. Διαθέσιμο στο: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf [Ανάκτηση στις 22 

Απριλίου 2017]. 
373 Ό.π., σ. 9. 
374 Βλ. Europa, Βασικές ικανότητες. ό.π. 
375 Βλ. European Parliament newsroom, (2004). Η στρατηγική της Λισαβώνας: μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη με 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, Διαθέσιμο στο: 

http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html. [Ανάκτηση 22 Απριλίου 2017]. 

http://ec.europa.eu/languages/index_el
http://ec.europa.eu/languages/index_el
http://ec.europa.eu/languages/index_el
http://ec.europa.eu/languages/index_el
http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_el
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf%20σελ.%209
http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html
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που δημιουργήθηκε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης, που έθετε ως βασικό στόχο την ενίσχυση 

της κινητικότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων376.  

             Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 για την περίοδο 2010-2010, υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η εκπαίδευση στην επίτευξη των στόχων για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που να συμβάλλουν στο να ανταποκριθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες 

στις νέες απαιτητικές εργασιακές συνθήκες και στην ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής. Τα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης θεωρήθηκε ότι πρέπει να είναι πιο ανοιχτά και να βρίσκονται κοντά στις ανάγκες των πολιτών, 

της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, ενώ επισημαίνεται η ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλους τους πολίτες που 

μπορούν να απαιτούν νέες θέσεις εργασίας377. Επιπρόσθετα, το  Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της Ευρώπης 2020, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2020» (ΕΚ 2020), έθεσε ως στόχους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του τομέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τη ενθάρρυνση της διά βίου μάθησης και την κινητικότητα, καθώς και την προώθηση της 

δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης378. Ανάμεσα στους στόχους της Στρατηγικής ΕΚ 2020 βρίσκεται η υψηλή ποιότητα γνώσης και η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσα από τη δια βίου μάθηση με στόχο την απασχολησιμότητα, την 

καινοτομία, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την ευημερία379.  

Επιπρόσθετα, η διαδικασία της Κοπεγχάγης (2011) λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΕΚ 2020 για την 

επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 που σχετίζονται με τον χώρο της εκπαίδευσης. Μέσω της διαδικασίας 

προωθείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ υποστηρίζεται πως τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να 

εμπλέκουν τους πολίτες στην απόκτηση δεξιοτήτων-κλειδιών ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται και να 

διαχειρίζονται την αλλαγή380.Η εξέλιξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις επιδόσεις στις βασικές 

δεξιότητες αποτυπώνεται στην «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» που 

συντάσσεται ετησίως. Στόχος αυτής είναι η μεγαλύτερη προσέγγιση των στόχων του στρατηγικού πλαισίου της 

ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), στη συνολική στρατηγική της 

Επιτροπής για την ανάπτυξη και την απασχόληση («Ευρώπη 2020») και στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής381.  

Παράλληλα, λειτουργεί η πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» για την πρόβλεψη 

των μελλοντικών αναγκών της αγοράς, πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αντιστοίχιση 

δεξιοτήτων και ζήτησης στην αγορά εργασίας, καθώς και στη σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας382. Επιπλέον, 

η πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», στα πλαίσια της ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς, επιδιώκει να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες για συμμετοχή 

στη δια βίου μάθηση και την αγορά εργασίας, προκειμένου να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, 

με σκοπό την αύξηση της εργασιακής απασχόλησης και της παραγωγικότητας και την καλύτερη αντιστοίχιση 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας383. Στα πλαίσια της Ατζέντας 

                                                 
376 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007. Σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα. Διαθέσιμο στο: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11056. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
377 Council of the European Union. Joint Progress Report of the Council and the Commission on the 

implementation of the "Education & Training 2010" work programme –Adoption of the report, p. 3. Διαθέσιμο 

στο: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205394%202010%20INIT [Ανάκτηση 21 

Απριλίου, 2017]. 
378 Βλ. Europa, Στρατηγικό πλαίσιο-Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020. Διαθέσιμο στο: 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
379 Βλ. European Commission, 2015. 2015 Joint Report of the Council and the Commission on the 

implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) 

— New priorities for European cooperation in education and training. Διαθέσιμο στο: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.ENG&toc=OJ:C:2015:417:TOC#ntr8-

C_2015417EN.01002501-E0008 [Ανάκτηση 22 Απριλίου 2017]. 
380 Βλ. European Commission, 2016a. Enhanced EU cooperation in vocational education and training. 

Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=URISERV:ef0018 [Ανάκτηση 21 Απριλίου 

2017]. 
381 Βλ. Europa, Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Διαθέσιμο στο: 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
382Βλ. Europa, New Skills for New Jobs. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568 

[Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
383 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. COM(2010) 2020 Τελικό, Βρυξέλλες, 3.3.2010, σ. 23. Διαθέσιμο στο: 

http://www.epperaa.gr/elibrary/strathg_eyropi_2020.pdf. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11056
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205394%202010%20INIT
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.ENG&toc=OJ:C:2015:417:TOC#ntr8-C_2015417EN.01002501-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.ENG&toc=OJ:C:2015:417:TOC#ntr8-C_2015417EN.01002501-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.ENG&toc=OJ:C:2015:417:TOC#ntr8-C_2015417EN.01002501-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.ENG&toc=OJ:C:2015:417:TOC#ntr8-C_2015417EN.01002501-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=URISERV:ef0018
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568
http://www.epperaa.gr/elibrary/strathg_eyropi_2020.pdf
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επιδιώκεται η δημιουργία του ESCO384, δηλαδή του ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων, προσόντων και 

επαγγελμάτων με το οποίο καθιερώνεται ορολογία σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες και γίνεται κατηγοριοποίηση 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων, σε σχέση με την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην ΕΕ. 

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων ΕΕ αποτελεί μία επιπλέον πρωτοβουλία για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας 

των δεξιοτήτων, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ευρήματα ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνών 

σχετικά με τις δεξιότητες και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη385. Παράλληλα, συντελεί στο να 

προβλέπονται οι ανάγκες που υπάρχουν σε δεξιότητες και να υπολογίζεται η διαθεσιμότητα δεξιοτήτων σε εθνικό 

επίπεδο και στην ΕΕ386. Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το δίκτυο KeyCoNet387 το οποίο 

αποτελείται από οργανώσεις που εκπροσωπούν εκπαιδευτικές ομάδες πίεσης και που ασχολείται με την ανάλυση 

πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων-κλειδιών. 

Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας 

σε μία τέτοια προσπάθεια388, καθώς και στην εμπλοκή και την ανάπτυξη συνεργασιών με ομάδες πίεσης στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων 389. Παράλληλα, σημασία δίνεται στη διεύρυνση 

του πεδίου της αξιολόγησης και σε δεξιότητες που είναι λιγότερο οικείες (ψηφιακές ικανότητες, μεταγνωστικές 

ικανότητες, κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, πνεύμα 

πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας και πολιτισμική συνείδηση και έκφραση), εκτός από τις 

παραδοσιακές (επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και ξένες γλώσσες, μαθηματικά και φυσική)390. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η θέση που έχει η ανάπτυξη των δεξιοτήτων-κλειδιών 

σε πολλές Στρατηγικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ και συνεπώς η σημασία που δίνεται στην προώθηση 

αυτών στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα κράτη-μέλη. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων αυτών γίνεται ένα θέμα το οποίο τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να λάβουν 

σοβαρά υπόψη τους συνειδητοποιώντας τα μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της 

ανάπτυξής τους στους Ευρωπαίους πολίτες. 
 

 

4. Στρατηγικές Σχολικές Συμπράξεις Erasmus+: αναπτύσσοντας ικανότητες και 

δεξιότητες 

 

To Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον 

Αθλητισμό για την περίοδο 2014-20 και αποτελεί την συνέχεια των προγραμμάτων της περιόδου 2007-13391. 

Γενικός στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των Στρατηγικών «Ευρώπη 2020» 

και «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», αλλά και να προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες392. Με το Erasmus+ για πρώτη 

                                                 
384 Βλ. Europa, ESCO. Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/esco/portal/home [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
385 Βλ. Europa, Ευρωπαϊκή Πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/small-

business/links/eu-skills-panorama_el.htm. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
386Βλ. Europa, Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/skills-development_el [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
387 Βλ. Key Competence Network on School Education. Διαθέσιμο στο: http://keyconet.eun.org. [Ανάκτηση 21 

Απριλίου 2017]. 
388 Βλ. European Commission, 2012c. Commission Staff Working Document Supporting the Teaching 

Professions for Better Learning Outcomes Accompanying the document Communication from the 

Commission Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes 
/* SWD/2012/0374 final. Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012SC0374*/. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
389 Βλ. European Commission, 2012b. Commission Staff Working Document Partnership and flexible 

pathways for lifelong skills development Accompanying the document Communication from the 

Commission Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes/* 

SWD/2012/0376 final*/. Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012SC0376. [Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
390 Βλ. European Commission, 2012a. Commission Staff Working Document Assessment of Key Competences 

in initial education and training: Policy Guidance Accompanying the document Communication from the 

Commission Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes/* 

SWD/2012/0371 final */. Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012SC0371. [ Ανάκτηση 21 Απριλίου 2017]. 
391 ΙΚΥ, 2015. Οδηγός Διαχείρισης για το Πρόγραμμα Erasmus+. Bασική Δράση 2. s.l.:ΙΚΥ, σ. 9 
392 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014. Εrasmus+, Oδηγός Προγράμματος. Έκδοση 3: 04/6/2014, s.l.:European 

Commission, σ.10 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
http://ec.europa.eu/small-business/links/eu-skills-panorama_el.htm
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φορά συγκεντρώνονται η τυπική, η μη τυπική και η άτυπη μάθηση σε ένα ενιαίο Πρόγραμμα, με σκοπό τη 

δημιουργία συνεργειών και διατομεακών συνεργασιών393. Στα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος 

περιλαμβάνονται: 

 η αναγνώριση και επικύρωση των προσόντων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 

 η διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά και η ανοικτή πρόσβαση σε αυτά  

 η διεθνής διάσταση  

 η προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών (η οποία μάλιστα υποστηρίζεται 

με εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης)  

 η προώθηση της ισότητας και της ένταξης σε άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούντες ομάδες394 

  

Το Erasmus+ έχει τρεις Βασικές Δράσεις (Κey Αctions), οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς του 

Προγράμματος και έχουν κοινούς βασικούς κανόνες εφαρμογής. Πρόκειται για δράσεις που υποστηρίζουν 

χρηματοδοτικά τη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (ΚΑ1), τη Συνεργασία για την Καινοτομία και την 

Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (ΚΑ2), καθώς και θέματα Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής (ΚΑ3). Στους ειδικούς 

στόχους των δράσεων που υποστηρίζει το Εrasmus+ στον τομέα της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 

η βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (σε σύνδεση με την κοινωνική συνοχή και την αγορά 

εργασίας), αλλά και η προώθηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής συνείδησης395.  

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων (School-to-school) αφορούν τη συνεργασία 

τουλάχιστον δύο σχολείων από τουλάχιστον δύο χώρες396 και έχουν στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας 

(ανάπτυξη, διάχυση κανοτόμων προϊόντων και ιδεών), ή την ανταλλαγή καλών πρακτικών (ανάπτυξη/ενίσχυση 

δικτύων, αυξημένη διακρατική συνεργασία, υποστήριξη ιδεών, μεθόδων και πρακτικών)397. Βασικό κομμάτι του 

Προγράμματος Erasmus+ είναι η κινητικότητα, η οποία αποτελεί μέσο επίτευξης των στόχων του Σχεδίου. Αφορά 

Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (Learning, Teaching and Training Activities, 

LTTA), οι οποίες περιλαμβάνουν κινητικότητα μαθητών (μαθητικές ανταλλαγές) και εκπαιδευτικών και που 

έχουν σκοπό να δώσουν προστιθέμενη αξία στο Σχέδιο398. Για να εγκριθεί ένα Σχέδιο Σχολικής Σύμπραξης399 

πρέπει να αναφέρεται σε μία τουλάχιστον οριζόντια προτεραιότητα ή σε μία τουλάχιστον προτεραιότητα στον 

τομέα της σχολικής εκπαίδευσης400, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στον επίσημο Οδηγό του 

Προγράμματος κάθε έτους.  

Από τους Οδηγούς του Προγράμματος (2014-17)401 διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί μία εκ 

των προτεραιοτήτων του Erasmus+ για την εκπαίδευση τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε τομεακό επίπεδο σχολικής 

εκπαίδευσης402. Οι οριζόντιες προτεραιότητες για το 2014 και το 2015 αφορούν βασικές και εγκάρσιες 

δεξιότητες,  όπως οι δεξιότητες στη μητρική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, η επιχειρηματικότητα και οι ψηφιακές 

δεξιότητες. Στις οριζόντιες προτεραιότητες για το 2016 περιλαμβάνονται κοινωνικές, πολιτικές και 

διαπολιτισμικές ικανότητες (σε σύνδεση με την Ενταξιακή Εκπαίδευση και τη Διακήρυξη του Παρισίου) και ο 

γραμματισμός σε μέσα επικοινωνίας (media-literacy), ενώ στις οριζόντιες προτεραιότητες του 2017 

περιλαμβάνονται οι «ήπιες δεξιότητες» (soft skills). Σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης προέχει σταθερά η εξέλιξη 

                                                 
393 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, ό.π.,  L 347/51 
394 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π., σ. 12-15 
395 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π., σ. 30 
396 Ο προϋπολογισμός καλύπτει έως 10 σχολεία-εταίρους, ωστόσο όριο αριθμού εταιρικών σχολείων δεν 

υφίσταται. (ΙΚΥ, 2015, ό.π., σ. 12).   
397 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος, Version 2 (2016) 07/01/2016, s.l.:European 

Commission, σ. 124.  
398 ΙΚΥ, ό.π., σ. 17. Οι LTTA περιλαμβάνουν τις ανταλλαγές μαθητών (exchange of groups of pupils) και τις 

δραστηριότητες εκπαίδευσης σύντομης διάρκειας (joint-staff training events). Eπίσης προβλέπονται Διεθνικές 

Συναντήσεις για τη Διαχείριση του Σχεδίου (Transnational Project Meetings) 
399 Ένα Σχέδιο μπορεί να έχει διάρκεια από 24 έως 36 μήνες με μέγιστη χρηματοδότηση έως 300.000 και 450.000 

ευρώ αντίστοιχα (ΙΚΥ, ό.π., σ. 12). 
400 Εuropean Commission, 2016b. Erasmus+ Programme Guide, Version 2 (2016) 07/01/2016, s.l.:European 

Commission, σ. 107 
401 Για τα Σχέδια του 2014 βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014, ό.π., σσ. 31, 108-109, για τα Σχέδια του 2015 βλ.  

Εuropean Commission, 2014. Εrasmus+ Programme Guide. Version 3 (2015): 14/11/2014 σσ. 106-108, για τα 

Σχέδια του 2016 βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, ό.π., σσ. 126-128 και για τα Σχέδια του 2017 βλ. European 

Commission, 2017. Εrasmus+ Programme Guide, Version 2 (2017): 20/01/2017. s.l.: European Commission, σσ. 

120-121 
402 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτεραιότητες δεν μένουν μόνο στο επίπεδο των ανάπτυξης των δεξιοτήτων, αλλά 

αφορούν επίσης την διαφάνεια και την αναγνώρισή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016β, ό.π., σ. 27). Επιπλέον 

αναφέρεται πιθανή συνεισφορά της δράσης KA2 γενικότερα στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεξιοτήτων 

και Προσόντων. 
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των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών (γραμματισμός, επιστήμη, μαθηματικά), ενώ για τα Σχέδια του 2016 και 

του 2017 δίνεται έμφαση στην ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης, της πολυγλωσσίας και της επιχειρηματικότητας. 

Ως μέσα ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων προτείνονται η πολυθεματικότητα και η διαθεματικότητα, καθώς 

και η χρήση τεχνολογιών (Οδηγοί Σχεδίων 2015, 2016).  

Σχετικές έρευνες αναδεικνύουν τον αντίκτυπο και τη συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν 

προκειμένω των Σχολικών Συμπράξεων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών. H 

ανάπτυξη γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των Σχολικών 

Συμπράξεων, θεωρούνται μάλιστα δεξιότητες αλληλένδετες403. Μέσα από τις σχολικές συνεργασίες οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή με άλλες γλώσσες404, αποκτούν ενδιαφέρον γι’αυτές405 και αναγνωρίζουν τη σημασία τους για 

την επικοινωνία406. Οι δεξιότητες των μαθητών στις ξένες γλώσσες βελτιώνονται, ωστόσο ο βαθμός βελτίωσης 

εξαρτάται από τη βαθμίδα εκπαίδευσης του κάθε σχολείου, από το χρονικό διάστημα επαφής των μαθητών με τη 

γλώσσα, καθώς και από τους στόχους που έχουν θέσει οι συμμετέχοντες καθηγητές407. Aξίζει επίσης να σημειωθεί 

ότι η Αγγλική Γλώσσα χαρακτηρίζεται ως «lingua franca» των Προγραμμάτων ευρωπαϊκής συνεργασίας, καθώς 

αποτελεί τη βασική γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων408. Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία 

των Σχολικών Συμπράξεων στον τομέα των ξένων γλωσσών, παρατηρείται διαφοροποίηση ανάλογα με τη χώρα 

προέλευσης των μαθητών, γεγονός που πιθανόν να αντανακλά τα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων στις ξένες 

γλώσσες σε κάθε κράτος409.  

Παράλληλα με τις ξένες γλώσσες θεωρείται ότι μέσω των Συμπράξεων προάγεται η διαπολιτισμική 

κατανόηση και επικοινωνία. Μέσα από αυτές αυξάνεται το ενδιαφέρον και οι γνώσεις των μαθητών για τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και τον πολιτισμό τους410, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές μαθαίνουν να βλέπουν τον δικό τους 

πολιτισμό και τρόπο ζωής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο411. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο η βάση για 

διαπολιτισμικό διάλογο και για τη διαμόρφωση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη412. Oι Σχολικές Συμπράξεις 

παρατηρείται επιπλέον ότι εξελίσσουν τις κοινωνικές ικανότητες των συμμετεχόντων μαθητών, καθώς οι 

συμμετέχοντες μαθαίνουν να επικοινωνούν καλύτερα, αναπτύσσουν διαπροσωπικές δεξιότητες413 και 

λειτουργούν καλύτερα ως μέλη μίας ομάδας414. Μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία οι μαθητές βλέπουν 

διαφορετικά τις άλλες χώρες, ξεπερνούν τα στερεότυπα και μαθαίνουν να σέβονται ο ένας τον άλλο, γεγονός που 

θεωρείται ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτειότητας415. 

Οι «ήπιες» δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η διαχείριση προβλημάτων, η διαχείριση του χρόνου 

και η λήψη αποφάσεων αναπτύσσονται επίσης σε μεγάλο βαθμό416. Tα Σχέδια Erasmus+ βοηθούν τους μαθητές 

να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να εκφράζονται καλλιτεχνικά, κάτι που επιτυγχάνεται σε μεγάλο 

βαθμό και μέσα από τη συνεργασία τους με μαθητές άλλων χωρών και σε ξένες γλώσσες417. Θεωρείται μάλιστα 

ότι οι δεξιότητες αυτές προάγουν την άμιλα και ενθαρρύνουν μαθητές που δυσκολεύονται στο μάθημα418.  

Επιπρόσθετα, σημαντικός είναι ο αντίκτυπος που παρατηρείται και στην ανάπτυξη των ψηφιακών 

ικανοτήτων των μαθητών.  Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ΤΠΕ στο 

πλαίσιο Σχολικών Συμπράξεων επηρεάζεται κατά περίπτωση από τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές419 και 

                                                 
403 Gerard M. Doyle, FIMCI, 2011. Making a Difference –Study of the Impact of Learning Mobility: Lifelong 

Learning Programme in Ireland 2007‐09, Dublin: Léargas, σ. 57 
404 Diamantopoulou, A., 2006. The European Dimension in Greek education in the context of the European Union. 

Comparative Education, σ. 145 
405 CSES, 2004. Impact of School Partnerships (Socrates II/Comenius I 2000-2006), Mid-Term Evaluation, s.l.: 

s.n., σ.63 
406 Gerard M. Doyle, FIMCI, ό.π., σ. 57 
407 CIEP, 2012. Study of the impact of Comenius school partnerships on participating schools. Institutional 

changes and the European dimension, s.l.: European Commission, σ.3 
408 CSES, ό.π., σ. 64 
409 CSES, ό.π., σ. 64 
410 CIEP, ό.π., σ. 3, Diamantopoulou, ό.π., σ. 145, Gerard M. Doyle, FIMCI, ό.π., σ. 56 
411 CSES, ό.π., σ.101 
412 CIEP, ό.π., σ. 3 
413 Gerard M. Doyle, FIMCI, ό.π., σ. 59 
414 Association for Empirical Studies (GES), 2007. Impact of the Comenius School Partnerships on the 

participant schools, Final Report, Kassel: s.n., σ. 35 
415 CIEP, ό.π., σ. 4 
416 Diamantopoulou, ό.π., σ. 145 
417 CIEP, ό.π., σ. 4 
418 CIEP, ό.π., σ. 4 
419 Διαμαντοπούλου, Α., 2010. Διερεύνηση των καινοτόμων στοιχείων των εταιρικών σχολικών συμπράξεων: 

σύγκριση δύο προγραμμάτων Comenius 1. Πάτρα: s.n., σ. 415,  CSES, ό.π., σ.62 
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την ηλικία των εμπλεκομένων μαθητών420. Παράλληλα, η πιθανή έλλειψη δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ εκ 

μέρους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αποτελεί έναν αρνητικό παράγοντα στην ενσωμάτωση των Νέων 

Τεχνολογιών στο Πρόγραμμα421 γεγονός που μπορεί να εμποδίσει και την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων 

των μαθητών. 

Οι μεταγνωστικές δεξιότητες (learning to learn) συνδέονται άμεσα με τις ήπιες δεξιότητες που 

προαναφέρθηκαν και η ανάπτυξή τους αποτελεί ένα ακόμα αποτέλεσμα των Συμπράξεων. Οι δεξιότητες αυτές 

έχουν μία άμεση σχέση με τη γενικότερη ανάπτυξη της αυτονομίας των μαθητών μέσα από τις σχολικές 

συνεργασίες, καθώς παρατηρείται ότι οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση, ενώ αυξάνεται και το ενδιαφέρον 

τους για τη μάθηση422. Με έμμεσο τρόπο, οι μαθητές γίνονται πιο αυτόνομοι στη μάθηση, γεγονός που 

χαρακτηρίζεται σημαντικό για τις χώρες που έχουν έντονο το δασκαλο-κεντρικό στοιχείο στα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα423.  

Σχετικά με τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας η έρευνα του CIEP παρουσιάζει έναν θετικό 

αντίκτυπο424, ενώ όσον αφορά τις δεξιότητες στα μαθηματικά και στις επιστήμες, ο αντίκτυπος παρατηρείται σε 

περιπτώσεις Σχεδίων με συναφές θέμα425. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και η συμβολή των Σχολικών 

Συμπράξεων στην ανάπτυξη της έκφρασης των μαθητών μέσω της μητρικής γλώσσας426.  

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η κινητικότητα αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Η συμμετοχή των μαθητών στην οργάνωση των δράσεων του 

Προγράμματος φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τον αντίκτυπο στις γλωσσικές δεξιότητες, όπως επίσης και τη 

γνώση των μαθητών για τις άλλες χώρες, αλλά και την δική τους πολιτιστική κληρονομιά427. Συμμετέχοντας 

δυναμικά στον σχεδιασμό δράσεων (π.χ. υποδοχή των αποστολών στο σχολείο, διοργάνωση εκδηλώσεων), οι 

μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν δεξιότητες οργάνωσης, να εστιάζουν σε ένα θέμα και να παρουσιάζουν με 

σαφήνεια τις ιδέες τους428. Η κινητικότητα συνδέεται με την ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε προσωπικό 

επιπεδο429, αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές και θεωρείται ότι επηρεάζει δυναμικά τόσο τις αντιλήψεις τους 

όσο και τη μάθηση430. Ταυτόχρονα, η άμεση επικοινωνία και επαφή που προσφέρει η κινητικότητα δημιουργεί 

ένα σημαντικό υπόβαθρο ανάπτυξης διαπολιτισμικών και γλωσσικών δεξιοτήτων431.  

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα των Σχολικών Συμπράξεων σε όλα τα 

επίπεδα (με ένα εκ των οποίων και το ζήτημα των δεξιοτήτων) συνδέεται και με τον βαθμό αξιοποίησης των 

Συμπράξεων στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων, καθώς και με τον ρόλο που τους προσδίδει η Διεύθυνση του 

σχολείου και το προσωπικό432. Η μεγάλη υποστήριξη της Διεύθυνσης παρατηρείται ότι προάγει την καινοτόμο 

διδασκαλία, την χρήση ΤΠΕ αλλά και την αυτονομία των μαθητών ως προς τη μάθηση433. Άλλοι καθοριστικοί 

παράγοντες είναι η διάρκεια της Σύμπραξης, η προηγούμενη τυχόν εμπειρία του σχολείου σε ευρωπαϊκές 

Σχολικές Συμπράξεις, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος434.  

Όπως διαπιστώνεται με βάση τα παραπάνω, οι προτεραιότητες και οι στόχοι του Erasmus+ 

προσανατολίζονται σαφώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών και, όπως δείχνουν 

οι σχετικές έρευνες, οι ευρωπαϊκές Σχολικές Συμπράξεις αποτελούν γόνιμο έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μάλιστα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η ίδια η φύση των Σχολικών Συμπράξεων (διαπολιτισμική 

συνεργασία, κινητικότητα) προωθεί την ανάπτυξη των δεξιοτήτων/ικανοτήτων των μαθητών σε πολλά επίπεδα. 

Οι Συμπράξεις παρέχουν ένα πεδίο δράσης το οποίο ενθαρρύνει τη σύνδεση των δεξιοτήτων και την 

αλληλεπίδρασή τους σε ένα περιβάλλον ενεργού μάθησης με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά, ενώ οι 

κινητικότητες, τόσο κατά το στάδιο της πραγματοποίησής τους, όσο πριν και μετά από αυτήν, δημιουργούν και 

διαμορφώνουν μία δυναμική η οποία προσδίδει στις Συμπράξεις προστιθέμενη αξία. Αν και οι δυνατότητες 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων ποικίλλουν, οι γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες αναδεικνύονται ως 

σημαντικό σημείο αναφοράς των Σχολικών Συμπράξεων και η κινητικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

                                                 
420 Διαμαντοπούλου, ό.π., σ. 415 
421 CSES, ό.π., σ.124 
422 Association for Empirical Studies, ό.π., σ. 36 
423 CSES, ό.π., σ.70 
424 CIEP, ό.π., σ.  4-5 
425 CIEP, ό.π., σ. 5 
426 CIEP, ό.π., σ. 4 
427 CSES, ό.π., σ. 126 
428 Gerard M. Doyle, FIMCI, ό.π., σ. 61 
429 Diamantopoulou, ό.π., σ. 145 
430 CSES, ό.π., σ.132 
431 CSES, ό.π., σ. 63 
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ανάπτυξή τους. 

 

5. Η περίπτωση της Σχολικής Σύμπραξης “Back to our future” 

 

H Στρατηγική Σχολική Σύμπραξη Erasmus+ που διερευνάται στη μελέτη περίπτωσης έχει τίτλο «Back 

to our Future». Πρόκειται για διετούς διάρκειας Σύμπραξη (9/2014-9/2016) στην οποία συμμετείχαν συνολικά 

11 σχολεία (10 στο επίσημο πλαίσιο του Erasmus+ και ένα εκτός πλαισίου χρηματοδότησης)435. Η συγκεκριμένη 

μελέτη περίπτωσης επελέγη γιατί είχε ως θέμα τις δεξιότητες των μαθητών και την ανάπτυξή τους και διακρίθηκε 

ως Καλή Πρακτική από την ΕΕ. Επιπλέον, περιλάμβανε τον μέγιστο αριθμό εταίρων που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Erasmus+ καθώς και έναν σημαντικό αριθμό κινητικοτήτων στο πλαίσιο 

μαθητικών ανταλλαγών. 

Τα σχολεία που συμμετείχαν είναι διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων, διαφορετικού δυναμικού και 

βρίσκονται σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές. Στη Σύμπραξη συνολικά συμμετείχαν 500 μαθητές (ηλικίας 5 

έως 16 ετών) και 80 εκπαιδευτικοί, ενώ σύμφωνα με την αίτηση του Σχεδίου, 100 μαθητές εντάσσονταν στην 

κατηγορία των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες436. Επίσημη γλώσσα επικοινωνίας ήταν τα αγγλικά, ενώ 

βασικές γλώσσες επικοινωνίας ήταν τα αγγλικά και τα γερμανικά. Συντονίστρια Χώρα ήταν η Γερμανία. Όλα τα 

σχολεία εκτός από το σχολείο της Τουρκίας είχαν συνεργαστεί σε Πρόγραμμα Comenius κατά την περίοδο 2014-

16, ενώ τα 8 από αυτά είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν σε ευρωπαϊκά Προγράμματα.  

Στο Σχέδιο «Βack to our Future» το θέμα των δεξιοτήτων προσεγγίστηκε διαθεματικά και περιλάμβανε 

την σύνδεση των δεξιοτήτων με την επιχειρηματικότητα, την οικολογία, την οικονομία, τη λαϊκή παράδοση και 

την τέχνη μέσα σε ένα διαγενεακό και διαπολιτισμικό πλαίσιο. Με εξαίρεση το ελληνικό σχολείο, οι δράσεις 

όλων των σχολείων ήταν ενταγμένες στο σχολικό ωράριο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν: 

 69 κινητικότητες εκπαιδευτικών που αφορούσαν τη συμμετοχή στις 4 Διεθνικές Συναντήσεις για τη 

Διαχείριση του Σχεδίου  

 140 κινητικότητες μαθητών και 63 κινητικότητες συνοδών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 7 Ανταλλαγών 

Μαθητών Σύντομης Διάρκειας  

 19 κινητικότητες εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 6 Δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης Σύντομης Διάρκειας  

 

 

Μεθοδολογία μελέτης περίπτωσης 

 

Για τις ανάγκες της έρευνας αξιοποιήθηκε υλικό που παραχωρήθηκε από τη Συντονίστρια Χώρα 

(επίσημες αναφορές) και διεξήχθησαν συνεντεύξεις με την Υπεύθυνη του Συντονιστικού Σχολείου καθώς και με 

τους εκπαιδευτικούς που αποτέλεσαν Συντονιστές για την υλοποίηση του Σχεδίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκαν ημιδομημένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι οποίες ήταν 

βασισμένες στα ευρήματα της βιβλιογραφικής έρευνας. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αφορούσε κατά κύριο 

λόγο ποιες δεξιότητες-κλειδιά διαπίστωσαν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ότι αναπτύχθηκαν στους μαθητές του 

σχολείου τους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα μέσα με τα οποία αυτές αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση 

του προγράμματος και τον ρόλο που πιστεύουν οι ίδιοι ότι οι σχολικές συμπράξεις διαδραματίζουν γενικότερα 

στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων. Τέλος, για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου και ομαδοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις των 

συνεντεύξεων, ενώ στη συνέχεια ορίστηκαν οι κεντρικοί άξονες διερεύνησης του αντίκτυπου που είχε η 

συγκεκριμένη σχολική σύμπραξη στους μαθητές και τις δεξιότητες αυτών.  

 

 

6. Αποτελέσματα 

 

Οι Συντονιστές που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν κατά γενική ομολογία ότι παρατήρησαν 

ανάπτυξη των περισσότερων δεξιοτήτων στους μαθητές που συμμετείχαν συγκριτικά με το αρχικό τους επίπεδό, 

                                                 
435 Πρόκειται για τα σχολεία: 13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Σωκράτης», Ελλάδα, Volksschule Mils bei Imst, 

Αυστρία, Grundschule im Beerwinkel Berlin, Γερμανία, J.V.Veski nim. Maarja Põhikool Maarja Magdalena, 

Εσθονία, Colegio Torrente Ballester  Parla, Ισπανία, Scuola Primaria "Chiara e Francesco d' Assisi" Cantu, Ιταλία, 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki Barlinek, Πολωνία, Şcoala Gimnazialǎ Porumbeşti, Ρουμανία, 

Johnstonebridge Primary School, Ηνωμένο Βασίλειο, Reşat Turhan Ortaokulu Izmir, Τουρκία και ως associated 

partner 2. Schule Kobrin, Λευκορωσία. 
436 Όπως αναφέρεται, οι μαθητές αυτοί είτε προέρχονταν από ιδιαίτερα οικογενειακά περιβάλλοντα, είτε 

αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προέρχονταν από οικογένειες μεταναστών, είχαν μαθησιακές 

δυσκολίες, ή έμεναν σε περιοχή που ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση. 
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τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος του Προγράμματος,  

Όσον αφορά την επικοινωνία των μαθητών στην μητρική τους γλώσσα, οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν 

ότι οι μαθητές ανέπτυξαν σε σημαντικό βαθμό την προφορική και γραπτή τους έκφραση. Παράλληλα, 

υποστήριξαν πως μέσω του Προγράμματος και των παρουσιάσεων που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκειά του οι 

μαθητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην παρουσίαση και την επεξήγηση της δουλειάς τους. 

       Η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες (κατά βάση στην αγγλική που ήταν η επίσημη γλώσσα εργασίας στο 

Πρόγραμμα) ήταν από τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στους περισσότερους από τους 

συμμετέχοντες μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ακόμα και μαθητές που είχαν ελάχιστη γνώση της γλώσσας, μετά 

από λίγες μέρες ήταν σε θέση να εκφραστούν και να εξηγήσουν στους μαθητές των άλλων σχολείων τι ήθελαν 

να πούνε. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι τα παιδιά συνειδητοποίησαν τη σημασία που έχει η 

εκμάθηση των ξένων γλωσσών, ενώ η άμεση επαφή τους με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αποτέλεσε κίνητρο 

για την εκμάθησή τους μετά το τέλος του Προγράμματος. 

      Σύμφωνα με τους Συντονιστές, η μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις επιστήμες και στην 

τεχνολογία αναπτύχθηκαν αλλά σε όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο οι υπόλοιπες δεξιότητες. Η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων αυτών επετεύχθη μέσα από τη χρήση μαθηματικών σε πραγματικές καθημερινές συνθήκες (π.χ. 

μέτρηση ποσοτήτων). Παράλληλα σημειώνεται ότι οι μαθητές ήταν σε θέση στο τέλος του Προγράμματος να 

κάνουν τις δικές τους μαθηματικές εργασίες και ότι άλλαξε ο τρόπος που προσέγγιζαν τις μαθηματικές 

δραστηριότητες.  

       Οι μαθητές ανέπτυξαν επιπλέον σε μεγάλο βαθμό τις ψηφιακές τους ικανότητες κατά τη διάρκεια του 

Προγράμματος. Ειδικότερα, παρότι σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις 

νέες τεχνολογίες, μέσα από το Πρόγραμμα ήρθαν σε μεγάλο βαθμό σε επαφή και εξοικειώθηκαν με τον 

υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, καθώς και με τη χρήση υπολογιστικών 

προγραμμάτων. Επιπλέον, μετά το πέρας του Προγράμματος υπήρξε χρήση του διαδικτύου από τους 

μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές που συμμετείχαν σε κινητικότητες, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

προκειμένου να διατηρήσουν επικοινωνία με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Παράλληλα, στις περιπτώσεις 

που ήταν εφικτό, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία του περιεχομένου της ιστοσελίδας της 

Σύμπραξης (φωτογραφικό υλικό, δημιουργία παρουσιάσεων Powerpoint). Σημειώνεται ότι κάποιοι μεγαλύτεροι 

μαθητές συμμετείχαν ενεργά και στην ηλεκτρονική διάχυση του υλικού μέσω των social media, ενώ θεωρείται 

ότι έμαθαν να αξιοποιούν το διαδίκτυο και το Facebook ως εργαλεία για να μοιραστούν τις δράσεις τους. 

Επιπλέον, οι μαθητές όλων των σχολείων ενθαρρύνθηκαν να αναρτούν σχόλια στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης. 

Έτσι στο τέλος του Προγράμματος, τα παιδιά είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση του υπολογιστή και 

μπορούσαν να πραγματοποιούν τις δικές τους μαθησιακές έρευνες στο διαδίκτυο. 

        Όσον αφορά τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών, κατά τη διάρκεια της Σύμπραξης δόθηκε έμφαση 

στην ανάπτυξη της ικανότητας του «να μαθαίνουν να μαθαίνουν». Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι τα περισσότερα παιδιά κατάφεραν να λειτουργήσουν πιο αυτόνομα στην πορεία οικοδόμησης 

της γνώσης, χωρίς να εμπλέκεται σε αυτή συνεχώς ο εκπαιδευτικός. Παράλληλα, τα παιδιά παρακινούνταν να 

φέρνουν ιδέες τους, να κάνουν ερωτήσεις και να διδάσκουν το ένα το άλλο στις δραστηριότητες του 

Προγράμματος. 

       Σε εξίσου σημαντικό βαθμό αναπτύχθηκαν στους μαθητές οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Παρότι σε αρκετά σχολεία οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με την 

έννοια της συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της Σύμπραξης μπήκαν στη συνθήκη της εργασίας σε ομάδες και 

ανταποκρίθηκαν επιτυχώς σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό, έμαθαν να εργάζονται σε πολυπολιτισμικές ομάδες, να 

συζητάνε και να μαθαίνουν συμμετοχικά.  

       Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Σχολικής Σύμπραξης αναπτύχθηκε εξίσου το αίσθημα της πρωτοβουλίας 

και επιχειρηματικότητας των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά συμμετείχαν σε αγορές στις οποίες 

πούλησαν τα προϊόντα τους, ήρθαν σε επαφή με τη Mπλε Οικονομία (Blue Economy)437, με επιχειρήσεις μικρής 

κλίμακας, καθώς και με τοπικά και περιφερειακά οικολογικά κέντρα.  

       Τέλος, μέσα από τη Σχολική Σύμπραξη αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτιστική γνώση και 

έκφραση, όπως τόνισαν οι συντονιστές. Οι ίδιοι παρατήρησαν ότι το Πρόγραμμα  προώθησε σημαντικά τον 

διαπολιτισμικό διάλογο, ενώ ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο της κινητικότητας σε αυτόν, υποστηρίζοντας πως η 

άμεση επαφή αποτέλεσε προϋπόθεση για την προώθησή του. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι το 

Πρόγραμμα βοήθησε κάποιους μαθητές να αλλάξουν στερεοτυπικές αντιλήψεις δικές τους και των οικογενειών 

τους για ορισμένους πολιτισμούς, και τελικά να αλλάξουν σαν άτομα, καθώς και ότι τα βοήθησε να αναπτύξουν 

φιλίες τις οποίες διατηρούν μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η τέχνη θεωρήθηκε μία μέθοδος σκέψης και έκφρασης για 

την αλληλοκατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών. 

       Όσον αφορά τα μέσα που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, οι 

ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι η κινητικότητα αποτέλεσε ένα μέρος του Προγράμματος που είχε καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη αυτών, κάτι που ίσχυε ειδικότερα στην περίπτωση των διαπολιτισμικών και γλωσσικών 

                                                 
437 Βλ. http://www.theblueeconomy.org/  

http://www.theblueeconomy.org/
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δεξιοτήτων. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στο ότι η κινητικότητα έβαζε τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης 

μέσα από βιωματικές διαδικασίες και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, όπου υπήρχε αλληλεπίδραση με τους 

συμμετέχοντες των άλλων σχολείων, και κατά συνέπεια με διαφορετικούς πολιτισμούς και γλώσσες.  Για τον 

λόγο αυτό, πολλοί ήταν οι Συντονιστές που υποστήριξαν ότι οι δεξιότητες-κλειδιά αναπτύχθηκαν σε μεγαλύτερο 

βαθμό στους μαθητές που συμμετείχαν και στο κομμάτι της κινητικότητας, σε σχέση με αυτούς που συμμετείχαν 

μόνο στα υπόλοιπα μέρη του Προγράμματος. Κατά τις συνεντεύξεις διαπιστώθηκε ότι η κινητικότητα μαθητών 

δεν ήταν εφικτή για 2 από το συμμετέχοντα σχολεία, λόγω νομικού πλαισίου και ηλικίας των μαθητών. Ωστόσο, 

ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι τα σχολεία αυτά φιλοξένησαν αποστολές των εταιρικών 

σχολείων αναφέρθηκε ότι είχε θετική συμβολή στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών και γλωσσικών δεξιοτήτων 

των μαθητών τους.  

       Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθούν και κάποια επιπλέον συμπεράσματα που αναδύθηκαν μέσα από τις 

απαντήσεις των συντονιστών για τον αντίκτυπο της Σύμπραξης. Οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους αναγνώρισαν 

ότι το Πρόγραμμα είχε προστιθέμενη αξία για τους μαθητές και τα σχολεία τους, καθώς προσέφερε δυνατότητες 

και είχε αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να προκύψουν στον ίδιο βαθμό εάν το Πρόγραμμα είχε υλοποιηθεί 

σε εθνικό, ενδοσχολικό πλαίσιο. Επίσης, έμφαση δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς στο γεγονός ότι μέσα από τη 

Σύμπραξη διαφοροποιήθηκαν οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς οι εκπαιδευτικοί μπήκαν και οι ίδιοι 

στη διαδικασία να συνεργαστούν με τους μαθητές τους και να μάθουν από αυτούς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα 

να αναπτυχθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η Σύμπραξη δεν 

οδήγησε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων-κλειδιών μόνο των μαθητών τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό και των ίδιων, 

κυρίως όσον αφορά την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, ορισμένοι 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η εξέλιξη αυτή τους βοήθησε στην καλύτερη διαχείριση και υλοποίηση του 

Προγράμματος. Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία της υποστήριξης του Προγράμματος εκ μέρους της ηγεσίας και 

του σχολείου γενικότερα για τη βέλτιστη υλοποίησή του, η ανάγκη μείωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών όσον 

αφορά τις μετακινήσεις, αλλά και η συμβολή της ύπαρξης των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών. Επίσης 

υπογραμμίστηκε ως θετική η υλοποίηση του Προγράμματος εντός σχολικού ωραρίου, καθώς με αυτό τον τρόπο 

μπορούν να συμμετέχουν και να επωφελούνται περισσότεροι μαθητές. 

 

 

7. Συμπεράσματα 

 

Η μελέτη περίπτωσης επιβεβαιώνει τη συμβολή των Σχολικών Συμπράξεων στην ανάπτυξη όλων των 

δεξιοτήτων-κλειδιών των μαθητών, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.  Παράλληλα, αναδεικνύεται η 

κινητικότητα των μαθητών ως μία δυναμική διαδικασία η οποία προσδίδει στις Συμπράξεις προστιθέμενη αξία 

και η οποία προάγει σημαντικά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Μάλιστα, οι κινητικότητες θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν το «συγκριτικό πλεονέκτημα» των Συμπράξεων του Erasmus+, δικαιολογώντας 

πλήρως τον κεντρικό ρόλο που έχουν ως χρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος και ως βασικά 

συστατικά κάθε Σχεδίου. Οι Σχολικές Συμπράξεις καταφέρνουν να συνδέουν επιτυχώς, στο βαθμό που κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό περιβάλλον το επιτρέπει, τη σχολική εκπαίδευση με τους στόχους των 

Στρατηγικών της ΕΕ για ανάπτυξη και παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μία βάση για διαπολιτισμικό 

διάλογο και για τη διαμόρφωση της ιδιότητας του ενεργού, ευρωπαίου πολίτη. Ως εκ τούτου, πρόκειται για 

συνεργασίες που επιφέρουν οφέλη σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την έρευνα επίσης 

αναδύθηκαν χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των Σχολικών Συμπράξεων 

και στη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στις δεξιότητες των μαθητών: η υλοποίηση των Συμπράξεων εντός 

σχολικού ωραρίου θεωρείται θετική για την επίτευξη των στόχων τους, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία της 

ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών, η αξία της υποστήριξης από τη Διεύθυνση του σχολείου και η ανάγκη 

απλοποιημένων, μη γραφειοκρατικών διαδικασιών.  

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών μέσα από τις Συμπράξεις. Η διερεύνηση του αντίκτυπου Συμπράξεων όπου υλοποιήθηκαν όχι 

μόνο μαθητικές ανταλλαγές αλλά και μικτές δράσεις εκπαίδευσης (joint-staff training events στο πλαίσιο των 

LTTA) και η διερεύνηση της επίδρασης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των μαθητών κατά την διάρκεια του Προγράμματος αποτελούν ένα ενδιαφέρον αντικείμενο 

μελλοντικής έρευνας. 

Τέλος, προτείνεται η αύξηση της χρηματοδότησης για τις Σχολικές Συμπράξεις, ώστε να μπορούν να 

συμμετέχουν σε αυτές περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς και η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε 

στοχευμένες Δραστηριότητες Μάθησης, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη βέλτιστη διαχείριση και υλοποίηση των Συμπράξεων. 
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Η πολιτική Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών και Υπηρεσιών στα πλαίσια της 

Ε.Ε.:  Μελέτη περίπτωσης εμπορικών συναλλαγών της Ε.Ε. με Κίνα και 

Κένυα - Τσάγια Ειρήνη 

 

Τσάγια Ειρήνη 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

Περιγραφή 

 

Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο , και ιδιαίτερα η σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή, χαρακτηρίζεται από έντονο 

βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών διεθνώς με κυρίαρχο τον οικονομικό τομέα.  Καίριο ρόλο 

διαδραματίζει το διεθνές εμπόριο, για το οποίο ήδη από το 1944, στα πλαίσια της Διάσκεψης BRETTON 

WOODS, συστάθηκε στα κράτη να μειώσουν τα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο και να προωθήσουν τις αμοιβαία 

επωφελείς διεθνείς εμπορικές σχέσεις.438  

Λόγω της σπουδαιότητάς του, επιλέχθηκε ως αντικείμενο της παρούσης εργασίας το διεθνές εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια της Ε.Ε. Στόχος της εργασίας είναι αφενός να παρουσιαστεί το θεωρητικό 

υπόβαθρο του διεθνούς εμπορίου και αφετέρου να μελετηθεί η περίπτωση των συναλλαγών της Ε.Ε. με έναν 

αναπτυγμένο και ισχυρό εμπορικό εταίρο όπως η Κίνα και με μία αναπτυσσόμενη χώρα, όπως η Κένυα. 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στον ορισμό και τη σπουδαιότητα του διεθνούς ελεύθερου 

εμπορίου, καταδεικνύοντας τόσο τα οφέλη όσο και τις αδυναμίες του και παρουσιάζεται η σύνδεσή του με την 

παγκοσμιοποίηση. Επίσης, αφού αναλυθεί η συμβολή του ελεύθερου εμπορίου στην οικονομική ολοκλήρωση, 

αντιπαραβάλλονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με το ρόλο της Ε.Ε. στη διαμόρφωση του διεθνούς συστήματος 

εμπορικών συναλλαγών και στη συμβολή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε), που συστήθηκε 

και αντικατέστησε τη «Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου» (GATT). Διεξοδικά αναφέρεται το έργο του, 

τα μέλη και οι φορείς που συμμετέχουν. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι διαδικασίες που ακολουθεί η 

Ε.Ε. στο διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τα εργαλεία της διεθνούς εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί, 

δασμοί, ποσοστώσεις εισαγωγών, επιδοτήσεις εξαγωγών, εθελούσιοι εξαγωγικοί περιορισμοί.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί το εμπορικό καθεστώς της Ε.Ε. που εφαρμόζεται σε έναν μεγάλο και 

δυνατό εμπορικό εταίρο, όπως η Κίνα , και στις χώρες  της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) , 

όπου εφαρμόζονται οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) , καθώς επίσης παρέχεται 

αδασμολόγητη πρόσβαση χωρίς ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα, εκτός από όπλα και πυρομαχικά. Ως προς το 

δεύτερο σκέλος θα μελετηθεί η Κένυα, η οποία πρόσφατα υπέγραψε την ΣΟΕΣ.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα διατυπωθούν τα συμπεράσματα που εξάγονται καθώς επίσης και 

προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης και έρευνας στο συγκεκριμένο θέμα σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

(ΛΑΧ).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1.1 Διεθνές εμπόριο – Εννοιολογική προσέγγιση 

 

Το πολύπλοκο σύγχρονο περιβάλλον και η αλληλεπίδραση των σχέσεων μεταξύ των κρατών είναι αντικείμενο 

το μελέτης της Διεθνούς Οικονομικής ή διαφορετικά Οικονομικής των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, η οποία 

μπορεί να χωριστεί σε δύο ευρείες κατηγορίες μελέτης: των διεθνών νομισματικών σχέσεων και του διεθνούς 

εμπορίου. 

 Το διεθνές (ή παγκόσμιο) εμπόριο ορίζεται ως η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των 

χωρών του κόσμου, με αποτέλεσμα καταναλωτές και επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

εγχώριων και ξένων αγαθών ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Χολέβα (1997), διεθνές εμπόριο είναι οι συναλλαγές 

                                                 
438 Ι. Χολέβας (1997), σελ.17 
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που πραγματοποιούνται μεταξύ διαφορετικών χωρών, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, φέρνοντας σε εμπορική 

επικοινωνία τις εθνικές οικονομίες και δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις.  

 

1.2 Οφέλη του διεθνούς εμπορίου   

 

 Από την εποχή του Adam Smith οι οικονομολόγοι συνηγορούσαν υπέρ του ελεύθερου εμπορίου 

εκθέτοντας τα οφέλη που αποφέρει.  Καταρχάς, τα οφέλη βασίζονται στο συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε χώρας, 

εφόσον γίνεται καταμερισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων βάσει αυτού. Η αναδιάρθρωση και η 

ανακατανομή των παραγωγικών δυνάμεων προωθεί την εξειδίκευση σε καθεμία χώρα και με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται αμοιβαία μεγαλύτερη αποδοτικότητα λόγω της  παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα.439   

 Ένας άλλος όρος που εισέρχεται κατά τη μελέτη του διεθνούς εμπορίου είναι ο ανταγωνισμός  μεταξύ 

των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος συμβάλλει στην βελτίωσή τους, ώστε να προσφέρονται 

προϊόντα ανταγωνιστικά, δηλαδή καλύτερης ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές, με απόρροια την ωφέλεια σε όλους 

τους καταναλωτές στον πλανήτη.  Επίσης, καλύπτεται μεγαλύτερο εύρος αναγκών των κατοίκων των χωρών που 

συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο και έχουν πρόσβαση σε περισσότερα αγαθά, αφού δημιουργούνται αποθέματα 

αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, καύσιμα, μέταλλα. 440 

 Τέλος, ο Krugman (2011) επισημαίνει πως μορφές διεθνούς εμπορίου, άδηλες, είναι επίσης η διεθνής 

μετανάστευση και ο διεθνής δανεισμός, όπου η πρώτη αφορά ανταλλαγή εργασίας έναντι αγαθών και η δεύτερη 

ανταλλαγή παραχθέντων αγαθών έναντι υπόσχεσης μελλοντικών αγαθών.  Ακόμη, η διεθνείς ανταλλαγές 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές και οι ομολογίες, μπορούν να αποφέρουν όφελος 

σε όλες τις χώρες , επιτρέποντας σε κάθε χώρα να διαφοροποιήσει τον πλούτο της και να μειώσει τη 

μεταβλητότητα του εισοδήματός της.441 

 

1.3 Αδυναμίες του διεθνούς εμπορίου 

 

 Οι αρνητικές επιδράσεις του διεθνούς εμπορίου στην διανομή εισοδήματος αποτελεί βασικό αρνητικό 

αντίκτυπο, το οποίο έχει εγείρει ποικίλες αναλύσεις από οικονομολόγους.  Το διεθνές εμπόριο δηλαδή μπορεί να 

πλήξει και να προκαλέσει ζημία σε κάποιες ομάδες πληθυσμού, κυρίως τους ιδιοκτήτες πόρων που συνδέονται 

«ειδικά» με κλάδους που ανταγωνίζονται τις εισαγωγές.  Αύξηση των εξαγωγών από τις χώρες που επικρατούν 

χαμηλοί μισθοί, συνεπάγεται  μείωση των πραγματικών μισθών και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο 

διεθνές εμπόριο, με αποτέλεσμα πλήγμα στο εργατικό δυναμικό.  

 Επίσης, στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου γίνεται εισαγωγή προϊόντων με χαμηλότερη τιμή σε μια 

χώρα που παράγει ίδια προϊόντα με συνέπεια τον τραυματισμό των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας 

της χώρας εισαγωγής, με φαινόμενα αρνητικά, όπως τον αφανισμό επιχειρήσεων και την ανεργία.442   

 

1.4 Σύνδεση διεθνούς ελεύθερου εμπορίου με παγκοσμιοποίηση 

 

 Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες διαφορετικών πεδίων, 

και όπως αναφέρει σε σύγγραμμά του ο καθηγητής Α.Μπιτζένης (2009) είναι ένας όρος που ισχύει για τις 

περισσότερες πτυχές της ζωής.443  Πυρήνας της έννοιας της παγκοσμιοποίησης είναι η τάση του κόσμου να γίνει 

μία οντότητα. Επιτυγχάνεται μέσω του διαδικτύου, της άμεσης διάχυσης πληροφοριών μέσω αυτού, της εξέλιξης 

των μέσων μεταφοράς και της εξάλειψης τεχνητών φραγμών στη διεθνή κινητικότητα κεφαλαίου.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μεταφορά πολιτικών και πολιτιστικών ιδεολογιών , τάσεων , μόδας, 

νοοτροπίας, κουλτούρας και ιδεών παγκοσμίως.  

 Από οικονομική σκοπιά, παγκοσμιοποίηση είναι η τάση της διεθνούς – παγκόσμιας οικονομίας για 

ενοποίηση-ολοκλήρωση (integration) , τόσο στο εμπόριο και τις επενδύσεις όσο και στην εναρμόνιση με 

νομοθεσίες και κανονισμούς που διέπουν τις οικονομικές δραστηριότητες.  Βασικός παράγοντας της 

παγκοσμιοποίησης είναι η απελευθέρωση των αγορών, δηλαδή το διεθνές ελεύθερο εμπόριο, το οποίο 

αναπτύσσεται συνεχώς αφού δεν υφίστανται πλέον τόσοι περιορισμοί, διευκολύνεται από θεσμούς , όπως τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και η αλληλεξάρτηση των οικονομιών του πλανήτη ενισχύεται συνεχώς με τη 

συμβολή της τεχνολογικής ανάπτυξης.  

 Ιστορικά, από την περίοδο του Α' Παγκοσμίου πολέμου (1870-1914) ξεκίνησε η  πρώτη φάση της 

παγκοσμιοποίησης. Με το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου ξεκίνησε και η δεύτερη φάση. Οι αναπτυγμένες 

                                                 
439 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld (2011), σελ.94-95 
440 Χολέβας (1997), σελ.23 
441 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld (2011), σελ.51 
442 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld (2011), σελ.52 
443 Α.Μπιτζένης (2009), σελ.263 
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δημοκρατικές χώρες ακολούθησαν πολιτική περιορισμού των εμποδίων στο διεθνές εμπόριο, υποστηρίζοντας ότι 

το ελεύθερο εμπόριο δεν προάγει μόνο την ευημερία αλλά και την παγκόσμια ειρήνη.   

 

1.5 Ελεύθερο εμπόριο και οικονομική ολοκλήρωση 

 

Η οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ διαφορετικών κρατών αναφέρεται στην κατάργηση των εμποδίων στο μεταξύ 

τους εμπόριο, και στην καθιέρωση μορφών συνεργασίας και συντονισμού της οικονομικής πολιτικής τους.  

Στόχος της η μείωση του κόστους παραγωγής και των τιμών και επομένως αύξηση της κοινωνικής ευημερίας.  

Μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές ανάλογα με την μορφή και την ένταση της διακρατικής συνεργασίας. Οι 

μορφές αυτές συνεργασίας ανάλογα με την ένταση της ενοποίησης είναι:444  

Προνομιακή περιοχή εμπορικών συναλλαγών, που οι χώρες συνιστούν ένα εμπορικό μπλοκ χωρών με λιγότερους 

δασμούς και φόρους  

Περιοχή Ελεύθερου Εμπορίου, όπως το Βορειοαμερικανικό Σύμφωνο Ελεύθερου Εμπορίου NAFTA.  

Τελωνειακές ενώσεις, όπου οι χώρες έχουν καταργήσει τους μεταξύ τους περιορισμούς αλλά διατηρούν κοινή 

πολιτική εμπορίου προς τις υπόλοιπες χώρες-μη μέλη 

Κοινή Αγορά, όπου οι χώρες αποτελούν τελωνειακή ένωση και επιπλέον επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση των 

συντελεστών παραγωγής μεταξύ τους (κεφάλαιο, εργατικό δυναμικό, τεχνολογικά προϊόντα).  

 

1.6 Εμπορική πολιτική:  Δασμοί και Ποσοστώσεις  

 

Η εμπορική πολιτική περιλαμβάνει ενέργειες όπως445:  

Δασμοί , οι οποίοι είναι φόροι επί ορισμένων διεθνών συναλλαγών, που συνεπάγονται κρατικά έσοδα και 

προστατεύουν τους αντίστοιχους τομείς της εγχώριας οικονομίας. Οι δασμοί στοχεύουν στην προστασία των 

εγχώριων παραγωγών και την ενίσχυση των εσόδων του κράτους. Από την άλλη πλευρά ωστόσο μειώνουν το 

επίπεδο ευημερίας του καταναλωτή, αφού δεν γίνεται αποδοτική εκμετάλλευση των μέσων παραγωγής και δεν 

αξιοποιείται το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας.  

Ποσοστώσεις , μέτρο το οποίο αφορά νόμιμα όρια στην αξία ή τον όγκο εισαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων.  

Εκούσιοι περιορισμοί εξαγωγών  

Αξίωση ελάχιστου εγχώριου μεριδίου παραγωγής  

Επιδοτήσεις εξαγωγών  

Γραφειοκρατικά εμπόδια (για παράδειγμα, στρεβλώνοντας απλές τελωνειακές διαδικασίες)  

 

 Σταδιακά, περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό πολλά εμπόδια. Στην πραγματικότητα, σε καμία χώρα του 

κόσμου οι παραπάνω επιλογές δεν είναι πλήρως απαλλαγμένες από περιορισμούς. Ακόμη και χώρες που 

εγκρίνουν και προωθούν το ελεύθερο εμπόριο, έχουν δασμούς –δηλαδή φόρους στα εισαγόμενα αγαθά και 

καθορισμένο ποσοστό – δηλαδή περιορισμούς στις εισαγόμενες ποσότητες, ποσοστώσεις. Ταυτόχρονα όμως, στις 

περισσότερες χώρες , οι μέσοι δασμοί γίνονται όλο και χαμηλότεροι ενώ περιορισμοί στις αγορές χρήματος 

εξαλείφονται με ραγδαίους ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι αγορές σε όλο τον κόσμο να ενοποιούνται όλο και 

περισσότερο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ 

 

2.1 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

 

Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) υπεγράφη το 1947 (ΟΗΕ), χωρίς όμως να έχει νομική 

προσωπικότητα. Αφορούσε 23 κράτη και βασιζόταν στην αρχή του «Μάλλον Εννοούμενου Κράτους» και στην 

αρχή της «Ίσης Εθνικής Μεταχείρισης» 

Τη διαδέχθηκε ο Π.Ο.Ε (1995) με τη συμφωνία στο γύρο της Ουρουγουάης, ενσωματώνοντας τις διατάξεις της 

GATT. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ ή WTO)  ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1995 με έδρα τη 

Γενεύη και δημιούργησε ένα σύστημα συναλλαγών με διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες που ρυθμίζουν και 

συντονίζουν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.  

Ο ΠΟΕ διατήρησε τις διατάξεις της GATT επεκτείνοντας όμως το διεθνές εμπόριο στην ανταλλαγή υπηρεσιών 

και ιδεών. Ενοποίησε επίσης προγενέστερες εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία και τα  κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα. 

                                                 
444 Α.Μπιτζένης (2009), σελ.387-389 
445 Αγιομυργιανάκης Μ., Βλάσσης Μ., Thomson H. (2006) 
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Σημαντικότερες συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν είναι η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα 

των υπηρεσιών GATS και η Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 

TRIPS.   

Οι σκοποί του είναι : 

 Απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου 

 Προστασία των αναπτυσσόμενων χωρών 

 Ανύψωση του Βιοτικού Επιπέδου 

 Διασφάλιση Πλήρους Απασχόλησης 

 Αύξηση του Πραγματικού Εισοδήματος και της Ενεργού Ζήτησης. 

 Μεγέθυνση της Παραγωγής και του Εμπορίου Αγαθών και Υπηρεσιών 

 Άριστη Χρήση των Παγκόσμιων Παραγωγικών Πόρων 

 Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος 

 Διασφάλιση στις Αναπτυσσόμενες Χώρες Μεριδίου στην Αύξηση του Διεθνούς Εμπορίου που Συνάδει 

με τις Ανάγκες Οικονομικής τους Ανάπτυξης 

 Επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των μελών του και  παρακολούθησης της εμπορικής 

πολιτικής των μελών του.  

 Παροχή Τεχνικής Βοήθειας στις Αναπτυσσόμενες χώρες - μέλη του.  

 

2.2 ΠΟΕ, η Ε.Ε. και το διεθνές σύστημα συναλλαγών  

 

Η Ε.Ε. σε συνεργασία με τις ΗΠΑ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος διεθνών 

συναλλαγών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ε.Ε. είχε αρχικά σχεδιαστεί με σκοπό την άρση των τελωνειακών 

φραγμών και την προώθηση του  ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της και η ιδέα της «ενιαίας 

αγοράς» είχε εμπνευστεί από τις αρχές της GAAT. 

Η Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΟΕ εκπροσωπείται από την Επιτροπή,446 η οποία διαπραγματεύεται για το όφελος της 

ένωσης αλλά και του συνόλου των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με 

το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποβάλλοντας εκθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη 

στρατηγική των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν.  

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα η Ε.Ε. σταδιακά γίνεται κυρίαρχη στο διεθνές εμπόριο. Εξετάζεται το 

εμπορικό ισοζύγιο για την περίοδο 2007-2017 και φαίνεται η αυξητική του τάση.  

 

Διάγραμμα 1: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.(2007-2017) 

 

 
Πηγή: www.tradingeconomics.com *Τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ 

 

Αναλυτικά, παρατηρείται ότι την τελευταία δεκαετία, 2007-2017, τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές στην 

Ε.Ε. έχουν αυξητική τάση, με απότομη αρνητική μεταβολή στο έτος 2011, που οφείλεται προφανώς στο γενικό 

κλίμα απαισιοδοξίας της χρηματοοικονομικής κρίσης που ξεκίνησε.  

                                                 
446 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150988.pdf 

http://www.tradingeconomics.com/
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Φτάνοντας στο 2015, το άθροισμα εισαγωγών (Ι) και εξαγωγών (Χ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο 

κόσμο (εμπορικό πλεόνασμα) υπολογίζεται 3,5 τρις € ! Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πιο 

ανταγωνιστική, αυξάνει το μερίδιό της και ισχυροποιεί τη θέση της ανάμεσα στους παράγοντες στον τομέα του 

διεθνούς εμπορίου. 

 

Διάγραμμα 2: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 
Πηγή: eurostat.ec.europa.eu  *Τα ποσά εκφράζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

 

Από το διάγραμμα προκύπτει ότι Η Ε.Ε. (των 28) ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας υπηρεσιών του 

κόσμου το 2014.  Όπως φαίνεται, η Ε.Ε. εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα με καθεμία χώρα ξεχωριστά των G20  

και  επιπλέον το συνολικό της εμπορικό πλεόνασμα το 2014 έφτασε το ύψος των 162,9 δις € .  

Από πλευράς εξαγωγών, οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ε.Ε. είναι με σειρά κατάταξης:   

(1) Ηνωμένες πολιτείες  

(2) Κίνα 

(3) Ρωσία  

Στις εισαγωγές , οι βασικότεροι εμπορικοί εταίροι της είναι:  

(1) Ηνωμένες πολιτείες  

(2) Κίνα 

(3) Τουρκία 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

3.1 Εμπορικές συναλλαγές Ε.Ε. – Κίνα 

 

Από τα  τέλη της δεκαετίας του '80 , η Κίνα παρουσίασε θεαματική οικονομική ανάπτυξη.  

Οικονομική έκρηξη  και υψηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης συνθέτουν το «κινεζικό οικονομικό θαύμα».  Η 

μεταβολή της Κίνας τα τελευταία 35 χρόνια από μία φτωχή αγροτική οικονομία στη μεγαλύτερη βιομηχανική και 

εξαγωγική χώρα του κόσμου, αποτέλεσε μοναδικό φαινόμενο ανάπτυξης και έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από 

πολλούς επιστήμονες. Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι είναι εξαιρετικά ανοικτή στο διεθνές εμπόριο και 

προσανατολισμένη στις εξαγωγές.   

 Από τα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται οι εμπορικές συναλλαγές της Ε.Ε. με τον ισχυρό εμπορικό 

εταίρο Κίνα , την τελευταία τριετία 2013-2015 (στη βάση δεδομένων της eurostat υπήρχαν στοιχεία μόνο μέχρι 

και το 2015).  
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Πηγή: eurostat.ec.europa.eu  *Τα ποσά εκφράζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

 

 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η Ε.Ε.  εισάγει ολοένα και περισσότερα αγαθά  από την Κίνα  (αυξανόμενο 

εμπορικό έλλειμμα) . Συγκεκριμένα οι εισαγωγές αγαθών σχεδών διπλασιάζονται το 2015 σε σχέση με το 2013 

ενώ οι εξαγωγές παρουσιάζουν πολύ μικρή αύξηση. Για το λόγο αυτό, το εμπορικό έλλειμμα συνεχώς αυξάνεται.  

 

 
Πηγή: eurostat.ec.europa.eu  *Τα ποσά εκφράζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

 

 

 Αντίθετα, σε ότι αφορά το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας, από το Διάγραμμα 4 

διαπιστώνεται ότι το εμπορικό ισοζύγιο υπηρεσιών για την Ε.Ε. είναι πάντα θετικό και μάλιστα παρατηρείται 

αύξηση εξαγωγών υπηρεσιών προς την  Κίνα με την πάροδο των ετών.  

 

3.2 Εμπορικές συναλλαγές Ε.Ε. – Κένυα 

 

Η Κένυα αποτελεί μια αναπτυσσόμενη χώρα.  Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από την 

Κένυα με τον υπόλοιπο κόσμο είναι 16,92% του ΑΕΠ της. Σύμφωνα με αυτό το δείκτη, η Κένυα κατατάσσεται 

στην 150η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί  ότι εάν οι εξαγωγές είναι μεγαλύτερες από περίπου 

60% του ΑΕΠ, αυτό δείχνει μια οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές. Αντίθετα, τιμές χαμηλότερες από 

περίπου 15% του ΑΕΠ δείχνουν μια σχετικά κλειστή οικονομία. Το εμπορικό ισοζύγιο της Κένυας, δηλαδή η 
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αξία των εξαγωγών μείον τις εισαγωγές, είναι -17.28% του ΑΕΠ. Αρνητικός αριθμός σημαίνει έλλειμμα του 

εμπορικού ισοζυγίου και θετικός αριθμός σημαίνει ένα εμπορικό πλεόνασμα.447  

Όπως και στην ανάλυση των εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα ελέγχουμε παρακάτω τα ίδια διαγράμματα που 

κατασκευάστηκαν βάσει των στοιχείων της eurostat .  

 

  
Πηγή: eurostat.ec.europa.eu  *Τα ποσά εκφράζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

  

Σταδιακά, οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς την αναπτυσσόμενη χώρα Κένυα αυξάνονται, παρουσιάζοντας και μικρή 

θετική μεταβολή του εμπορικού ισοζυγίου, δηλαδή εμπορικό πλεόνασμα, αλλά πάντοτε σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

καθώς υπήρχαν αρκετά εμπόδια στις μεταξύ τους συναλλαγές, τα οποία θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα.  

 

 
Πηγή: eurostat.ec.europa.eu  *Τα ποσά εκφράζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ 

 

 Το Διάγραμμα 6 απεικονίζει τις εμπορικές συναλλαγές υπηρεσιών μεταξύ Ε.Ε. και Κένυας.  Στοιχεία 

δεν υπάρχουν καταχωρημένα στη διεθνή βάση δεδομένων της eurostat για το έτος 2015 ενώ το εμπορικό ισοζύγιο 

είναι πολύ χαμηλό για τα προηγούμενα δύο έτη, ωστόσο πάντα θετικό. Αυτό σημαίνει ότι η Ε.Ε. εξάγει υπηρεσίες 

προς την αναπτυσσόμενη Κένυα και είναι λογικό αυτό, αφού η Κένυα υστερεί στους τομείς των υπηρεσιών.  

 

 3.3 Εμπορική πολιτική της Ε.Ε. προς αναπτυγμένες χώρες -  Κίνα 

 

Eνώ κατά κύριο λόγο επιτυγχάνεται ελεύθερο εμπόριο μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας, ωστόσο παραμένουν κάποια 

εμπόδια, τα οποία ορίζει η Κίνα. Συγκεκριμένα, η Κίνα απαγορεύει την εξαγωγή κάποιων πρωταρχικών α' υλών 

και θέτει ποσοτικούς περιορισμούς (ποσοστώσεις) σε αυτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη στην Ε.Ε. και τις 

υπόλοιπες χώρες.  

                                                 
447 http://www.theglobaleconomy.com/Kenya/ 
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 Εμπόδια (μη δασμολογικά) αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκά προϊόντα στην προσπάθεια εισόδου τους στην κινεζική 

αγορά (φάρμακα, καλλυντικά , ιατρικά μηχανήματα). Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κίνας ορίζει ότι η προμήθεια 

του Δημοσίου πρέπει να γίνεται από Κινέζικες εταιρίες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων . Μόνο αυτοί μπορούν να 

συμμετέχουν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς  

 

Περιορισμός στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI Catalogue) - πρόσφατη διαμόρφωση του Market Access 

Negative list , για παράδειγμα περιορισμός στην επένδυση μέσω Κοινοπραξίας, με προαπαιτούμενα στον τομέα 

τεχνολογίας ή της έρευνας κ ανάπτυξης, συγκεκριμένο τύπο σύστασης κλπ 

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, η Ε.Ε. έχει  ένα ενιαίο σύστημα δασμών επί των εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ, το 

οποίο ισχύει και για την Κίνα.  

 

3.4   Εμπορική πολιτική της Ε.Ε. προς αναπτυσσόμενες χώρες -  Κένυα 

 

To εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικότερα με την Κένυα είναι πολύ πιο περιορισμένο, όπως δείξαμε 

και στην ενότητα 3.2.  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία «Όλα Εκτός από Όπλα» (ΟΕΟ), η οποία εγγυάται 

την αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλα τα προϊόντα, εκτός από όπλα 

και πυρομαχικά, για τις 49 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ).  

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το 2012, «Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη», η εμπορική 

πολιτική της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες έχει εστιάσει στην προαγωγή της ενσωμάτωσής τους στην 

παγκόσμια οικονομία με παράλληλη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις χώρες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.  

Η μεταβατική προτιμησιακή σταμάτησε να ισχύει για τις χώρες αυτές την 1η Οκτωβρίου 2016 και σταδιακά 

αντικαθίσταται με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που εξακολουθούν να περιέχουν ισχυρές αναπτυξιακές 

συνιστώσες αλλά συνάδουν περισσότερο με τους κανόνες του ΠΟΕ, όπως οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 

σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1   Συμπεράσματα 

 

    Ο καθορισμός πολιτικής διεθνούς εμπορίου είναι ένα πολύπλοκο αλλά πολύ σημαντικό θέμα για την 

οικονομία κάθε κράτους και την ευημερία των πολιτών του. Προάγει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

ευημερία, τα οποία αναλύονται στο  παρακάτω κείμενο.  

  Ένα χρήσιμο πρώτο βήμα για να διαπιστώσει κανείς κατά πόσον το εμπόριο και η οικονομική ανάπτυξη 

σχετίζονται είναι να ψάξει για τις συσχετίσεις. Η εικόνα που ακολουθεί, από τον Ventura (2006), εμφανίζει  τους 

ρυθμούς ανάπτυξης των δύο αυτών μεταβλητών ένας ενάντια στον άλλο, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά 

δεδομένα από διάφορες περιοχές και χρονικές περιόδους. Κάθε τελεία σε αυτό το οικόπεδο αντιστοιχεί σε αύξηση 

σε μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Υπάρχουν 

συνολικά επτά περιοχές (Δυτική Ευρώπη, Δυτικές Παραφυάδες, την Ανατολική Ευρώπη και την πρώην ΕΣΣΔ, 

τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική) σε τέσσερις περιόδους (1870-1913, 1913-1950, 1950-1973 και 

1973-1998). Όπως μπορεί να δει κανείς, υπάρχει μια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της αύξησης του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος και της ανάπτυξης του εμπορίου. 

 
Πηγή: Ventura, J (2005): A global view of economic growth. Handbook of economic growth, 1, p.1419-1497 

  

 Η σχέση αυτή είναι μόνο μια συσχέτιση, και δεν συνεπάγεται την αιτιώδη συνάφεια – οι χώρες 

διαφέρουν σε πολλές πτυχές, εκτός από το άνοιγμα του εμπορίου, και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αποδώσουμε 
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τις παρατηρούμενες διαφορές στην αύξηση των διαφορών στο εμπόριο. Με άλλα λόγια, το εμπόριο είναι 

«ενδογενής»: οι χώρες των οποίων τα εισοδήματα είναι υψηλά για άλλους λόγους εκτός από το εμπόριο, μπορεί 

να συναλλάσσονται εμπορικά  περισσότερο. 

 

 Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία οικονομία έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενδογένειας 

σε μια σειρά από τρόπους. Σε μια δημιουργική χαρτί, Frankel και Romer (1999) προτείνουν τη χρήση του 

γεωγραφικού προσδιορισμού ως υποκατάστατο για το εμπόριο. Η ιδέα είναι ότι η γεωγραφία είναι σταθερό, και 

επηρεάζει κυρίως εθνικού εισοδήματος μέσω του εμπορίου - οπότε αν παρατηρούμε ότι η απόσταση μιας χώρας 

από άλλες χώρες είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης (αφού ληφθούν υπόψη 

και άλλα χαρακτηριστικά), τότε θα πρέπει να είναι, γιατί το εμπόριο έχει αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. 

Μετά από αυτή τη θεώρηση, οι συγγραφείς προτείνουν ότι υπάρχει μια ισχυρή θετική αιτιώδης επίδραση του 

εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό, φυσικά, δεν αποδεικνύει ότι το εμπόριο είναι η μόνη κινητήρια 

δύναμη της ανάπτυξης - και μάλιστα, οι σχετικές διαπιστώσεις από Rodrik, Subramanian και Trebbi (2004), 

δείχνουν ότι το εμπόριο διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τα άλλα θεσμικά όργανα, όπως το 

κράτος δικαίου.448 

 Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου εκτιμά ότι φέτος το εμπόριο θα 

αναπτυχθεί με τους βραδύτερους ρυθμούς από την παγκόσμια ύφεση του 2008, καθώς υπάρχει υπάρχει 

αυξανόμενη τάση προστατευτισμού, κλίμα κατά της παγκοσμιοποίησης και απουσία προόδου στους πρόσφατους 

γύρους διαπραγματεύσεων μεγάλων συμφωνιών που προκαλεί ανησυχία. Η ανησυχία μπορεί να ελεγχθεί καθώς  

  

4.2   Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος 

 

Μετά τη ανάλυση που έγινε στην ενότητα των συμπερασμάτων είναι δεδομένο ότι το  Διεθνές Εμπόριο  είναι 

παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης & κοινωνικής ευημερίας Βάσει αυτού δικαιολογείται γιατί οι δείκτες 

ανθρώπινης ανάπτυξης στην Κένυα είναι εξαιρετικά χαμηλοί , ενώ αντίθετα στην πολυπληθή Κίνα κινούνται 

ανοδικά.  

Η ορθή διακυβέρνηση των αναπτυσσόμενων χωρών -όπως η Κένυα- και η βέλτιστη διαχείριση των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων της με στόχο την εξειδίκευση και την αξιοποίηση συγκριτικού πλεονεκτήματος 

μοιάζει να είναι το κλειδί της ανάπτυξης !  

Οι φόβοι που εκφράζουν αναλυτές, για ένα νέο είδος εκμετάλλευσης των αναπτυσσόμενων χωρών (Κένυα) από 

την ανερχόμενη  Κίνα ή τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σύνεση και προτείνεται 

να ενταθεί η κοινή προσπάθεια για επίτευξη ορθών , νόμιμων βάσεων διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου.  Φυσικά 

σε αυτό πρωταρχικά συνδράμει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, άρα η προάσπιση των προτάσεων του και 

η ενίσχυση του ρόλου του κρίνεται επιτακτική.  

 

 

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ – ΟΡΟΙ 

 

ΓΣΔΕ :  Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου  

GATT : Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ)  

ΠΟΕ :  Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου  

ΣΟΕΣ :  Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης 

Κώδικας Αντιντάμπινγκ : Η Συμφωνία Αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ  

ADP Committee :  Antidumping Practises Committee (Επιτροπή Πρακτικών Αντί – ντάμπινγκ) 

Βασικός Κανονισμός Αντιντάμπινγκ : Ο κανονισμός 384/96 του Συμβουλίου που ισχύει στην Ε.Ε. 

JWT :  Journal of World Trade  

ΤΤΙP :  Transatlantic Trade and Investment Partnership  

TiSA :  Trade in Services Agreement 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την Ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία της Αλβανίας ως  κινητήριο δύναμη για 

την αλλαγή της ταυτότητας της χώρας σε σχέση με ενδεχόμενες αλυτρωτικές διεκδικήσεις προς την Ελλάδα. Ως 

περίπτωση εργασίας μελετώνται τα σχολικά βιβλία της Αλβανίας, συνδυαστικά με την προσπάθεια της χώρας να 

ικανοποιήσει τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανιχνευθούν οι παράγοντες, που θα 

συντελούσαν στην απάλειψη των διμερών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην οικοδόμηση ειρηνικών 

σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης δυναμικής, σκιαγραφείται μία πλευρά των σύγχρονων 

ελληνοαλβανικών σχέσεων που χρήζει περαιτέρω μελέτης και ερευνητικής προσπάθειας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ελλάδα, Αλβανία, Ευρωπαϊκή Ένωση, σχολικά βιβλία 

 

1. Εισαγωγή 
 

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης, που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, είναι αν και με ποιες 

προϋποθέσεις η Ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επίλυση 

διμερών διαφορών με την Ελλάδα. Ειδικότερα, εξετάζει την πιθανότητα και τη διαδικασία της αλλαγής της 

αρνητικής εικόνας και αντίληψης, που έχει η μία χώρα για την άλλη, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχολικά 

βιβλία. Βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι η Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάδυση μιας νέας πολιτικής ατζέντας, με βάση την οποία επαναπροσδιορίζονται 

ταυτότητες, συμφέροντα και πολιτικές (εξαρτημένες μεταβλητές) από τις Αλβανικές και Ελληνικές κυβερνήσεις 

και ελίτ. Η πορεία του ερευνητικού συλλογισμού ακολουθεί μία παραγωγική λογική, προχωρώντας από το γενικό 

στο ειδικό. Κατά την ανάλυση δοκιμάζεται το θεωρητικό πλαίσιο περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως 

κανονιστικής δύναμης (normative power), η οποία μπορεί να επιβάλλει νόρμες χωρίς τη χρήση βίας (Manners 

2002, 2006) και της κονστρουκτιβιστικής λογικής υιοθέτησης και αλλαγής των ταυτοτήτων και των συμφερόντων 

(Wendt 1994:385). Διερευνάται λοιπόν, αν και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και οι 

διαδικασίες σύνδεσης κι ένταξης, λειτουργούν, μέσα από συγκεκριμένα μονοπάτια (paths), στη διευκόλυνση της 

επίλυσης διασυνοριακών διαφορών και στην ανάδυση μια νέας «Ευρωπαϊκής» ταυτότητας (Adler 1998, Wæver 

2000), απαλλαγμένη από αλυτρωτικές διεκδικήσεις (Diez et al. 2006).  

Η έρευνα βασίστηκε σε ποιοτική ανάλυση πρωτογενών πηγών, από τα αντίστοιχα Υπουργεία Εξωτερικών 

και Παιδείας, αρχειακό υλικό της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και σε δευτερογενείς βιβλιογραφικές πηγές, 

δημοσιογραφικά άρθρα και σχολικά αλβανικά βιβλία. Αρχικά, αναλύονται τα χαρακτηριστικά και τα όρια της ΕΕ 

ως κανονιστικής δύναμης στα Δυτικά Βαλκάνια. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις, στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας, η ανάπτυξη των πολιτικο-οικονομικών κι εκπαιδευτικών 

σχέσεων και η σύσταση της Μεικτής Ελληνοαλβανικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των 

σχολικών βιβλίων των δύο χωρών. Ως παράδειγμα αλυτρωτικών αναφορών προς την Ελλάδα εξετάζονται τα 

Αλβανικά βιβλία Γεωγραφίας της 9ης και 12ης τάξης, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη φύση 

του ζητήματος. Δεν εξετάζεται, ωστόσο, η ουσία των προβλημάτων, όπως αυτά πηγάζουν από την ιστορική 

πορεία των δύο λαών. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα χρήζει ερευνητικής προσπάθειας επειδή αποτελεί μια 

σύγχρονη πλευρά των ελληνοαλβανικών σχέσεων εν εξελίξει, η οποία δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Πράγματι, 

είναι ελάχιστες οι ελληνικές βιβλιογραφικές αναφορές στο ζήτημα αυτό (Καψάλης, Μπονίδης Σιπητάνου, 2000), 

mailto:asderaki@unipi.gr
mailto:koiteasp@gmail.com
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ενώ αντίστοιχα το ζήτημα της εκπαίδευσης της Ελληνικής μειονότητας φαίνεται ότι έχει απασχολήσει 

περισσότερο τους μελετητές και τους διεθνείς οργανισμούς (Μαρκίδης 2007, Τσιτσελίκης και Χριστόπουλος 

2003, Καψάλης 1996, Council of Europe 1996). 

Περιορισμοί της έρευνας: Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη μελέτη του θέματος των 

σχολικών βιβλίων των δύο χωρών έγκειται στην αδυναμία εύρεσης επιστημονικού τεκμηριωμένου υλικού. Γι’ 

αυτό, αξιοποιούνται δημοσιογραφικές πηγές για την καταγραφή των ενεργειών των δύο χωρών. Αναγνωρίζεται, 

ακόμη, η ανάγκη να μελετηθούν κι άλλες αναφορές από τα σχολικά βιβλία, κάτι που είναι στις προθέσεις των 

ερευνητών. Επίσης, οι Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις εξετάστηκαν αμιγώς στο διμερές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς 

να εξεταστούν οι επιπτώσεις σε αυτές των Αλβανοτουρκικών σχέσεις και του ζητήματος του Κοσσόβου.  

 

2.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Κανονιστική Δύναμη στα Δυτικά Βαλκάνια 
 

Σύμφωνα με τον Ian Manners (2002, 2006), θεμελιωτή της ιδέας για την Ευρώπη ως κανονιστικής  δύναμης 

(Europe Normative Power), η ΕΕ μπορεί να διαδώσει και να επιβάλει νόρμες χωρίς τη χρήση βίας, όπως η ειρήνη 

η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Κατά συνέπεια, η θεμελίωση μιας 

Ευρωπαϊκής ταυτότητας στηρίζεται στην απάρνηση των εθνικισμών και γενικά των παθογενειών, που οδηγούν 

σε πολέμους (Manners 2006). Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η δημιουργία της ΕΕ οδήγησε στη μακροβιότερη ειρήνη 

ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά κράτη, η ΕΕ φιλοδοξεί να θέσει και να καθιερώσει τις νόρμες αυτές (norm setter), τόσο 

στην ευρύτερη γειτονιά της, όσο και παγκοσμίως (Selin & Vandeveer 2006, η αναφορά στο Laïdi, ed. 2008:8). 

Συνεπώς, εστιάζει στην καταπολέμηση των αιτιών των συγκρούσεων, έτσι ώστε «ο  πόλεμος να είναι όχι μόνο 

αδιανόητος αλλά και ουσιαστικά αδύνατος» (Manners 2008:32).  

Το Άρθρο 49 ΣΕΕ449 προβλέπει ότι για να γίνει δεκτό κάποιο κράτος στην ΕΕ, όχι μόνο πρέπει να σέβεται 

τις αξίες της (Άρθρο 2 ΣΕΕ)450, αλλά και να τις προάγει. Συμπληρωματικά, πρέπει να πληροί και τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης (1993)451. Η οικοδόμηση σταθερών δημοκρατικών θεσμών, η λειτουργία του κράτους δικαίου με 

ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων 

και μια λειτουργική κοινωνία πολιτών, είναι βασικές συνιστώσες μίας δημοκρατικής χώρας.  Επιπλέον, μια 

λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και η ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου, συμπεριλαμβάνονται στα εν 

λόγω κριτήρια. Η διαδικασία ένταξης μίας πρώην ανατολικής χώρας στην ΕΕ οδηγεί, σε βαθμιαίο 

εκδημοκρατισμό και σε αλλαγή του πολιτικού και οικονομικού της συστήματος. Η ΕΕ συνεπώς, λειτουργεί ως 

εξωτερικός «εκδημοκρατιστής» (external democratizer, σύμφωνα με τους Le Gloannec & Rupnik 2008:51). Αυτή 

η εξέλιξη, ιδανικά, θα πρέπει να επιδρά θετικά στις διμερείς σχέσεις, στη βάση της φιλελεύθερης λογικής περί 

δημοκρατικής ειρήνης, σύμφωνα με την οποία, οι δημοκρατίες δεν πολεμούν μεταξύ τους αλλά επιλέγουν να 

συνεργαστούν452. Έτσι, όσο εντατικοποιείται η διαδικασία εκδημοκρατισμού μιας χώρας, τόσο μειώνεται η 

εκδήλωση συγκρούσεων και η επιθετικότητά της προς άλλες δημοκρατικές χώρες (Μακρής 2000:3)453.  

Η ΕΕ χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση στο πλαίσιο των πολιτικών της (Καλής) Γειτονίας και της 

Διεύρυνσης για την πρόληψη των συγκρούσεων μεταξύ των κρατών μελών και υποψηφίων ή εν δυνάμει 

υποψηφίων κρατών (Schimmelfennig & Sedelmeier 2004). Έτσι, στο Άρθρο 8 ΣΕΕ454 αναφέρεται ότι «Η Ένωση 

αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής 

γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις 

βασιζόμενες στη συνεργασία». Το 1999 το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης των Δυτικών Βαλκανίων (Stabilisation and Association Process)455, σύμφωνα με την οποία, «η 

περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι ουσιώδεις για τη σταθερότητα και τη συνεχιζόμενη 

                                                 
449 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την ΕΕ και της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ καθώς και του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ C 326, 26.10.2012. 
450 Ό.π. 
451 European Council Conclusions, 21-22 June 1993. Διαθέσιμο 

http://www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf  Προσπέλαση 12.03.2017. Τα κριτήρια ενισχύθηκαν 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης , βλ. Madrid European Council, 15-16 December 1995. Διαθέσιμα  

http://www.consilium.europa.eu/media/21179/madrid-european-council.pdf . Προσπέλαση 12.03.2017 . 
452 Kant, I. (1795), Perpetual Peace: A Philosophical Essay, translated with Introduction and Notes by M. 

Campbell Smith, with a Preface by L. Latta, London: George Allen and Unwin, 1917. Russett, B., Layne, C., 

Spiro, D. and Doyle, M. (1995), “The Democratic Peace”, International Security, 19(4), 164-184. 
453 Η ανεξάρτητη μεταβλητή σε αυτήν την περίπτωση είναι η δημοκρατία, ενώ η εξαρτημένη ποικίλει και 

μπορεί να είναι  η επιθετικότητα, η σύγκρουση, κ.ά. Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη: εάν λ.χ. η ανεξάρτητη μεταβλητή (δημοκρατία) λάβει χαμηλή τιμή, η εξαρτημένη (επιθετικότητα) 

λαμβάνει υψηλή (Μακρής 2000:3). 
454 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την ΕΕ, ό.π. 
455 Περιελάμβανε διμερείς Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, αυτόνομα μέτρα εμπορίου, 

χρηματοδοτικά μέσα και προοιώνιζε την ένταξη τους στην ΕΕ. 

http://www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21179/madrid-european-council.pdf
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διαδικασία συμφιλίωσης της περιοχής»456. Επιπλέον, λόγω της ιδιαιτερότητας και των διενέξεων στην περιοχή 

των Δυτικών Βαλκανίων (διάλυση Γιουγκοσλαβίας 1991-1995, οι ένοπλες συγκρούσεις στο Κόσσοβο 1998-99), 

η ΕΕ θέτει επιπλέον πολιτικά κριτήρια στις Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) των χωρών αυτών. 

Πέρα από τις αρχές της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της μη-διάκρισης, προωθείται η περιφερειακή συνεργασία, 

η συμφιλίωση και οι καλές σχέσεις γειτονίας, ενώ είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν και επιπλέον «ρήτρες 

διασφάλισης»457, όπως στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (Anastasakis 2008). Τα επιπλέον αυτά 

κριτήρια εκφράζουν τις ανησυχίες των κρατών μελών (π.χ. της Ελλάδος), ενώ συγχρόνως προωθούνται και από 

Διεθνείς Οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) [ibid]. 

Συνεπώς, η ΕΕ, στην περίπτωση συνοριακών διαφορών, «ασκεί» την κανονιστική ισχύ, κατά τη διάρκεια 

των ΣΣΣ, την υπογραφή των Εταιρικών Σχέσεων καθώς και των προ-ενταξιακών διαπραγματεύσεων, 

χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. Οι Diez et al. (2006) διακρίνουν τέσσερα μονοπάτια επίδρασης της 

διαδικασίας ένταξης της ΕΕ ως προς τις διασυνοριακές διαφορές με στόχο είτε τις πολιτικές είτε την κοινωνία, 

άλλοτε υπό την καθοδήγηση δρώντων ή ως επίδραση της διαδικασίας ένταξης (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Μονοπάτια της επίδρασης της ΕΕ 

                                          Προσέγγιση από την ΕΕ (Approach by EU) 

 Actor-driven Integration Process 

Στόχος της 

επίδρασης 

(Target of 

impact) 

Πολιτική (Policy)  

 

Κοινωνία (Society)  

(1) Compulsory 

impact 

(3) Connective 

impact 

 

(2) Enabling impact 

 

(4) Constructive 

impact 

Πηγή: Diez e al. 2006 

 

Η ΕΕ αρχικά, δημιουργεί ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας και διαλόγου και κατόπιν χρησιμοποιεί 

την αιρεσιμότητα (conditionality) ως προς τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, τη στενότερη σύνδεση με την ΕΕ 

και την τελική ένταξη. Πρόκειται κατά τους Diez et al. (2006:572) για το πρώτο μονοπάτι (path) της επίδρασης 

της ΕΕ στις διασυνοριακές διαφορές (compulsory impact), όπου, κατ’ ουσία ακολουθείται μια μέθοδος «καρότου 

και μαστιγίου» για την αλλαγή της στάσης του υπό ένταξη κράτους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την αλλαγή στάσης και πολιτικών σε αυτή τη διαδικασία, είναι η ύπαρξη 

ισχυρής θέλησης από το συμβαλλόμενο μέρος να γίνει μέλος της Ένωσης (ibid), έτσι ώστε πράγματι να 

ενσωματώσει τις νόρμες αυτές. Επιπρόσθετα, όπως πολλοί μελετητές έχουν αναφέρει, η επιτυχία ή όχι του 

κριτηρίου της αιρεσιμότητας εξαρτάται από το βαθμό του εκδημοκρατισμού, τις εσωτερικές πολιτικές διεργασίες 

και το κόστος-όφελος, και για ποιες κοινωνικές ομάδες, μιας μεταρρύθμισης (Engert et al. 2003, Schimmelfennig 

& Sedelmeier 2005:29).  

Για να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός, απαιτείται επίσης, η επίδειξη θέλησης, στρατηγικής και ορατής 

προοπτικής από την πλευρά της ΕΕ να εντάξει το συμβαλλόμενο μέρος (Börzel 2010), καθώς το κυριότερο 

«καρότο» που έχει η ΕΕ στη διάθεσή της τόσο ως προς τους πολιτικούς αλλά και ως προς την κοινωνία 

(constructive impact) είναι η πλήρης ένταξη (Diez et al. 2006). Η προοπτική αυτή, έως πρόσφατα, ήταν μάλλον 

ασαφής για τη «μαύρη τρύπα της Ευρώπης». Κατά συνέπεια και η κανονιστική ισχύς της ΕΕ τέθηκε εν αμφιβόλω, 

καθώς τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ακολούθησαν μερική ή και καθόλου συμμόρφωση, σε κάποιες 

περιπτώσεις με τους ευρωπαϊκούς κανόνες (Noutcheva 2007), χωρίς να υπάρξουν αντίστοιχες κυρώσεις 

(μαστίγιο) για τη συμπεριφορά αυτή. Η ΕΕ είναι πιθανό να ακολουθεί τη λογική της «αδύναμης αιρεσιμότητας 

(thin conditionality)», αφενός γιατί προέχει η διατήρηση έστω και μιας χαλαρής ευρωπαϊκής προοπτικής προς 

όφελος της σταθεροποίησης της περιοχής, αφετέρου για να μην αποδυναμώσει τις φιλο-ευρωπαϊκές πολιτικές 

ελίτ (Anastasakis 2008). 

Σε επίπεδο κοινωνίας κι εκπαίδευσης, τα προγράμματα Tempus (1990-2013) και Erasmus Mundus που 

αφορούσαν συνεργασίες, κινητικότητα, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης,  και 

υποτροφίες για φοίτηση σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (2004-13), το πρόγραμμα για τη Νεολαία, 

τα ερευνητικά Προγράμματα Πλαίσιο (σήμερα Horizon 2020) και οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου 

Έρευνας (JRC), έδιναν τη δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών με αντίστοιχα 

ιδρύματα κρατών μελών της ΕΕ (European Commission 2017). Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) στήριζε τις μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για τα Δυτικά Βαλκάνια ιδρύθηκε το 2012 (ibid). 

                                                 
456 Η αναφορά στην ιστοσελίδα https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/7859/western-

balkans_en Προσπέλαση 26.02.2018. 
457 Για τις ρήτρες διασφάλισης βλ. MEMO/05/396, Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2005. Διαθέσιμο 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-396_el.htm Προσπέλαση 10.03.2017. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/7859/western-balkans_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/7859/western-balkans_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-396_el.htm


 

511 

 

Η Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επιβεβαιώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 

2003, με την καθιέρωση των εταιρικών σχέσεων458. Το 2006 υπογράφεται η Κεντρική Ευρωπαϊκή Συμφωνία 

Ελεύθερου Εμπορίου  (CEFTA), στην οποία σήμερα συμμετέχουν τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων 

(συμπεριλαμβανομένου του Κοσσόβου-WB6) και η Μολδαβία. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους σημαντικούς 

επενδυτές στη CEFTA459. Ωστόσο, η «κόπωση» από τη μεγάλη διεύρυνση με δεκατρείς χώρες από το 2004 έως 

το 2013 (Rupnik 2011:28), σε συνδυασμό με την κρίση του ευρώ οδήγησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής460 στη 

δήλωση ότι δε θα υπάρξει σύντομα μια νέα διεύρυνση. Για να διατηρηθεί η προοπτική και η συνδεσιμότητα 

(connectivity) με πρωτοβουλία της Γερμανίας, εγκαινιάζεται τον Αύγουστο του 2014 η «Διαδικασία του 

Βερολίνου», μια διακυβερνητική διαδικασία με ετήσιες συνόδους κορυφής (Βερολίνο 2014, Βιέννη 2015, Παρίσι 

2016, Τεργέστη 2017), στην οποία ωστόσο, συμμετείχαν μόλις έξι κράτη μέλη461 και τα κράτη των Δυτικών 

Βαλκανίων (WB6). Η επίλυση των διμερών διαφορών (π.χ. Ελλάδα ΠΓΔΜ)462, η συνεργασία στους τομείς της 

μετανάστευσης, της ενέργειας, των μεταφορών, του ψηφιακού τομέα και των πανευρωπαϊκών διαδρόμων (Fouéré 

and Blockmans 2017) αλλά και η αναχαίτιση της αυξανόμενης επιρροής της Ρωσίας, της Κίνας, της Τουρκίας και 

των κρατών του κόλπου στην περιοχή αποτελούν στόχους της πρωτοβουλίας463. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί 

τρεις πλατφόρμες για την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο κοινωνίας (Civil Society Forum), νεολαίας 

(Regional Youth Cooperation Office) και επιχειρήσεων (Western Balkan Chambers Investment Forum) με 

πενιχρά ωστόσο αποτελέσματα464 ενώ έχει αποφασιστεί και η ίδρυση ενός κένρου για την έρευνα και την 

καινοτομία (Western Balkans Research and Innovation Centre).  

Μόλις στις 6 Φεβρουαρίου 2018 ανακοινώθηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini η 

στρατηγική για “Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια» 

(European Commission 2018), ενώ o Πρόεδρος της Επιτροπής Jean Claude Juncker, κατά την περιοδεία του στην 

περιοχή, προσδιόρισε το 2025 ως την πιθανή ημερομηνία ένταξης465. Στο κείμενο διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι 

υπάρχουν ακόμη διμερείς διαφωνίες, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν καθώς η «ΕΕ δε θα δεχτεί να εισάγει αυτές 

τις διαμάχες και την αστάθεια που θα μπορούσαν να συνεπάγονται» (European Commission 2018:3). Έτσι η 

συμφιλίωση, οι καλές σχέσεις γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία, αποτελούν προαπαιτούμενα για την 

ένταξη (ibid:6-7). Ειδική αναφορά γίνεται στο ρόλο της εκπαίδευσης: «Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα 

στον ρόλο της εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά στην ενίσχυση της ανεκτικότητας, την προώθηση των ευρωπαϊκών 

αξιών και την ενίσχυση της συνοχής της κοινωνίας. Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στη 

νεότερη γενιά τους, στους μελλοντικούς μας πολίτες της ΕΕ και να τους δώσουν μια προοπτική για το μέλλον και 

όχι το παρελθόν» (ibid:7). Κατά την συνάντηση των Αθηνών (Ιανουάριος 2014) συζητήθηκε με επιτυχία η ένταξη 

των Δυτικών Βαλκανίων στο πρόγραμμα Erasmus+466, ως χώρες εταίροι (“Partner Countries”) και υπό την 

προϋπόθεση ορισμένων κριτηρίων467. 

 

 

 

 

                                                 
458 Thessaloniki European Council Conclusion, 19-20 June 2003, points 40-43, διαθέσιμα 

http://www.consilium.europa.eu/media/20847/76279.pdf, προσπέλαση 10.03.2017. 
459 CEFTA Investment Report 2017, σ. 27. Διαθέσιμη http://cefta.int/wp-content/uploads/2016/05/CEFTA-

Investment-Report-2017.pdf. Προσπέλαση 10.01.2018. 
460 President Jean Claude Junkers’ State of the Union Address 2017, Brussels, 13 September 2017. 
461 Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία 
462“Declaration on Bilateral Issues”, Vienna, 27.08.2015. Διαθέσιμο 

http://www.punetejashtme.gov.al/files/news_files/Declaration_on_Bilaterial_Issues_.pdf Προσπέλαση 

06.04.2018. 
463 Welcoming Speech of Mr. Wulf Lapins, Head of Office, Friedrich Ebert Stiftung in Albania, The Berlin 

Process 2014-2018. Report “Berlin Process Series” / 3 / 2018, σ.8. 
464Europeanwesternbalkans.com, “The EU and the Western Balkans after the Berlin Process”, 08.01.2018. 

Διαθέσιμο https://europeanwesternbalkans.com/2018/01/08/eu-western-balkans-berlin-process/. Προσπέλαση 

06.04.2018. 
465 Georgi Gotev, “Juncker tells Balkan states 2025 entry possible for all”, EURACTIV.com with Reuters, 

6.02.2018. Διαθέσιμο https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/juncker-tells-balkan-states-2025-

entry-possible-for-all/  Προσπέλαση 26.02.2018. 
466 Erasmus+ and Cooperation opportunities for the Western Balkans, Athens, 17-18 January 2014. Διαθέσιμο 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/events/2014/doc/athens-report.pdf Προσπέλαση 

10.01.2017. 
467European Commission (2018), Erasmus+ Programme Guide, Version 2, 15.12.2017. Διαθέσιμο 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-

guide2_en.pdf. Προσπέλαση 06.04.2018. 

http://www.consilium.europa.eu/media/20847/76279.pdf
http://cefta.int/wp-content/uploads/2016/05/CEFTA-Investment-Report-2017.pdf
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https://europeanwesternbalkans.com/2018/01/08/eu-western-balkans-berlin-process/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/juncker-tells-balkan-states-2025-entry-possible-for-all/
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/events/2014/doc/athens-report.pdf
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_en.pdf
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3. Η Ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και η σταδιακή εξομάλυνση των διμερών σχέσεων 

με την Ελλάδα  
 

3.1.  Η Ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας 

 

Η Ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές (1991), σχετίζεται με την ένταξη 

της στο διεθνές σύστημα, δεδομένου ότι για σχεδόν σαράντα πέντε χρόνια ήταν μία από τις πιο απομονωμένες 

χώρες του κόσμου. Γίνεται μέλος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (1991), 

της Παγκόσμιας Τράπεζας (1991), του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης (1992, παρά τις πολλές εσωτερικές 

αντιπαραθέσεις), το 35ο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (1995) κι εντάσσεται στο Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (1998) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (2000).  

Η ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Αλβανία468. Επίσης, η 

Αλβανία επενδύει στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ για την προώθηση των συμφερόντων τους (Παπασωτηρίου 

1994:325-26). Οι σχέσεις με την ΕΕ ξεκινούν το 1991, ωστόσο, μόλις τον Ιούνιο του 2003, στη Σύνοδο Κορυφής 

στη Θεσσαλονίκη, επί Ελληνικής Προεδρίας, η Αλβανία αποκτά την ιδιότητα της εν δυνάμει υποψήφιας χώρας 

της ΕΕ469. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2003, στην Υπουργική Διάσκεψη του Βερολίνου, η Αλβανία γίνεται μέλος της 

Διαδικασίας της Μπολόνια (με σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας)470. Τον Ιούνιο του 2009 γίνεται πλήρες μέλος του 

ΝΑΤΟ (απόφαση με ομοφωνία). Την ίδια χρονιά (28 Απριλίου) υποβάλει επίσημη αίτηση ένταξης στην ΕΕ και 

τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης471, που είχε υπογραφεί το 2006. Από το Δεκέμβριο 

του 2010 οι Αλβανοί πολίτες ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση εισόδου (visa).  

Ωστόσο, η πορεία προς την Ευρώπη είναι εξαιρετικά δύσκολη για την Αλβανία, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο 

για πλήρη αποτυχία της αιρεσιμότητας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης (1993), η Αλβανία πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τα πολιτικά και 

οικονομικά κριτήρια και να ενσωματώσει το κοινοτικό κεκτημένο στη νομοθεσία της. Ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας καθώς και ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι βασικές προϋποθέσεις, που πρέπει να εκπληρωθούν για την πλήρη ένταξη. 

Σύμφωνα με την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν όσον αφορά στο 

ζήτημα των μειονοτήτων (Commission Staff Working Document 2016:68). Βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής 

προοπτικής της χώρας είναι, επίσης, η συμμετοχή της σε περιφερειακές συνεργασίες και οι καλές σχέσεις 

γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι καλές σχέσεις με την Ελλάδα, μέλος της ΕΕ, που στηρίζει την ευρωπαϊκή 

προοπτική της Αλβανίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ένταξής της στην ΕΕ, δεδομένης 

και της απαιτούμενης ομοφωνίας στο Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης.472 

Οι διαδικασίες εκδημοκρατισμού και εξευρωπαϊσμού της Αλβανίας είναι αργές και δύσκολες, κυρίως για 

εσωτερικούς λόγους, που συνδέονται με τη μακρόχρονη απομόνωση της χώρας. Ο μεγάλος βαθμός πολιτικής 

πόλωσης, η συχνή αμφισβήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων (π.χ. εθνικές εκλογές 2009, δημοτικές εκλογές 

για την Πόλη των Τιράνων 2011)473, τα ακραία φαινόμενα σύγκρουσης στη Βουλή και στις διαδηλώσεις, το 

προβληματικό κράτος δικαίου, τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και ο μεγαλοϊδεατισμός για τη δημιουργία 

της «Μεγάλης Αλβανίας» αποτελούν βασικά εμπόδια (Elbasani 2004, Hoffmann 2005, Ah-Pine, 2011, 

Αρμακόλας και Φετά 2012, Koktsidis et al. 2014: 31-35, Spahiu 2015)474. Ωστόσο, το ποσοστό των Αλβανών που 

θεωρούν θετική την ένταξη στην ΕΕ είναι, με την εξαίρεση του Κοσσόβου (90%) το υψηλότερο στα Δυτικά 

Βαλκάνια (81% το 2016)475. 

                                                 
468 Republic of Albania. Council of Ministers, National Strategy for Development and Integration, 2007-2013, 

Tirana, March 2008. 
469 Presidency Conclusions – Thessaloniki, 19 and 20 June 2003. 
470 “Realising the European Higher Education Area” Communiqué of the Conference of Ministers responsible 

for Higher Education in Berlin on 19 September 2003. 
471 Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of 

the one part, and the Republic of Albania, of the other part, Official Journal of the European Union, L 107, 

28.4.2009. 
472Άρθρο 49 ΣΕΕ. 
473 Council of the European Union, 3101st Foreign Affairs Council meeting Luxembourg, 20 June 2011. 

 Διαθέσιμο http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/122937.pdf , 

προσπέλαση 20.10.2017. 
474 Βλ. επίσης Albania’s deadly riots: The latest development in a political tragedy, Euractiv 4.02.2011 

διαθέσιμη https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/albania-s-deadly-riots-the-latest-

development-in-a-political-tragedy/  προσπέλαση 4.03.2017. 
475 Regional Cooperation Council (2017) "Balkan Barometer 2017: Public Opinion Survey", Printline, Sarajevo, 

Bosnia and Herzegovina.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/122937.pdf
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/albania-s-deadly-riots-the-latest-development-in-a-political-tragedy/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/albania-s-deadly-riots-the-latest-development-in-a-political-tragedy/


 

513 

 

Το 2013 η Επιτροπή εκφέρει θετική γνώμη για την απονομή του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας, υπό την 

προϋπόθεση υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Από τον Ιούνιο του 2014 η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη 

στην ΕΕ476, ωστόσο, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αφού η ΕΕ προαπαιτεί την 

ολοκλήρωση πέντε βασικών προτεραιοτήτων, που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, το 

δικαστικό και κοινοβουλευτικό σύστημα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος 

καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Φετά 2014). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συναντούν 

σθεναρές εσωτερικές αντιδράσεις από πολιτικά κόμματα, καθώς επικρατεί έλλειψη πολιτικού διαλόγου και 

ακραία πολωτικές συμπεριφορές (ό.π.). 

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για την Αλβανία με το εμπορικό ισοζύγιο αρνητικό για την 

Αλβανία.477 Η χώρα λαμβάνει προενταξιακή βοήθεια (€1.24 δισ 2007-2020, €594 εκ. 2007-2013) ενώ περίπου 

65 εκ ευρώ έχουν δοθεί για την στήριξη της εκπαίδευσης της.478 Από το 2014 οι ρυθμοί ανάπτυξης της Αλβανίας 

βελτιώνονται (2014:1,8%, 2017:3,18%)479. H Αλβανία συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (2014), στο 

Horizon2020 και σε άλλα προγράμματα480. Το 2015-2016 πάνω από 3660 φοιτητές, ακαδημαϊκοί και νέοι 

συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.481  

 

3.2. Οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας 

 

Οι Ελληνοαλβανικές σχέσεις, όπως διαμορφώθηκαν μετά την αλλαγή του καθεστώτος και την υπογραφή του 

Συμφώνου Φιλίας Ελλάδας-Αλβανίας (1996), πέρασαν από αποθαρρυντικές ή ενθαρρυντικές φάσεις (Μαλκίδης 

2007:219). Κατά την περίοδο 1992-97, βιαιότητες εναντίον της ελληνικής μειονότητας, το κλείσιμο σχολείων και 

η διακοπή διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα, οδήγησαν σε πάγωμα των σχέσεων των δύο χωρών (Κούζας 

2013:45-63). Καταλυτική παράμετρος για την ενεργοποίηση μιας νέας πορείας, εδράζεται στη μεγάλη 

μετακίνηση οικονομικών μεταναστών από την Αλβανία προς την Ελλάδα μετά το 1994, μέρος των οποίων  

προέρχονται από την ελληνική μειονότητα (Μαλκίδης 2007:223). Βελτίωση των σχέσεων παρατηρείται την 

περίοδο 1997-2005, αλλά τα ζητήματα για τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης βρίσκονται ψηλά στη διμερή εθνική ατζέντα ως σημεία τριβής (Κοππά 2005, Μαντά 2010). Η 

Ελληνικής πλευρά προβάλλει επίσης, την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων και της αποκλειστικής 

οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) και την ανεύρεση και ταφή των Ελλήνων πεσόντων κατά τον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο 

στην Αλβανία ενώ η Αλβανία θέτει τα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση του εμπολέμου, των «Τσάμηδων» 

και της διαβίωσης των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα.  

Ήδη από τη δεκαετία του 1990, παρατηρείται η μετατόπιση βάρους των ελληνοαλβανικών σχέσεων από το 

διμερές στο πολυμερές επίπεδο κι εμπεδώνεται όλο και περισσότερο, η παρουσία διεθνών και περιφερειακών 

οργανισμών, με προεξέχουσα την ΕΕ, ως μοχλοί διατήρησης της ειρήνης μεταξύ των δύο κρατών στο 

μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον (Τσουδερού 1994:112 και 114). Σύμφωνα με τους Diez et al. (573, 578-581), τo 

δεύτερο μονoπάτι της επίδρασης της ΕΕ αναφέρεται στην παροχή κινήτρων, μέσω της Ευρωπαϊκής πορείας για 

την αλλαγή της «παλιάς» δεσπόζουσας πολιτικής ατζέντας και στα δύο μέρη μιας αντιπαράθεσης (enabling 

impact). Παρά την ύπαρξη μιας συνεχούς δυσπιστίας μετά το 2000 (λαμβανομένου υπόψη και του ρόλου των 

Αλβανο-τουρκικών σχέσεων που εξελίσσονται παράλληλα), παρατηρείται μια σταθερή βελτίωση στις 

Ελληνοαλβανικές σχέσεις, μετά την υποστήριξη της ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, στο πλαίσιο της Ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής προς τα Βαλκάνια (Armakolas & Triantafyllou 2017). Επιπλέον, μετά το 2002, η Ελλάδα 

χρηματοδοτεί το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και αποτελεί την τέταρτη κατά 

σειρά χώρα-δωρητή οικονομικής βοήθειας στην Αλβανία. 

                                                 
476 Council conclusions on Albania, General Affairs Council meeting Luxembourg, 24 June 2014  
4772016: €2.82 δισ. εξαγωγές στην ΕΕ έναντι €4.82 δισ. εισαγωγές από την ΕΕ. European Commission (2018), 

Albanian on the path towards the EU. Διαθέσιμο https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf. Προσπέλαση 03.04.2018. 
478Το 10% των €649.4 εκ. ευρώ που δόθηκαν για μεταρρυθμίσεις σε καίριους τομείς. Βλ. Albania on the Path 

towards the EU, διαθέσιμο https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf προσπέλαση 10.12.2017. 
479 World Bank Group (2017), Western Balkans Regular Economic Report No.12. 
480 Creative Europe, Employment and Social Innovation, Customs 2020, Fiscalis 2020, Competitiveness of 

Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises Programme-COSME, βλ. Commission Staff Working 

Document, Albania 2016. 
481European Commission (2018), Albanian on the path towards the EU. Διαθέσιμο 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf. Προσπέλαση 

03.04.2018. 
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Πράγματι, η Ελλάδα προώθησε σθεναρά την «Agenda 2014», υποστηρίζοντας την ένταξη των Δυτικών 

Βαλκανίων στην Ένωση,482 και ειδικότερα της Αλβανίας κατά τις δύο πρόσφατες περιόδους της Προεδρίας της 

ΕΕ, παρόλη την απροθυμία του Ην. Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (Spahiu 2015), ως μέσο, απο-

ασφαλειοποίησης των κρίσιμων θεμάτων, στην προοπτική μιας μελλοντικής ειρηνικής συνύπαρξης. Το 2003, επί 

Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Αλβανία απέκτησε το καθεστώς της εν δυνάμει υποψηφίας 

χώρας ενώ στις 24 Ιουνίου 2014, έλαβε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας της ΕΕ.483 Με την ΕΕ να υποστηρίζει 

τις περιφερειακές συνεργασίες, η Ελλάδα και η Αλβανία συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (1992), στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP, 1996), 

στο Σύμφωνο Σταθερότητας για τη ΝΑ Ευρώπη (1999), που αντικαταστάθηκε το 2008 από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Συνεργασίας, στη Συνεργασία Αδριατικής-Ιονίου (1999), στην Ένωση για τη Μεσόγειο (2008) και 

στην τετραμερή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ, που 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδος το 2016. 

Η Ελλάδα έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο «καρότο-μαστίγιο» τονίζοντας τον κομβικό της ρόλο ως 

σημαντικού παίκτη σε σχέση με την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ (Ndoj 2015). Ωστόσο, είναι κυρίως οι 

εσωτερικές αλβανικές αντιπαραθέσεις που αποτέλεσαν σημαντική αρνητική παράμετρο για τις διμερείς σχέσεις. 

Το 2009 η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα (2014), όχι μόνο δεν αναγνώρισε τη συμφωνία 

για τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 484, η οποία μετέπειτα ακυρώθηκε από το 

Συνταγματικό Δικαστήριο (Απρίλιος 2010), αλλά κατηγόρησε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Lulzim Basha 

και νυν αρχηγό του Δημοκρατικού κόμματος, ότι παραβίασε το νόμο.485 Η στάση αυτή οδήγησε σε νέα φάση 

ψυχρότητας τις Ελληνοαλβανικές σχέσεις, οι οποίες συνεχίζονται κυρίως στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών 

οργανισμών και της ΕΕ. 

Η Αλβανία προβαίνει σε βήματα προσέγγισης προς την Ελλάδα, ειδικά λίγο πριν και μετά τη στήριξη του 

καθεστώτος της υποψήφιας χώρας (2014), εφόσον, η ένταξή της γίνεται πλέον ορατή. Το 2013 υπογράφεται κοινή 

Ελληνο-Ιταλική-Αλβανική συμφωνία, που περνά ομόφωνα από την αλβανική Βουλή για τον ενεργειακό αγωγό 

TAP (Trans Adriatic Pipeline).486 Η καλυτέρευση των σχέσεων κορυφώνεται με τις δηλώσεις μεταξύ των δύο 

χωρών το 2014, που αναφέρονται στην ύπαρξη «τέλειων σχέσεων συνεργασίας»487. Η οριοθέτηση της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δείχνει σήμερα, να είναι σε τελικό στάδιο488, επαναπροσδιορίζονται τα 

ζητήματα της εκπαίδευσης της Ελληνικής μειονότητας, δόθηκε υπηκοότητα στον αρχιεπίσκοπο της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας Αναστάσιο (2017) και υλοποιείται η συμφωνία για εκταφή, ταυτοποίηση και ταφή των οστών 

Ελλήνων πεσόντων στην Αλβανία την περίοδο 1940-1489. Οι χρηματοδοτήσεις μέσω της προενταξιακής βοήθειας 

(ΙPA) για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων λειτουργούν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση490.  

Παράλληλα, η ενταξιακή πορεία εγκαθιδρύει και μία διαδικασία διεκδίκησης χρηματοδότησης για κοινές 

διασυνοριακές δραστηριότητες (connective impact, ibid: 581-84). Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει 

εντατικοποίηση των διμερών σχέσεων και όσον αφορά στα συγκρουσιακά ζητήματα. Επίσης, όσο η ένταξη 

γίνεται περισσότερο ορατή, τόσο τα δύο μέρη, που πιθανόν έχουν διαφορές, επιδιώκουν τρόπους συνεργασίας, 

σε κυβερνητικό και διοικητικό επίπεδο αλλά και μέσω φορέων κοινωνίας των πολιτών, διαμέσου ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και δικτύων (π.χ. πρόγραμμα INTERREG V-B Αδριατική – Ιόνιο, Erasmus+).  

Πράγματι, στον τομέα του εμπορίου παρατηρείται μια συνεχής βελτίωση των διμερών σχέσεων παρόλη την 

οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα. Στο τέλος του 2017, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αντιστοιχούσαν στο 

                                                 
482 Hellenic Ministry of Foreign Affairs (2014), Agenda 2014, 14.02.2011. Διαθέσιμο 

https://www.mfa.gr/images/docs/periferiaki_politiki/agenda_2014_en.pdf Προσπέλαση 10.05.2017. 
483European Commission, “EU candidate status for Albania”, Brussels, 24.06.2014. Διαθέσιμο 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-439_en.htm Προσπέλαση 22.03.2018. 
484 ‘Agreement for the Delimitation of the Albanian-Greek Continental Shelf and Maritime Zones’ April 27, 

2009. 
485e-kathimerini “Greek hopes for EEZ with Albania suffer setback”, 7.08.2014.  
486 Πληροφορία διαθέσιμη https://www.tap-ag.com/news-and-events/2013/02/13/greece-italy-and-albania-sign-

a-tri-lateral-intergovernmental-agreement-demonstrating-their-full-support-for-tap. Προσπέλαση 10.012.2016.  
487 Albeu.com, “Greece supports EU candidate status for Albania”, 27.04.2014. 

Διαθέσιμο http://english.albeu.com/news/news/greece-support-eu-candidate-status-for-albania/150425/ 

Προσπέλαση 03.04.2018. 
488Skai.gr, «Συμφωνία Ελλάδας - Αλβανίας για καθορισμό ΑΟΖ ανακοίνωσε ο Κοτζιάς», 30.01.2018. 

Διαθέσιμο http://www.skai.gr/news/greece/article/365672/sumfonia-elladas-alvanias-gia-kathorismo-aoz1/,. 

Προσπέλαση 22.03.2018. 
489 Βλ. Κοινό Ανακοινωθέν των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Αλβανίας, Κορυτσά, 

21.01.2018.Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για έναρξη διαδικασίας αναζήτησης, εκταφής, ταυτοποίησης 

και ταφής οστών Ελλήνων πεσόντων στην Αλβανία, 22 Ιανουαρίου 2018. 
490 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-

country/albania_en Προσπέλαση 10.03.2017. 

https://www.mfa.gr/images/docs/periferiaki_politiki/agenda_2014_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-439_en.htm
https://www.tap-ag.com/news-and-events/2013/02/13/greece-italy-and-albania-sign-a-tri-lateral-intergovernmental-agreement-demonstrating-their-full-support-for-tap
https://www.tap-ag.com/news-and-events/2013/02/13/greece-italy-and-albania-sign-a-tri-lateral-intergovernmental-agreement-demonstrating-their-full-support-for-tap
http://english.albeu.com/news/news/greece-support-eu-candidate-status-for-albania/150425/
http://www.skai.gr/news/greece/article/365672/sumfonia-elladas-alvanias-gia-kathorismo-aoz1/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/albania_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/albania_en
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78,3% των συνολικών εξαγωγών και οι εισαγωγές από την  ΕΕ το 62,0% των συνολικών εισαγωγών (Πρεσβεία 

της Ελλάδος στα Τίρανα, Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 2018). Οι κυριότεροι εμπορικοί 

εταίροι της Αλβανίας ήταν η Ιταλία (34,6%), η Κίνα (6,8%), η Ελλάδα (6,5%) και η Γερμανία με (6,3%) (ibid). 

Έως το τέλος του 2016, το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων επιχειρήσεων και κοινοπραξιών προέρχονται από την 

Ιταλία και ην Ελλάδα κι αντιστοιχούν στο 56,5% των επιχειρήσεων, το 60,5% της απασχόλησης, το 61,1% των 

εξαγωγών και το 47,5% των εισαγωγών (ibid). Σύμφωνα μάλιστα με την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, η 

Ελλάδα αναγνωρίζεται για το 2017 ως ο σημαντικότερος επενδυτής για την αλβανική οικονομία (βλ. Πίνακα 2).  

 

Πίνακας 2: ΑΞΕ Αλβανίας για το δ' τρίμηνο των ετών 2014-2017 (οι τιμές σε εκατ. ευρώ) 

 

Κράτος 2014 2015 2016 2017 

Ελλάδα 1180 1205 1233 1279 

Ολλανδία 506 703 718 846 

Ιταλία 524 547 604 652 

Αυστρία 358 387 360 419 

Γερμανία 130 137 123 116 

Γαλλία 71 75 88 183 

Ηνωμένο Βασίλειο 21 24 38 47 

Καναδάς 725 691 740 883 

Τουρκία 413 411 513 520 

Η.Π.Α. 88 94 81 71 

Κίνα -2 4 6 8 

Πηγή: Bank of Albania 

https://www.bankofalbania.org/?crd=0,8,1,8,0,17027&uni=20180403170227832122371544620129&ln=2&mod

e=alone  Προσπέλαση 10.10.2018. 

 

Το τέταρτο πιο σημαντικό, πλην όμως πιο μακροχρόνιο να επιτευχθεί, μονοπάτι, σύμφωνα με τους Diez et 

al. (2006:574, 584-587), αφορά στην επίδραση της ΕΕ στη δημιουργία εντελώς νέων πλαισίων συζήτησης 

(discursive frameworks) για την οικοδόμηση των ταυτοτήτων μεταξύ των συγκρουόμενων μερών και την «απο-

ασφαλειοποίηση» των επίμαχων διαφορών σε επίπεδο κοινωνίας. Η συλλογιστική αυτή συνάδει με τη λογική της 

«θετικής ειρήνης» κατά τον Johan Galtung (1996)491, που αναφέρεται στις δομικές αλλαγές που θα συμβάλουν 

στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την εποικοδομητική επίλυση των 

διαφορών μεταξύ αντίπαλων μερών. O Galtung, θεμελιωτής της «εκπαίδευσης για την ειρήνη» υποστηρίζει ότι, 

μεταξύ άλλων, η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και του περιεχομένου τους σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση (2008:49-58) 

Οι διενέξεις συχνά συνδέονται με τη διαδικασία και τον τρόπο οικοδόμησης της εθνικής ταυτότητας. 

Γειτονικά κράτη, σε κάποιες περιπτώσεις κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους βάλλοντας την ταυτότητα ο ένας 

του άλλου κι αυτό οδηγεί σε σύγκρουση. Κατά συνέπεια, ο Άλλος παρουσιάζεται ως υπαρξιακή απειλή στην 

ασφάλειά τους, μέσα από το λόγο, όπως αυτός παρουσιάζεται στα βιβλία, στην πολιτική ρητορεία ή στα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας. Η λογική αυτή παρουσιάζεται από τον Barry Buzan και τη σχολή της Κοπεγχάγης. 

Σύμφωνα με τον Buzan, η κατασκευή μιας απειλής δημιουργείται μέσω μιας διαδικασίας (the process of 

securitization), κατά την οποία ένα ζήτημα αναδεικνύεται ως απειλή ασφαλείας μέσω του λόγου (Buzan et al. 

1998:21-27) και αιτιολογεί την αντίδραση ή και τη χρήση ακραίων μέτρων (Wæver 2000:251). Στην αφήγηση 

της ΕΕ ο «Άλλος» είναι ο κακός της εαυτός, που συνδέεται με τους συχνούς και μακροχρόνιους πολέμους (Wæver 

                                                 
491 Ο Johan Galtung είναι ένας Νορβηγός, μαθηματικός, κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας, θεμελιωτής 

των σπουδών περί ειρήνης και συγκρούσεων. Το 1959 ίδρυσε το International Peace Research Institute, στο 

Όσλο και το επιστημονικό περιοδικό  Journal of Peace Research (1964). Διετέλεσε μεσολαβητής για 

περισσότερες από 150 διαμάχες. Έχει γράψει πάνω από 160 βιβλία κα 1600 άρθρα. Πληροφορίες διαθέσιμες 

https://www.transcend.org/galtung/#bio Προσπέλαση 10.02.2017. 

 

https://www.bankofalbania.org/?crd=0,8,1,8,0,17027&uni=20180403170227832122371544620129&ln=2&mode=alone
https://www.bankofalbania.org/?crd=0,8,1,8,0,17027&uni=20180403170227832122371544620129&ln=2&mode=alone
https://www.transcend.org/galtung/#bio
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2000:279). Τα βαλκανικά κράτη, παρόλο που έχουν αδύναμη θεσμική δομή έχουν ισχυρές ταυτότητες (“weak 

states strong identities”), οι οποίες είναι συχνά δομημένες πάνω σε εθνικές ή εθνικιστικές αντιπαλότητες. 

Σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική λογική οι ταυτότητες και τα συμφέροντα των κρατών δεν είναι εξωγενή 

αλλά διαμορφώνονται κι ενδεχομένως αλλάζουν μέσα από μια συνεχή διαδικασία κοινωνικοποίησης και 

διάδρασής τους (Wendt 1994:385). Εφόσον ένα κράτος συμμετέχει σε διεθνή καθεστώτα και οργανισμούς, 

εσωτερικοποιώντας νόρμες και κανόνες για να «ανήκει» σε αυτούς, επαναπροσδιορίζει την αυτοεικόνα του αλλά 

και την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι’ αυτό (Fierke and Wiener 1999). Σύμφωνα με τους Adler και Barnett 

(1998:41), οι οργανισμοί θεωρούνται τόποι κοινωνικοποίησης και κοινωνικής μάθησης, αφού "διδάσκουν" 

νόρμες συμπεριφοράς, εγκαθιδρύουν μηχανισμούς παρακολούθησης και κυρώσεων και προσφέρουν ένα 

καθεστώς διαμεσολάβησης (ibid). Επίσης, προωθούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και εν τέλει, υπό προϋποθέσεις 

την ανάπτυξη μιας περιφερειακής κουλτούρας, που συνδέονται με μια σταθερή ειρήνη, καλλιεργώντας την 

αίσθηση της πολιτιστικής ομοιογένειας ή μιας κοινής μοίρας ή πρακτικών αυτοπεριορισμού από πράξεις που 

αμοιβαία ενοχλούν (Adler and Barnett 1998:10). Έτσι, η εγκαθίδρυση της ειρήνης σε μια περιοχή συνδέεται με 

την ανάδυση μιας νέας ταυτότητας, με παράλληλη ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας στο 

μυαλό των ανθρώπων (Adler 1998:170). Η παραπάνω αποδοχή βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των κρατών 

μελών της ΕΕ, τα οποία πλέον, αυτοπροσδιορίζονται και ως «Ευρωπαϊκά».  

 

4. Οι διμερείς εκπαιδευτικές σχέσεις και τα Αλβανικά σχολικά βιβλία 
 

4.1.  Ο ρόλος των σχολικών βιβλίων στη διαμόρφωση και αλλαγή της ταυτότητας, την απάλειψη 

συγκρούσεων και τη συμφιλίωση 

 

Σύμφωνα με τους March και Olsen (2000) τα σχολεία οικοδομούν και διαμορφώνουν ταυτότητες, καθώς, 

παρέχουν, μέσω της διδασκαλίας της ιστορίας και της γλώσσας, το συλλογικό πλαίσιο ερμηνείας του 

παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνουν τις συλλογικές μνήμες μιας κοινωνίας, τις οποίες και μεταδίδουν 

στους μαθητές ως «εθνικές ιστορίες» (March & Olsen 2000). Tα σχολικά βιβλία είναι ένα εργαλείο στα χέρια 

των κρατών, για τη μεταβίβαση εγκεκριμένης γνώσης (approved knowledge) στις νεότερες γενιές και την 

εδραίωση μιας συλλογικής μνήμης (collective memory) (Podeh 2000) και διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην 

κοινωνική συνοχή ενός έθνους (Lässig 2003:1-3). Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολικά βιβλία παρέχουν ένα αίσθημα 

«συνέχειας» μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά, επιπλέον, λειτουργούν ως εργαλείο 

αναδιατύπωσης των παρελθόντων γεγονότων, ούτως ώστε να ταιριάζουν στα επίκαιρα κρατικά συμφέροντα 

(Podeh 2000). Συνεπώς, ακολουθώντας την ιστορική πορεία εγκαθίδρυσης των εθνών-κρατών στην Ευρωπαϊκή 

ήπειρο, τα σχολικά βιβλία λειτούργησαν ως εργαλεία εξύμνησης του έθνους, στη βάση της επιβεβαίωσης μιας 

εθνικής ταυτότητας και ορισμένου συστήματος πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης (ibid).  

Η εκπαίδευση, τα σχολικά προγράμματα και κατ’ επέκταση τα σχολικά βιβλία, μπορούν να οδηγήσουν τόσο 

στη συμφιλίωση (reconciliation), όσο και στη σύγκρουση (conflict) (Bush & Saltarelli 2000:9). Τα σχολικά βιβλία 

μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα για τη συμφιλίωση αντιμαχόμενων πλευρών/κρατών,  εάν συνοδεύονται 

από αντίστοιχη βούληση για την επίλυση των διαφορών. Επομένως, ενώ δε μπορούν να αντικαταστήσουν τις 

απαιτούμενες πολιτικές ή νομικές ενέργειες για τη συμφιλίωση μεταξύ δύο κρατών, αποτελούν ουσιαστικό μέρος 

αυτών (Höpken n.d:7). Ο Höpken αναφέρει ότι τα σύγχρονα Αλβανικά βιβλία έχουν αρνητικές αναφορές σχεδόν 

για όλα τα γειτονικά κράτη, όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Τουρκία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Ελλάδα, με 

αναφορά στην «ιστορική αδικία» για τους αλβανικούς πληθυσμούς που βρέθηκαν εκτός των συνόρων του 

σύγχρονου Αλβανικού κράτους. Οι Giakoumis και Kalemaj (2015), υποστηρίζουν ότι η «αφύπνιση» της 

αλβανικής κουλτούρας και ταυτότητας συνέβη αργότερα από τις αντίστοιχες των λοιπών βαλκανικών κρατών, 

με τα πρώτα βήματα να χρονολογούνται στο 1844, όποτε διάφοροι παιδαγωγοί, δημιούργησαν το αλβανικό 

αλφάβητο. Στη μελέτη τους για τα βιβλία της Ιστορίας την περίοδο 1886-1938 υποστηρίζουν ότι η εικόνα του 

Άλλου (Έλληνα) διαμορφώνεται και αναδιαμορφώνεται στο πλαίσιο τόσο των εσωτερικών μετασχηματισμών 

όσο και εξαιτίας των διμερών σχέσεων (ibid). Κατατείνουν ότι οι όποιες αλλαγές στα βιβλία έχουν θετική 

συσχέτιση τόσο με τις εγχώριες εξελίξεις, όσο και με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών (ibid). To Κέντρο για 

τη Δημοκρατία και της Συμφιλίωση για τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς 

και κρατικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, υλοποιεί αντίστοιχα 

προγράμματα, που αφορούν την εκπαίδευση και τα σχολικά βιβλία. 

 

4.2.  Η Μορφωτική Συμφωνία και το ζήτημα των βιβλίων  

 

Οι σχέσεις των δύο χωρών επισφραγίζονται με τη Μορφωτική Συμφωνία του 2000492 και το Μορφωτικό 

Πρόγραμμα του 2003, που εξειδικεύει τις μεταξύ τους δράσεις. Το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα επίπεδα της 

                                                 
492Ν.2829/2000, Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία στους τομείς της παιδείας, των επιστημών και 
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Εκπαίδευσης και εδράζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στο αξιακό σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και της UNESCO. Η επαφή των δύο χωρών σε εκπαιδευτικό επίπεδο προωθείται επίσης, στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρωπαϊκών εργαλείων. Χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η παροχή 

τεχνογνωσίας από την ελληνική πλευρά για τον εκσυγχρονισμό του Αλβανικού εκπαιδευτικού συστήματος και η 

ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων των δύο χωρών. Ως υποχρέωση για την 

αλβανική πλευρά τίθεται η εξέταση της εισαγωγής της ελληνικής γλώσσας μεταξύ των άλλων προαιρετικών 

γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση ειδικής, μεικτής 

επιτροπής για να εξασφαλίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. 

Το Μορφωτικό Πρόγραμμα493, που υιοθετείται για την εκτέλεση της Μορφωτικής Συμφωνίας περιλαμβάνει 

αντίστοιχα, δράσεις συνεργασίας στην Εκπαίδευση, τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες, τον Πολιτισμό, την 

Επικοινωνία, τον Αθλητισμό και τη Νέα Γενιά. Οι δράσεις για την Εκπαίδευση αφορούν στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση με ενθάρρυνση, των διμερών συμφωνιών μεταξύ ΑΕΙ και της κινητικότητας μέσω των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην επαγγελματικά προσανατολισμένη Ανώτατη 

Εκπαίδευση (ΤΕΙ).  

 

 
 

Πηγή: ΙΚΥ, 2018 

 

Στον παραπάνω Πίνακα διαφαίνεται η τάση αύξησης της συνολικής κινητικότητας μεταξύ Ελλάδας-

Αλβανίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015//16 και 2016/17 στο πλαίσιο του Erasmus+, όσον αφορά στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά, το ενδιαφέρον των Αλβανών για κινητικότητα προς την Ελλάδα 

αυξήθηκε για την περίοδο 2016-2017, ενώ αντίστοιχα παρατηρείται ελαφρά μείωση της Ελληνικής κινητικότητας 

προς την Αλβανία. Παρόλα αυτά, αυξήθηκε ο αριθμός των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από 18 σε 

22.  

Ως προς την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανταλλαγή 

επισκέψεων, την αδελφοποίηση και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων, τη συνεργασία 

μεταξύ των παιδαγωγικών Ινστιτούτων, την αναδιοργάνωση και εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών, τη 

διοργάνωση σεμιναρίων για δασκάλους, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό και Ολυμπιάδων και μαθητικών 

διαγωνισμών στη Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και Πληροφορική. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 

πληροφοριών για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης τίτλων σπουδών και προσόντων. Το πρόγραμμα προβλέπει 

την ίδρυση κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για να εξετάσουν από κοινού πώς η Ιστορία, η Γεωγραφία, ο 

Πολιτισμός, η Οικονομία και η Λογοτεχνία κάθε χώρας παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία λαμβάνοντας υπόψη 

τις αρχές της UNESCO και του ΣτΕ.494 Επίσης, αναφέρεται στη διδασκαλία της αλβανικής και της ελληνικής 

γλώσσας από πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και Αθηνών) και στο ενδεχόμενο 

διδασκαλίας μαθημάτων στη μητρική γλώσσα. Τέλος, προβλέπεται η αμοιβαία χορήγηση Υποτροφιών σε ετήσια 

βάση.  

Για τη διευθέτηση του ζητήματος των σχολικών βιβλίων δημιουργήθηκε μία Μεικτή Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών, που συνήλθε για πρώτη φορά το 2007.495Η δεύτερη σύγκλιση της Επιτροπής 

                                                 
του πολιτισμού, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 95, τ. Α΄, 16 Μαρτίου 2000. 
493Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 206, τ.A΄, 29 Αυγούστου 2003. 
494Βλ. Σύσταση 2001 του Συμβουλίου της Ευρώπης για το διαπολιτισμικό διάλογο και την εικόνα του άλλου, 

όπως παρουσιάζονται μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας. Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών, 

Σύσταση Rec(2001)15. Διαθέσιμη https://rm.coe.int/16804b79e0 Προσπέλαση 10.01.2018. 
495Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016), Προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση 
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πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Νοεμβρίου 2014 στα Τίρανα, μια καθυστέρηση που η Ελληνική πλευρά χρεώνει 

στην Αλβανική.496Στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου 2017 τέθηκαν τα ζητήματα  που αφορούσαν την ιστορία, τη 

γεωγραφία, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την οικονομία στα σχολικά εγχειρίδια των δύο χωρών497. Κατά τη 

συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που έλαβε χώρα στα Τίρανα στις 17 Ιανουαρίου 2018, οι 

δύο πλευρές συζήτησαν για πρώτη φορά το θέμα που είχε τεθεί και παλαιότερα για τα αλβανικά σχολικά 

εγχειρίδια της Ιστορίας και της Γεωγραφίας και τις επιμέρους επίμαχες αναφορές που περιλάμβαναν, χάρτες και 

ιστορικά στοιχεία, κάνοντας λόγο για αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα φαίνεται πως εξακολουθεί να 

στηρίζει τον κορμό της επιχειρηματολογίας της τόσο στην ανάγκη εμπέδωσης πρακτικών (καλής) γειτονίας 

μεταξύ των δύο κρατών για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενταξιακής πορείας της Αλβανίας, όσο και στην 

ασυμφωνία μεταξύ ορισμένων πρακτικών της Αλβανίας και του πνεύματος των Διεθνών Οργανισμών, όπως η 

UNESCO και το ΣτΕ498. Η πέμπτη συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής έγινε στην Αθήνα το Μάρτιο του 2018.  

Το ζήτημα των βιβλίων τέθηκε σε επίπεδο της ΕΕ μέσα από την σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση που 

διατύπωσαν Έλληνες Ευρωβουλευτές, στις 6 Οκτωβρίου 2017 προς την Επιτροπή, σχετικά με την ύπαρξη 

αλυτρωτικών χαρτών στα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την 

ένταξη499. Ο Επίτροπος Hahn, στην απάντησή του τονίζει ότι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν θεμελιώδες 

στοιχείο της διαδικασίας της διεύρυνσης500. 

Σε αρκετά δημοσιογραφικά άρθρα των δύο χωρών εμφανίζονται οι σχετικές επιδιώξεις της κάθε χώρας σε 

σχέση με τα σχολικά βιβλία. Σύμφωνα με αυτά, η Αλβανία ζητάει την απάλειψη αναφορών στην ανεξαρτησία 

της Βορείου Ηπείρου και η Ελλάδα την απομάκρυνση χαρτών, που δείχνουν την «Τσαμουριά» εντός της 

ελληνικής επικράτειας501. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Ditmir Bushati (29 Ιανουαρίου 2018), 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει αίτημα της ελληνικής πλευράς για αφαίρεση του όρου «Chameria» από τα βιβλία της 

Ιστορίας της Αλβανίας. Τονίζει ότι η όλη προσπάθεια εστιάζει στο να γίνεται χρήση αναφορών στα βιβλία που 

να συμφωνούνται και από τις δύο χώρες502. 

Ως ομάδα πίεσης προς την αλβανική κυβέρνηση για τη στήριξη διεκδικήσεων σε σχέση με τα βιβλία, 

εμφανίζεται το κόμμα που εκπροσωπεί τους Τσάμηδες στην Αλβανία503, το οποίο ζητάει τη συμπερίληψη της 

ιστορίας της «Τσαμουριάς» στα ελληνικά βιβλία και την παροχή εκπαίδευσης στην αλβανική γλώσσα στην 

Ελλάδα504. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται ανησυχίες μεταξύ αναλυτών στην Αλβανία σχετικά με το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία για το τι συζητείται στις αντίστοιχες επιτροπές εξέτασης των 

σχολικών εγχειριδίων, ενώ δείχνουν να αμφιβάλλουν για το εάν έχει υπάρξει επίσημο έτοιμα από αλβανικής 

πλευράς για επανεξέταση των ελληνικών βιβλίων505.  

                                                 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Απάντηση στην ερώτηση με αριθμ 985/7-11-2016, Μαρούσι 2.12.2016. 
496Ό.π. 
497Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δελτίο Τύπου 22.02.2017. Διαθέσιμο 

http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/27045-22-02-17-triti-synantisi. 

Προσπέλαση 22.03.2018. 
498Esos.gr, «Υπ. Εξωτερικών: Προβληματικά τα αλβανικά σχολικά βιβλία Ιστορίας και Γεωγραφίας», 

13.02.2018. Διαθέσιμο https://www.esos.gr/arthra/55456/yp-exoterikon-provlimatika-ta-alvanika-sholika-vivlia-

istorias-kai-geografias. Προσπέλαση 22.03.2018. . 
499Πρόκειται για τους Ευρωβουλευτές Δημήτρη Παπαδημούλη και Στέλιο  Κούλογλου.  Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, E-006298-17, «Αλυτρωτικοί χάρτες στα σχολικά εγχειρίδια της 

Αλβανίας», 06.10.2017. Διαθέσιμο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+WQ+E-2017-006298+0+DOC+XML+V0//EL&language=el. Προσπέλαση 06.04.2018. 
500Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής. Διαθέσιμο 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-006298&language=EL Πρόσβαση 

10.01.2018. 
501Politico, “Tekstet shkollore shqiptare shqetesojne Greqine, konsiderohet e papranueshme permbajtja et yre”, 

06.10.2017. Πρόσβαση http://www.politiko.al/2017/10/tekstet-shkollore-shqiptare-shqetesojne-greqine-

konsiderohet-e-papranueshme-permbajtja-e-tyre/#http://www.politiko.al/wp-

ontent/uploads/2017/10/1507306446amanatidis_giannis-1.jpg. προσπέλαση:  22.03.2018. 
502Tirana Post, “A ka kkërkuar Greqia që të hiqet fjala “Camëri” nga tekstet shkollore? Ja si përgjigjet ministry 

Bushati”, 29.01.2018. Διαθέσιμο http://www.tiranapost.al/ka-kerkuar-greqia-qe-te-hiqet-fjala-cameri-nga-

tekstet-shkollore-ja-si-pergjigjet-ministri-bushati/. Προσπέλαση: 22.03.2018. 
503Πρόκειται για το κόμμα «Δικαιοσύνης, ένταξης και ενότητας», Party for justice, Integration and Unity 

(PDIU). 
504Βλ. σχετικά:https://sot.com.al/politike/pdiu-qeveria-t%C3%AB-k%C3%ABrkoj%C3%AB-

p%C3%ABrfshirjen-e-%C3%A7am%C3%ABris%C3%AB-n%C3%AB-tekstet-shkollore-greke. Προσπέλαση 

15.03.2018. 
505Sotnews, “PDIU: Qeveriatë kërkojë përfshirjene Çamërisë në tekstet shkollore greke”, 20.11.2014. Διαθέσιμο 

http://www.oranews.tv/article/marreveshjet-me-greqine-cipa-e-do-te-rishikoje-tekstet-shkollore-pala-greke. 

http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/27045-22-02-17-triti-synantisi
https://www.esos.gr/arthra/55456/yp-exoterikon-provlimatika-ta-alvanika-sholika-vivlia-istorias-kai-geografias
https://www.esos.gr/arthra/55456/yp-exoterikon-provlimatika-ta-alvanika-sholika-vivlia-istorias-kai-geografias
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-006298+0+DOC+XML+V0//EL&language=el
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-006298+0+DOC+XML+V0//EL&language=el
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-006298&language=EL
http://www.politiko.al/2017/10/tekstet-shkollore-shqiptare-shqetesojne-greqine-konsiderohet-e-papranueshme-permbajtja-e-tyre/#http://www.politiko.al/wp-ontent/uploads/2017/10/1507306446amanatidis_giannis-1.jpg
http://www.politiko.al/2017/10/tekstet-shkollore-shqiptare-shqetesojne-greqine-konsiderohet-e-papranueshme-permbajtja-e-tyre/#http://www.politiko.al/wp-ontent/uploads/2017/10/1507306446amanatidis_giannis-1.jpg
http://www.politiko.al/2017/10/tekstet-shkollore-shqiptare-shqetesojne-greqine-konsiderohet-e-papranueshme-permbajtja-e-tyre/#http://www.politiko.al/wp-ontent/uploads/2017/10/1507306446amanatidis_giannis-1.jpg
http://www.tiranapost.al/ka-kerkuar-greqia-qe-te-hiqet-fjala-cameri-nga-tekstet-shkollore-ja-si-pergjigjet-ministri-bushati/
http://www.tiranapost.al/ka-kerkuar-greqia-qe-te-hiqet-fjala-cameri-nga-tekstet-shkollore-ja-si-pergjigjet-ministri-bushati/
https://sot.com.al/politike/pdiu-qeveria-t%C3%AB-k%C3%ABrkoj%C3%AB-p%C3%ABrfshirjen-e-%C3%A7am%C3%ABris%C3%AB-n%C3%AB-tekstet-shkollore-greke
https://sot.com.al/politike/pdiu-qeveria-t%C3%AB-k%C3%ABrkoj%C3%AB-p%C3%ABrfshirjen-e-%C3%A7am%C3%ABris%C3%AB-n%C3%AB-tekstet-shkollore-greke
http://www.oranews.tv/article/marreveshjet-me-greqine-cipa-e-do-te-rishikoje-tekstet-shkollore-pala-greke
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Πίνακας 2: Δομή της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Βασική Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια 

Πρωτοβάθμια Κατώτερη Δευτεροβάθμια Gymnasium (Gjimnaz) Επαγγελματική 

Διάρκεια: 5 έτη Διάρκεια: 4 έτη Διάρκεια: 3 έτη Διάρκεια: 4 έτη 

Τάξεις: 1 έως 5 Τάξεις: 6 έως 9 Τάξεις: 10 έως 12 Επίπεδα: 3 

 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση, μετά το 2008/ 2009 έχει διάρκεια 9 ετών με τη δομή του προγράμματος να ακολουθεί 

τη λογική «5+4», δηλαδή 5τάξεις πρωτοβάθμια και 4 τάξεις κατώτερη δευτεροβάθμια. Μετά την ολοκλήρωση 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα της Αλβανίας έχει εναρμονιστεί 

με τη Διαδικασία της Μπολόνια και αποτελείται από τετραετείς προπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση 

bachelor, μονοετείς- διετείς για την απόκτηση μεταπτυχιακού και τριετείς για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου. 

Πηγή: MoSWY (2014) & Albanian education.info, “Structure of Education in Albania”,  

http://www.albaniaeducation.info/Education-System/Education-Structure.html (προσπέλαση 27.03.2017). 

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Panajot Barka (2014), το θέμα των βιβλίων πρέπει να ειδωθεί μέσα από τις 

ευρύτερες ελληνοαλβανικές σχέσεις506. Θεωρεί ότι στο πλαίσιο της αλβανικής εξωτερικής πολιτικής προάγεται, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, μία αντι-ελληνική στάση, ως μορφή εθνικού αυτοπροσδιορισμού για την Αλβανία. Η 

στάση αυτή παίρνει τη μορφή της αντι-ελληνικής ρητορικής που, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο στα χέρια κάποιων πολιτικών δυνάμεων, ωστόσο λειτουργεί ως μία αντίρροπη δύναμη στην πρόοδο της 

Αλβανίας. Επιπροσθέτως, εκφράζει την ανησυχία ότι υπάρχουν «φωνές» στη χώρα που δε θα επιτρέψουν την 

ομαλή και παραγωγική δουλειά της διμερούς επιτροπής, υπό το φόβο ότι η αποτελεσματικότητά της θα ανέτρεπε 

τα συμφέροντα της πολιτικής ομάδας που υποστηρίζουν. 

Η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών από Ελληνικής πλευράς, έγινε με αφορμή την ύπαρξη ορισμένων 

επίμαχων αναφορών και χαρτών σε κάποια αλβανικά σχολικά βιβλία507. Η επιχειρηματολογία γύρω από το 

ζήτημα εμφανίζεται συχνά τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως, από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των δύο χωρών. 

Διάφορες αλβανικές εφημερίδες συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν τα βασικά σημεία με τα οποία διαφωνεί η 

ελληνική πλευρά, όπως αυτά αποτυπώνονται σε ελληνικές εφημερίδες κι αντιστρόφως. Από την ελληνική πλευρά 

γίνεται λόγος για αναφορές που παρουσιάζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Αλβανό ηγέτη, στη βάση της 

επιχειρηματολογίας περί καταγωγής της μητέρας του από την Ιλλυρική φυλή.508 Επιπλέον, παρουσιάζονται 

σημεία από τα βιβλία της Γεωγραφίας της 9ης και 12ης τάξης της Αλβανίας, όπου η περιοχή της Β. Ηπείρου 

θεωρείται αλβανική. Συγκεκριμένα κατονομάζονται πόλεις, οι οποίες σύμφωνα με τις αναφορές των βιβλίων 

προσαρτήθηκαν στην Αλβανία το 1919509.  

Σε πιο σύγχρονες δημοσιεύσεις (2017 κ.ε.) τονίζεται το αίτημα της ελληνικής πλευράς, όπως αυτό 

διατυπώνεται επισήμως, για αναθεώρηση των βιβλίων της Γεωγραφίας για την 9η και 12η τάξη510, ως μία βασική 

προϋπόθεση για την αντίστοιχη προώθηση της πορείας της Αλβανίας για ένταξη στην ΕΕ511. Σύμφωνα με την 

ελληνική πλευρά, το ζήτημα των σχολικών εγχειριδίων περιλαμβάνεται σε ένα από τα πέντε βασικά σημεία που 

χρειάζεται να διευθετήσει η Αλβανία για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη ενταξιακή της διαδικασία.512 Παράλληλα 

                                                 
Πρόσβαση 22.03.2018. 
506Online Tema, “MAS dhe rishikimi I teksteve shkollore me Greqinë”, 05.10.2014. Διαθέσιμο 

http://www.gazetatema.net/2014/10/05/mas-dhe-rishikimi-i-teksteve-shkollore-me-greqine/. Προσπέλαση 

22.03.2018. 
507Gazeta impact, “Pas Turqise, edhe Greqia ankohet per shovinizmin ne librat shkollore te Shqiperise”, 

05.10.2017.Πρόσβαση:http://gazetaimpakt.com/pas-turqise-edhe-greqia-ankohet-per-shovinizmin-ne-librat-

shkollore-te-shqiperise/ Προσπέλαση 22.03.2018. 
508Arkivi.peshkupauje.com, “Greqi, mediat: Shqiptarët po na marrin heronjtë”, 14.09.2011. Πρόσβαση: 

http://arkivi.peshkupauje.com/node/37369. Προσπέλαση 22.03.2018. 
509Ό.π. 
510OnlineTema, “Debat për tekstin e Gjeografisë së Shqipërisë në Parlamentin grek”, 05.10.2017. Πρόσβαση 

http://www.gazetatema.net/2017/10/05/debat-per-tekstin-e-gjeografise-se-shqiperise-ne-parlamentin-grek/4/. 

Προσπέλαση 22.03.2018. 
511 «Γ. Αμανατίδης: Η Αλβανία για να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή ενταξιακή της πορεία πρέπει να ικανοποιήσει 

πέντε κριτήρια», Η Αυγή, 05.10.2017. Πρόσβαση: http://www.avgi.gr/article/10842/8439573/g-amanatides-e-

albania-gia-na-synechistei-e-europaike-entaxiake-tes-poreia-prepei-na-ikanopoiesei-pente-kriteria#. 

Προσπέλαση 22.03.2018. 
512Συγκεκριμένα τα πέντε κριτήρια που πρέπει να ικανοποιήσει η Αλβανία αφορούν: το δικαστικό σύστημα, την 

αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την πάταξη του οργανωμένου 

εγκλήματος και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται στο ζήτημα των 

σχολικών βιβλίων). Council of Europe (2015), “Albania: Programmatic Co-operation Document 2015-2017”. 

http://www.albaniaeducation.info/Education-System/Education-Structure.html
http://www.gazetatema.net/2014/10/05/mas-dhe-rishikimi-i-teksteve-shkollore-me-greqine/
http://gazetaimpakt.com/pas-turqise-edhe-greqia-ankohet-per-shovinizmin-ne-librat-shkollore-te-shqiperise/
http://gazetaimpakt.com/pas-turqise-edhe-greqia-ankohet-per-shovinizmin-ne-librat-shkollore-te-shqiperise/
http://arkivi.peshkupauje.com/node/37369
http://www.gazetatema.net/2017/10/05/debat-per-tekstin-e-gjeografise-se-shqiperise-ne-parlamentin-grek/4/
http://www.avgi.gr/article/10842/8439573/g-amanatides-e-albania-gia-na-synechistei-e-europaike-entaxiake-tes-poreia-prepei-na-ikanopoiesei-pente-kriteria
http://www.avgi.gr/article/10842/8439573/g-amanatides-e-albania-gia-na-synechistei-e-europaike-entaxiake-tes-poreia-prepei-na-ikanopoiesei-pente-kriteria


 

520 

 

σε διάφορα ελληνικά ΜΜΕ γίνεται λόγος για αλβανική προπαγάνδα και προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας 

μέσω των σχολικών βιβλίων. Η επιχειρηματολογία εδράζεται στις αναφορές των βιβλίων για «αλβανικές 

περιοχές» στην Ελλάδα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η δυτική Μακεδονία, ενώ ολόκληρη η Ήπειρος 

αναφέρεται ως «Τσαμουριά»513. Για τη σχολική χρονιά 2017- 2018 καταδεικνύεται ότι μέρος της διδακτέας ύλης 

(9η και 12η τάξη στην Αλβανία) περιλαμβάνει το Κεφάλαιο «αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα». Ταυτόχρονα, 

παρατίθενται εποπτικό υλικό (βλ. Παράρτημα) και συγκεκριμένα χάρτες με επίμαχα σημεία για τα οποία 

προκύπτει η ένταση μεταξύ των δύο χωρών514. 

Εν συντομία, και με αναφορά σε συγκεκριμένες σελίδες αναφέρονται τα εξής στο βιβλίο Γεωγραφίας 

9ης τάξης: στη σελ. 4 (Εικόνα 1) παρουσιάζονται ως αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα η Τσαμουριά, η Καστοριά, 

η Φλώρινα, η Κόνιτσα κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι αναφορές έπονται άλλων αντίστοιχων προηγούμενων 

αναφορών για αλβανικές περιοχές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου κ.ά. Στη σελ. 7 (Εικόνα 2) γίνεται αναφορά 

στην επονομαζόμενη «Πρεσβευτική διάσκεψη του Λονδίνου» (1913) κατά την οποία, όπως παρουσιάζεται στο 

βιβλίο, μοιράστηκαν τα αλβανικά εδάφη στα γύρω κράτη. Γίνεται αναφορά στην εθνική, πολιτισμική και 

γεωγραφική έκταση της Αλβανίας, η οποία φτάνει μέχρι την Πρέβεζα. Στη σελ. 8 (Εικόνα 3) παρουσιάζεται ο 

πολιτικός χάρτης του συνόλου των αλβανικών περιοχών, ενώ γίνονται ιστορικές αναφορές για περιοχές, όπως η 

Τσαμουριά. Στη σελ. 29 (Εικόνα 4) υπάρχουν στοιχεία απογραφών για τον πληθυσμό «αλύτρωτων αλβανικών 

περιοχών». Στο βιβλίο της 12ης τάξης, στις σελ. 134-135 (Εικόνα 5) γίνεται αναφορά, χρησιμοποιώντας 

πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχεία, στις «αλβανικές περιοχές της Ελλάδας», ενώ παρατίθενται φωτογραφίες 

από την Ηγουμενίτσα και την Πάργα. Παράλληλα, από το βιβλίο της 12ης τάξης στις σελ. 8-11 (Εικόνα 6 και 7) 

υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που, σύμφωνα με το βιβλίο, αποδεικνύουν/ επιβεβαιώνουν τον αλβανικό χαρακτήρα 

της Ηπείρου. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο 1913 όταν οι Πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων άφησαν τις 

περιοχές αυτές της Αρμπερίας εκτός αλβανικού εδάφους. 

 

5. Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η σχέση της Ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας ως προς την άρση των 

διασυνοριακών διαφορών και την αλλαγή της αρνητικής εικόνας της Ελλάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται στα 

αλβανικά σχολικά βιβλία. Η υπόθεση εργασίας ότι η Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας (ανεξάρτητη 

μεταβλητή) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδυση μιας νέας πολιτικής ατζέντας, με βάση την οποία 

επαναπροσδιορίζονται ταυτότητες, συμφέροντα και πολιτικές (εξαρτημένες μεταβλητές) από Αλβανικές και 

Ελληνικές  κυβερνήσεις και ελίτ φαίνεται να επιβεβαιώνεται, ειδικά μετά το 2014, υπό προϋποθέσεις.  

Η συγκρότηση του Αλβανικού εθνικισμού και αντίστοιχα της ταυτότητας φαίνεται ότι έχει στηριχτεί, σε 

κάποιο βαθμό, στην αρνητική εικόνα του «Άλλου», δηλαδή των γειτονικών κρατών.  Η εικόνα του «Άλλου» 

καλλιεργείται μέσα από τα σχολικά βιβλία και ειδικά αυτά της ιστορίας και της γεωγραφίας, στα οποία υπάρχουν 

αλυτρωτικές αναφορές σε βάρος της Ελλάδας, στο πλαίσιο μιας «ιστορικής αδικίας», όπως υποστηρίζει η 

αλβανική πλευρά.. Η κανονιστική ισχύς της Ευρώπης για την εξομάλυνση των σχέσεων και επίλυση των 

διασυνοριακών διαφορών (Maners 2002, 2006), όπως αυτή σταδιακά ξεδιπλώνεται και καλλιεργείται μέσα από 

διάφορα μονοπάτια (Diez et al. 2006), φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με την ορατή προοπτική ένταξης. Παρόλο 

που ακολουθείται μια «αδύναμη» εκδοχή της αιρεσιμότητας (Anastasakis 2008), η απόδοση του καθεστώτος της 

υποψηφίας προς ένταξη χώρας το 2014, δημιουργεί ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για την ενσωμάτωση των 

ευρωπαϊκών νορμών και του κοινοτικού κεκτημένου. Παρόλα αυτά, ο εκδημοκρατισμός του πολωτικού 

πολιτικού συστήματος, η εγκαθίδρυση σταθερού και αξιόπιστου κράτους δικαίου, η πάταξη της διαφθοράς θα 

αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, αφού τελούν υπό συνεχή 

παρακολούθηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (compulsory impact). Οι χρηματοδοτήσεις μέσω 

διασυνοριακών δράσεων και η συμμετοχή στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, συντελούν στον 

επαναπροσδιορισμό των συμφερόντων και της ρητορείας των πολιτικών ελίτ (enabling impact). Δεδομένης της 

διαδικασίας ένταξης, που απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών, η καλλιέργεια των σχέσεων καλής 

γειτονίας με την Ελλάδα και η αλλαγή της εικόνας του Άλλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της 

Αλβανίας στην ΕΕ.  

Η Ελλάδα, ήδη από το 2003, υποστηρίζει θερμά την Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και την είσοδό της 

στο ΝΑΤΟ (2009), αφενός αναβαθμίζοντας το ρόλο της στην περιοχή των Βαλκανίων, αφετέρου αξιοποιώντας 

την ως ένα μέσο, «απο-ασφαλειοποίησης» των κρίσιμων διμερών θεμάτων και προώθησης των συμφερόντων 

της. Όσο η προοπτική ένταξης γίνεται ορατή, η Ελλάδα προσδοκά μια ειρηνική συνύπαρξη εντός της ΕΕ αλλά 

και στήριξη ομοειδών συμφερόντων, όπως οι ενεργειακοί αγωγοί. Αντίστοιχα, η Αλβανία φαίνεται ότι κάνει 

                                                 
Πρόσβαση https://rm.coe.int/16802f95e4 Προσπέλαση 22.03.2018. 
513Newsbomb.gr, “Αλβανική προπαγάνδα: Παραχαράσσουν την ιστορία στα σχολικά τους βιβλία”, 22.09.2017. 

Πρόσβαση: http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/823169/alvaniki-propaganda-paraxarassoyn-tin-

istoria-sta-sxolika-toys-vivlia, Προσπέλαση 22.03.2018. 
514Ό.π. 
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βήματα προσέγγισης προς την Ελλάδα, ειδικά μετά τη στήριξη ως προς το να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας 

χώρας (2014) αλλά και την ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικού επενδυτή κι εμπορικού εταίρου. Παράλληλα, 

η στήριξη της ΕΕ σε δράσεις μέσω περιφερειακών συνεργασιών (Διαδικασία του Βερολίνου, Περιφερειακό 

Συμβούλιο Συνεργασίας, κ.ά) και προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο τη σύνδεση της κοινωνίας των πολιτών, 

των πανεπιστημίων και πλήθος φορέων φαίνεται να επιδρά θετικά στην εξομάλυνση των διμερών σχέσεων 

(connective impact). 

Η ορατή προοπτική ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ στην επόμενη δεκαετία οδηγεί στην 

εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδος-Αλβανίας. Δεδομένης της παρούσης χρονικής συγκυρίας, με τη βούληση για 

ένταξη από μέρους της Αλβανίας στην ΕΕ, η αναθεώρηση επίμαχων αναφορών στα σχολικά βιβλία της χώρας 

φαίνεται εφικτό να προωθηθεί. Αυτό δείχνει η έναρξη αλλά κυρίως η πρόσφατη πύκνωση των διμερών επαφών 

για τα σχολικά βιβλία, στη βάση της Μορφωτικής Συμφωνίας και του Μορφωτικού Προγράμματος. Επιπλέον, 

ως θετικό καταγράφεται το γεγονός ότι και οι δύο χώρες συμμετέχουν σε Διεθνείς Οργανισμούς (Συμβούλιο της 

Ευρώπης, UNESCO, Διαδικασία της Μπολόνια), που διευκολύνουν την αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης ενώ υπάρχει εντεινόμενη διαπανεπιστημιακή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+. 

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος για τη δημιουργία νέων πλαισίων συζήτησης, την αλλαγή στην εικόνα 

του Άλλου (του Έλληνα και του Αλβανού) και την «απο-ασφαλειοποίηση» των διαφορών, όπως αυτές 

παρουσιάζονται και μέσα από τα βιβλία της Γεωγραφίας και της Ιστορίας. Στη διαδικασία αυτή καλό θα ήταν να 

αξιοποιηθούν θετικά τόσο η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία όσο και οι Αλβανοί πολίτες, που έχουν 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα, τα παιδιά των οποίων συμμετέχουν στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

λαμβάνουν την ελληνική ιθαγένεια. 
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7. Παράρτημα 

 

Παρακάτω συγκεντρώνονται μερικές επίμαχες σελίδες από το βιβλίο της Γεωγραφίας της 9ης και 12ης τάξης της 

Αλβανίας.  

 

Εικόνα 1: Σελίδα 4, σχολικό βιβλίο 9ης τάξης 

 

Εικόνα 2: Σελίδα 7, σχολικό βιβλίο 9ης τάξης 

 
Εικόνα 3: Σελίδα 8, σχολικό βιβλίο 9ης τάξης  

 

Εικόνα 4: Σελίδα 29, σχολικό βιβλίο 9ης τάξης 

 
Εικόνα 5: Σελίδες 134-135, σχολικό βιβλίο 12ης 

τάξης  

 

Εικόνα 6: Σελίδες 8-9, σχολικό βιβλίο 12ης τάξης  

 

Εικόνα 7: Σελίδες 10-11, σχολικό βιβλίο 12ης 

τάξης  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 

Τα ηλικιωμένα άτομα (65 και άνω ετών) είναι για διάφορους λόγους (υγείας, κοινωνική απομόνωση, κ.ά.) μία 

κοινωνικά ευάλωτη ομάδα, ενώ αποτελούν την πλειοψηφία των ατόμων που αντιμετωπίζουν αρνητικά τη χρήση 

του Διαδικτύου. Η στάση τους αυτή μπορεί να τους οδηγήσει σε περαιτέρω απομόνωση, και να δημιουργήσει 

επιπρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια τους να ζήσουν ανεξάρτητα.  

Η παρούσα εργασία εξετάζει με τη χρήση της λογιστικής παλινδρόμησης (Logistic Regression), τους κυριότερους 

κοινωνικό- οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση τους να μη χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί τα μικροδεδομένα της πανελλαδικής έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας των νοικοκυριών, η οποία διεξήχθη  από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2012. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα ηλικιωμένα άτομα με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν πιο θετική 

στάση, δεδομένου ότι το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας που απαιτεί νέες γνώσεις και 

δεξιότητες.  Η ηλικία τους μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, ενώ το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να τους 

επηρεάσει μόνο στην απόφαση να αποκτήσουν πρόσβαση από την οικία τους.  

Για να διαδοθεί η χρήση του Διαδικτύου στα ηλικιωμένα άτομα, θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο 

διαφοροποιημένων πολιτικών δράσεων το οποίο θα εστιάζει στη βελτίωση της διαβίωσης τους και να δίνει 

έμφαση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακός Αποκλεισμός, Ηλικιωμένοι, Πρόσβαση Διαδικτύου, Χρήση Διαδικτύου, 

Ελλάδα. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μία ιδιαίτερα μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα με την εθνική 

απογραφή η οποία διεξήχθη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2011, τα άτομα με ηλικία ίση ή 

μεγαλύτερη των 65 ετών  αποτελούν  το 19,5% του συνολικού πληθυσμού (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012α).   

Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα επόμενα χρόνια, αφού το έτος 2020 το 25% του 

συνολικού πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να είναι άνω των 65 ετών (Nominet Trust, 2011). 

Τα άτομα αυτά θεωρούνται κοινωνικά ευάλωτα, αφού στην πλειοψηφία τους είναι ανενεργά επαγγελματικά, ενώ 

μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να είναι κοινωνικά απομονωμένα.  Στην Ελλάδα το ποσοστό 

των ηλικιωμένων ατόμων που έχουν ελάχιστες ή καθόλου κοινωνικές επαφές είναι ιδιαίτερα υψηλό (45%), εν 
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αντιθέσει με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Δανία και η Ολλανδία όπου είναι μόλις 3-4%  (Lelkes, 

2013). 

Η χρήση των νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου μπορεί να έχει σημαντικά και άμεσα οφέλη στη ζωή τους, 

αφού μπορεί να ελαττώσει την κοινωνική τους απομόνωση, να τους παρέχει πρόσβαση σε πιο οικονομικές 

υπηρεσίες και αγαθά και να τους παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε θέματα υγείας. 

Παρόλα αυτά, οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αρνητικά τη χρήση των νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου, και  

νοιώθουν άβολα όταν τις χρησιμοποιούν (Reisdorf et. al., 2012).   Συνήθως έχουν ελάχιστη αυτοπεποίθηση επειδή 

φοβούνται ότι θα κάνουν κάποιο σημαντικό λάθος, ενώ παράλληλα εκφράζουν τις επιφυλάξεις  τους σχετικά με 

θέματα ασφάλειας (Kanter & Rosenbaum, 2003). Η αρνητική στάση των ηλικιωμένων ατόμων ενδέχεται να  

οφείλεται στην ελλιπή τους ενημέρωση και εκπαίδευση. Επειδή οι περισσότεροι έχουν ελάχιστη ή καθόλου 

εμπειρία στη χρήση του Διαδικτύου, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο άγχος και φοβία (Morris, 2007).    

Τα κυριότερα αίτια για τη μη χρήση του Διαδικτύου είναι  οι ανεπαρκείς δεξιότητες και η έλλειψη εμπειρίας, 

προβλήματα υγείας, όπως απώλεια μνήμης και όρασης (Lee et al., 2011), τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

(π.χ. πολλές οθόνες, μικρές γραμματοσειρές), και η έλλειψη εκπαίδευσης και υποστήριξης. Το κόστος σύνδεσης 

και λειτουργίας δεν αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για αρκετούς ερευνητές (Eastman & Lyer, 2004), παρόλο 

που υπάρχει και η αντίθετη άποψη (Morris et al., 2007).    

Η αντίληψη και η στάση που έχουν τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου, σχετίζεται  με την 

κοινωνικό-οικονομική τους κατάσταση ((Dutton et al., 2013) και το κοινωνικό τους περιβάλλον (Morris et al., 

2007).  Οι κυριότεροι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με την απόφαση των ηλικιωμένων 

ατόμων να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο είναι: το φύλο τους, η σύνθεση του νοικοκυριού, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο (Helsper & Reisdorf, 2013) και το εισόδημα (Lelkes, 2013).  

Μεταξύ των δυο φύλων υπάρχουν διακριτές διαφορές στη χρήση του Διαδικτύου, αφού οι ηλικιωμένες γυναίκες 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν στην οικία τους σύνδεση στο Διαδίκτυο χωρίς να το χρησιμοποιούν 

(Van Deursen & Helsper, 2015). Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να οφείλεται και στην προηγούμενη εργασιακή 

τους εμπειρία, αφού στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την τεχνολογία απασχολούνται κυρίως άντρες. Επίσης, 

οι γυναίκες τείνουν να υποτιμούν τις διαδικτυακές δεξιότητες, παρόλο που δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ αντρών και γυναικών (Van Deursen & Van Dijk, 2010). 

Η σύνθεση του νοικοκυριού και γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την 

απόφαση των ηλικιωμένων ατόμων να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. Οι ηλικιωμένοι που συγκατοικούν με 

άλλα άτομα ή και παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν στην οικία τους ηλεκτρονικό υπολογιστή 

καθώς και πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Korupp & Szydlik, 2005).   Όταν το κοινωνικό τους δίκτυο απαρτίζεται από  

νέα άτομα, εγγόνια και φίλους, οι ηλικιωμένοι έχουν ισχυρό κίνητρο για να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο και 

να δεχτούν βοήθεια από άλλα άτομα (Gatto & Tak, 2008). 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η Ελλάδα διαχρονικά είναι μία από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό πρόσβασης και χρήσης του Διαδικτύου 

στην Ε.Ε. (European Commission, 2013). Η ηλικία αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα, αφού το έτος 2013 

μόλις 6,11% των ηλικιωμένων ατόμων (65-74 ετών) χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα, έναντι 82,2% των νέων ηλικίας  16-24 ετών (European Commission, 2016) (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 34: Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει συχνά (κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα) το τελευταίο τρίμηνο το 

Διαδίκτυο το 2013, ανά ηλικία (% επί του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα) 
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Πηγή: European Commission, Digital Scoreboard, 2016. 

 

Το αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των κυριότερων κοινωνικών και 

οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση τους να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. Στην Ελλάδα 

τα ηλικιωμένα άτομα αποτελούν μία μεγάλη σε μέγεθος ανομοιογενής κοινωνική ομάδα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας μπορεί να βοηθήσουν στο σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών και διαφοροποιημένων πολιτικών δράσεων 

για την αντιμετώπιση της μη πρόσβασης και μη χρήσης του Διαδικτύου από τους ηλικιωμένους. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα (Ε1) εξετάζει τους κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με την 

πρόσβαση από την οικία στο Διαδίκτυο, η οποία είναι μία ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη για τη χρήση 

του Διαδικτύου. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (Ε2) εξετάζει αντίστοιχα τους παράγοντες που σχετίζονται με 

τη χρήση του Διαδικτύου. Τα δυο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα έχουν ως εξής: 

Ε1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση των ηλικιωμένων 

ατόμων να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την οικία τους; 

Ε2.  Ποιοι είναι οι κυριότεροι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη μη χρήση του διαδικτύου 

από τα ηλικιωμένα άτομα; 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα (Ε3) εξετάζει τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων ατόμων 

που δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο παρόλο που έχουν πρόσβαση από την οικία τους, και έχει ως εξής:   

Ε3. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη μη χρήση του Διαδικτύου 

από τα ηλικιωμένα άτομα με πρόσβαση από την οικία τους; 

Η παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιεί τα μικροδεδομένα της πανελλαδικής έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των νοικοκυριών (ICT) για το έτος 2012, η οποία  έχει ως στόχο τη διερεύνηση  

της χρήσης των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας) από τα Νοικοκυριά.  

Η έρευνα έχει διεξαχθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έχει εφαρμοστεί  τρισταδιακή στρωματοποιημένη 

δειγματοληψία  με πρωτογενή μονάδα την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα), δευτερογενή 

μονάδα  το νοικοκυριό και τελική μονάδα το άτομο ηλικίας 16 – 74 ετών. Συνολικά απάντησαν 4108 άτομα, εκ 

των οποίων 1002 άτομα ηλικίας 65-74 ετών (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2012α).  Η πλειοψηφία των 

ηλικιωμένων (956 άτομα) δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο τους τελευταίους τρείς μήνες. 

Σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία ((Reisdorf et. al., 2012; Helsper & Reisdorf, 2013), στην παρούσα 

ερευνητική εργασία θα εξεταστούν οι παράγοντες που έχουν σχέση με την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση 

(Εισόδημα, Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Επαγγελματική Κατάσταση), το φύλο, την κατοικία (πυκνότητα περιοχής 

κατοικίας και γεωγραφική περιοχή κατοικίας), το κοινωνικό περιβάλλον (Συγκατοίκηση με άλλα άτομα και 

παιδιά, συζυγική κατάσταση) και την ηλικία (βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων ηλικίας 65-

74 ετών   
Ν % 

Πυκνότητα περιοχής κατοικίας   

Αραιά Κατοικημένη  309 30,8 

Μέσης Πυκνότητας Κατοικημένη 107 10,7 

Πυκνά Κατοικημένη  

Γεωγραφική περιοχή  κατοικίας (Κωδικός NUTS 1) 

586 58,5 

Βόρεια Ελλάδα 374 37,1 
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Κεντρική Ελλάδα 242 24,2 

Αττική 288 28,7 

Νησιά Αιγαίου/Κρήτη   100 10,0 

Ηλικία 1002 100 

Φύλο   

Άντρας 387 38,6 

Γυναίκα 615 61,4 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο   

Δεν έχει παρακολουθήσει καμία βαθμίδα 100 10,0 

Δημοτικό 555 55,4 

Γυμνάσιο – Κατώτερες τεχνικές σχολές 120 12,0 

Γενικό Λύκειο, ΤΕΕ, ΤΕΛ, Πολυκλαδικό, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 137 13,7 

ΙΕΚ, ΚΕΚ 7 0,7 

ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 79 7,9 

Μεταπτυχιακά, Διδακτορικό 4 0,4 

Κύρια Ασχολία   

Υπάλληλος/Αυτοαπασχολούμενος 22 2,2 

Άνεργος 2 0,2 

Μαθητής/ Φοιτητής                               0 0 

Ανενεργός/ Συνταξιούχος                         978 97,6 

Συζυγική Κατάσταση   

Ανύπαντρος 283 28,2 

Έγγαμος 719 71,8 

Αριθμός Μελών Νοικοκυριού   

Ένα άτομο στο νοικοκυριό  211 21,1 

Τουλάχιστον δυο άτομα στο νοικοκυριό 791 78,9 

Σύνθεση Νοικοκυριού   

Νοικοκυριό χωρίς παιδιά  19   1,9 

Νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα παιδί 983 98,1 

Τάξη Εισοδήματος Νοικοκυριού   

Έως 762 ευρώ          398 39,7 

763-1650 Ευρώ         490 48,9 

1651-3650 Ευρώ        96 9,6 

Άνω των 3651 Ευρώ   18 1,8 

 

Πηγή: Συγγραφέας, προσαρμοσμένο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα για τη χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) από τα Ελληνικά νοικοκυριά, 2012. Βάση: Άτομα ηλικίας 65-74 ετών  

(N=1002).     

 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της λογιστικής 

παλινδρόμησης.  Η λογιστική παλινδρόμηση (Logistic regression) εκτιμά με τη χρήση ενός συντελεστή 

πιθανοτήτων, την επίδραση του κάθε παράγοντα ξεχωριστά, ενώ  η επίδραση όλων των υπόλοιπων παραγόντων 

είναι ελεγχόμενη.  Η ανάλυση των δεδομένων έχει γίνει με το λογισμικό στατιστικής ανάλυσης SPSS (έκδοση 

21). 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 2, τα άτομα που έχουν περισσότερες πιθανότητες να μην έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την οικία τους έχουν χαμηλό εισόδημα και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Επίσης, τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, οι γυναίκες, και αυτοί που είναι περισσότερο κοινωνικά απομονωμένοι 

(Δε συγκατοικούν με άλλα άτομα ή παιδιά), είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Ερευνητικό 

Ερώτημα Ε1). Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ατόμων που κατοικούν 

σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

 

Πίνακας 2. Εκτιμήσεις λόγου πιθανοτήτων λογιστικής παλινδρόμησης σχετικά με τα άτομα που δεν έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την οικία τους  

 

Παράγοντες b Exp(B) 
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Πυκνότητα περιοχής κατοικίας (Αναφορά: Πυκνά Κατοικημένη 

Περιοχή) 

  

Αραιά Κατοικημένη Περιοχή -0,27 0,77 

Μέσης Πυκνότητας Κατοικημένη Περιοχή  

Γεωγραφική περιοχή  κατοικίας (Αναφορά: Νησιά Αιγαίου και 

Κρήτη) 

-0,21 0,81 

Βόρεια Ελλάδα -0,44 0,65 

Κεντρική Ελλάδα 0,36 1,43 

Αττική -0,65 0,52 

Ηλικία 0,09 1,09* 

Φύλο (Αναφορά: Γυναίκα)   

Άντρας -0,77 0,46*** 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο (Αναφορά: Δεν έχει παρακολουθήσει καμία 

βαθμίδα) 

  

Δημοτικό -0,42 0,66 

Γυμνάσιο – Κατώτερες τεχνικές σχολές -0,65 0,52 

Γενικό Λύκειο, ΤΕΕ, ΤΕΛ, Πολυκλαδικό, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ -0,72 0,49 

ΙΕΚ, ΚΕΚ 19,72 3,67E+08 

ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -1,66 0,19*** 

Μεταπτυχιακά, Διδακτορικό -2,39 0,09 

Κύρια Ασχολία (Αναφορά: Ανενεργός/ Συνταξιούχος)   

Υπάλληλος/Αυτοαπασχολούμενος 0,15 1,16 

Άνεργος -1,28 0,28 

Συζυγική Κατάσταση (Αναφορά: Έγγαμος)   

Ανύπαντρος -0,76 0,47* 

Αριθμός Μελών Νοικοκυριού (Αναφορά: Ένα άτομο στο 

νοικοκυριό) 

  

Τουλάχιστον δυο άτομα στο νοικοκυριό -1,52 0,22*** 

Σύνθεση Νοικοκυριού (Αναφορά: Νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα 

παιδί) 

  

Νοικοκυριό χωρίς παιδιά  1,82 6,16*** 

Τάξη Εισοδήματος Νοικοκυριού (Αναφορά: Έως 762 ευρώ)   

763-1650 Ευρώ         -1,25 0,29*** 

1651-3650 Ευρώ        -2,08 0,12*** 

Άνω των 3651 Ευρώ   -1,54 0,22* 

Σταθερά   -2,07 0,13 

R2 33,9% 

F Test (df=21) 86,7% 

 

Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική Στατιστική Αρχή. Βάση: Άτομα που 

δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την οικία τους (N=850).     

* Σημαντικό σε ποσοστό 5% ** Σημαντικό σε ποσοστό 1%   ***Σημαντικό σε ποσοστό 0,1%     

 

Οι κυριότεροι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των ηλικιωμένων ατόμων να 

χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο και η ηλικία (βλ. Πίνακα 2). Σε αντίθεση με την 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το φύλο, το εισόδημα και το κοινωνικό περιβάλλον (Συγκατοίκηση με άλλα άτομα ή 

παιδιά), δεν είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες (Ερευνητικό Ερώτημα Ε2).  

 

Πίνακας 3. Εκτιμήσεις λόγου πιθανοτήτων λογιστικής παλινδρόμησης σχετικά με τα άτομα που δεν 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τους τελευταίους τρείς μήνες 

 

Παράγοντες b Exp(B) 

Πυκνότητα περιοχής κατοικίας (Αναφορά: Πυκνά Κατοικημένη 

Περιοχή) 

  

Αραιά Κατοικημένη Περιοχή -1,01 0,36 

Μέσης Πυκνότητας Κατοικημένη Περιοχή  

Γεωγραφική περιοχή  κατοικίας (Αναφορά: Νησιά Αιγαίου και 

Κρήτη) 

-1,28 0,28 

Βόρεια Ελλάδα 0,09 1,10 

Κεντρική Ελλάδα 0,49 1,63 
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Αττική -0,29 0,75 

Ηλικία 0,21 1,23*** 

Φύλο (Αναφορά: Γυναίκα)   

Άντρας -0,37 0,69 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο (Αναφορά: Μεταπτυχιακά, Διδακτορικό)   

Δεν έχει παρακολουθήσει καμία βαθμίδα 21,42 2,01E+09 

Δημοτικό 5,61 273,38*** 

Γυμνάσιο – Κατώτερες τεχνικές σχολές 22,27 4,71E+09 

Γενικό Λύκειο, ΤΕΕ, ΤΕΛ, Πολυκλαδικό, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 3,90 49,27*** 

ΙΕΚ, ΚΕΚ 22,57 6,32E+09 

ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 1,54 4,65 

Κύρια Ασχολία (Αναφορά: Ανενεργός/ Συνταξιούχος)   

Υπάλληλος/Αυτοαπασχολούμενος -0,69 0,50 

Άνεργος 18,69 1,31E+08 

Συζυγική Κατάσταση (Αναφορά: Έγγαμος)   

Ανύπαντρος 0,42 1,52 

Αριθμός Μελών Νοικοκυριού (Αναφορά: Ένα άτομο στο 

νοικοκυριό) 

  

Τουλάχιστον δυο άτομα στο νοικοκυριό ,085 1,09 

Σύνθεση Νοικοκυριού (Αναφορά: Νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα 

παιδί) 

  

Νοικοκυριό χωρίς παιδιά  -0,16 0,85 

Τάξη Εισοδήματος Νοικοκυριού (Αναφορά: Έως 762 ευρώ)   

763-1650 Ευρώ         1,02 2,78 

1651-3650 Ευρώ        ,99 2,71 

Άνω των 3651 Ευρώ   ,87 2,40 

Σταθερά -

15,13 
0,00*** 

R2 44,94% 

F Test (df=21) 96% 

 

Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική Στατιστική Αρχή. Βάση: Άτομα που 

δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τους τελευταίους τρείς μήνες (N=956).     

* Σημαντικό σε ποσοστό 5% ** Σημαντικό σε ποσοστό 1%   ***Σημαντικό σε ποσοστό 0,1%     

 

Τα ηλικιωμένα άτομα που έχουν πρόσβαση από την οικία τους στο Διαδίκτυο αλλά δεν το χρησιμοποιούν είναι 

μία αρκετά μεγάλη ομάδα (n=106) στο δείγμα της έρευνας, και αποτελούν την πλειοψηφία των ατόμων που έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο (n=152) (βλ. Πίνακα 4).  Τα άτομα αυτά έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι 

άντρες, με μεσαίο ή υψηλότερο εισόδημα νοικοκυριού και λιγότερο κοινωνικά απομονωμένα, αφού μπορεί να 

κατοικούν με άλλα άτομα και να έχουν παιδί στο νοικοκυριό (Ερευνητικό Ερώτημα Ε3). 

 

Πίνακας 4. Εκτιμήσεις λόγου πιθανοτήτων λογιστικής παλινδρόμησης σχετικά με τα άτομα που έχουν πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο από την οικία τους χωρίς  να το χρησιμοποιούν τους τελευταίους τρείς μήνες 

 

Παράγοντες B Exp(B) 

Πυκνότητα περιοχής κατοικίας (Αναφορά: Πυκνά Κατοικημένη 

Περιοχή) 

  

Αραιά Κατοικημένη Περιοχή 0,12 1,13 

Μέσης Πυκνότητας Κατοικημένη Περιοχή  

Γεωγραφική περιοχή  κατοικίας (Αναφορά: Νησιά Αιγαίου και 

Κρήτη) 

0,03 1,03 

Βόρεια Ελλάδα   

Κεντρική Ελλάδα   

Αττική   

Ηλικία -0,03 0,97 

Φύλο (Αναφορά: Γυναίκα)   

Άντρας 0,80 2,23*** 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο (Αναφορά: Δεν έχει παρακολουθήσει καμία 

βαθμίδα) 

  

Δημοτικό 0,44 1,55 
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Γυμνάσιο – Κατώτερες τεχνικές σχολές 0,81 2,25 

Γενικό Λύκειο, ΤΕΕ, ΤΕΛ, Πολυκλαδικό, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 0,01 1,01 

ΙΕΚ, ΚΕΚ -

19,59 
0,00 

ΤΕΙ, ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -0,44 0,65 

Μεταπτυχιακά, Διδακτορικό -

20,05 
0,00 

Κύρια Ασχολία (Αναφορά: Ανενεργός/ Συνταξιούχος)   

Υπάλληλος/Αυτοαπασχολούμενος -0,55 0,58 

Άνεργος 2,04 7,67 

Συζυγική Κατάσταση (Αναφορά: Έγγαμος)   

Ανύπαντρος 0,93 2,53** 

Αριθμός Μελών Νοικοκυριού (Αναφορά: Ένα άτομο στο 

νοικοκυριό) 

  

Τουλάχιστον δυο άτομα στο νοικοκυριό 2,45 11,55** 

Σύνθεση Νοικοκυριού (Αναφορά: Νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα 

παιδί) 

  

Νοικοκυριό χωρίς παιδιά  -1,82 0,16*** 

Τάξη Εισοδήματος Νοικοκυριού (Αναφορά: Έως 762 ευρώ)   

763-1650 Ευρώ         1,83 6,25*** 

1651-3650 Ευρώ        2,89 18,03*** 

Άνω των 3651 Ευρώ   1,85 6,37* 

R2 28,3% 

F Test (df=21) 90,2% 

 

Πηγή: Έρευνα Χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά για το έτος 2012, Ελληνική Στατιστική Αρχή. Βάση: Άτομα που 

έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την οικία τους χωρίς να το χρησιμοποιούν τους τελευταίους τρείς μήνες 

(N=106)  

* Σημαντικό σε ποσοστό 5% ** Σημαντικό σε ποσοστό 1%   ***Σημαντικό σε ποσοστό 0,1%     

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι Έλληνες διαχρονικά έχουν αρνητική στάση στη χρήση του Διαδικτύου. Σε παλιότερη έρευνα, η οποία διεξήχθη 

το 2007 σε 1001 άτομα τα οποία κατοικούσαν στην Αττική (Tsatsou, 2012), το 52% των μη χρηστών θεωρούν 

ότι  δεν θα έχουν ιδιαίτερα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου, ενώ το 43,4% των χρηστών θεωρεί ότι η μη 

χρήση του Διαδικτύου δεν θα επηρεάσει τη ζωή τους σημαντικά. Οι ηλικιωμένοι στην πλειοψηφία τους επίσης 

έχουν αρνητική στάση, αφού ένας από τους κυριότερους λόγους μη πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η άποψη ότι 

δεν τους είναι χρήσιμο. Ο πιο σημαντικός παράγοντας όμως είναι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, 2012β). 

Σύμφωνα με την Tsatsou (2011), οι Έλληνες υιοθετούν αρνητική στάση, επειδή το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο το 

οποίο απαιτεί εκπαίδευση και νέες δεξιότητες και μπορεί να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής. Στην παρούσα 

έρευνα ο κυριότερος κοινωνικός παράγοντας είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, αφού επηρεάζει σημαντικά την 

απόφαση των ηλικιωμένων ατόμων να αποκτήσουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. 

Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες (Peacock & Konemund, 2007), η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, 

αφού λειτουργεί ανασταλτικά στην απόφαση των ηλικιωμένων ατόμων να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. Τα 

ηλικιωμένα άτομα είναι βάση της ηλικίας τους, μία διαφοροποιημένη κοινωνική ομάδα και δεν έχουν στο σύνολο 

τους την ίδια στάση και αντιμετώπιση απέναντι στις νέες τεχνολογίες (Czaja & Lee, 2007). 

Το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά (Barnard et al.,2013) και να επηρεάσει την 

απόφαση των ηλικιωμένων ατόμων να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, οι ηλικιωμένοι που κατοικούν μόνοι τους και δεν έχουν κάποιο άτομο να τους παρακινήσει και βοηθήσει 

στη χρήση του Διαδικτύου, έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση από την κατοικία τους στο 

Διαδίκτυο.  

Οι ηλικιωμένοι που δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο παρόλο που έχουν πρόσβαση από την οικία τους, δεν είναι 

κοινωνικά απομονωμένα άτομα αφού έχουν περισσότερες πιθανότητες να συγκατοικούν με άλλα άτομα ή και 

παιδιά.  Τα άτομα αυτά μπορεί να εκτελούν τις πιο βασικές λειτουργίες με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου (Proxy 

User) (Reisdorf et al., 2012). 

 

Πολιτικές Δράσεις 
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Οι Wang et al (2011) προτείνουν ένα πλαίσιο πολιτικών μέτρων με στόχο την διάδοση της αποδοχής της 

τεχνολογίας από τα ηλικιωμένα άτομα, το οποίο εστιάζει  στη βελτίωση της διαβίωσης τους. Οι κυριότεροι 

παράγοντες του πλαισίου είναι: 

• Σχεδιασμός φιλικών προς το χρήστη τεχνολογιών 

• Προώθηση της τεχνολογίας 

• Αναγνώριση και προβολή των ατόμων που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία (technology champions) 

• Καθορισμός των οφελών από τη χρήση της τεχνολογίας 

• Δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

• Δημιουργία συνεργασιών 

• Υποστήριξη των χρηστών 

 

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι πλέον εφικτή και από άλλες συσκευές (π.χ. έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), 

τηλεόραση, κ.ά.). Οι προγραμματιστές θα μπορούσαν να σχεδιάσουν και αναπτύξουν εφαρμογές για κινητά 

τηλέφωνα με χαμηλή πολυπλοκότητα, για να αντιμετωπίσουν τη μείωση της γνωστικής απόδοσης των 

ηλικιωμένων ατόμων και να ελαττώσουν το χρόνο εκμάθησης (Holzinger et al.,2007). Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση φιλικής προς τους ηλικιωμένους τεχνολογίας και υπηρεσιών μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή τους. 

Η ενασχόληση των ηλικιωμένων ατόμων με το Διαδίκτυο, μέσω της τηλεόρασης, η οποία αποτελεί το πλέον 

διαδεδομένο μέσο μαζικής ενημέρωσης, είναι επίσης ένας τρόπος που μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός 

(Nominent Trust, 2011) 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικού υλικού. Οι 

ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο άγχος και φοβία, επειδή έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στη χρήση 

του Διαδικτύου (Morris et al., 2007). Για να ενθαρρυνθούν  οι ηλικιωμένοι να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο, 

θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τα οφέλη της χρήσης. Π.χ. στην Ιρλανδία, τα ηλικιωμένα άτομα που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αναφέρουν σε ραδιοφωνικά μηνύματα τα οφέλη που αποκομίζουν (Niehaves & 

Plattfaut, 2014).  

Στη προσπάθεια να ενημερωθούν και εκπαιδευτούν οι ηλικιωμένοι,  θα μπορούσαν να συμμετέχουν και άτομα 

του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος (Reisdorf et al., 2012). Σε σχετική ενημερωτική εκστρατεία στην Αγγλία, 

μοιράζονται κόμικς σε παιδιά του Δημοτικού σχολείου με σκοπό να βοηθήσουν και να παρακινήσουν τους γονείς 

τους και τους παππούδες τους να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο (Niehaves & Plattfaut, 2014). 

Οι πολιτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις παραδοσιακές κοινωνικό- οικονομικές ανισότητες, 

τις διαφορετικές δεξιότητες αλλά και τις στάσεις και τα κίνητρα των ηλικιωμένων ατόμων (Reisdorf & Grosejl, 

2014).  Η μη χρήση του Διαδικτύου δε θα πρέπει να στιγματιστεί, αλλά αντίθετα θα πρέπει να αναδειχθούν τα 

οφέλη που προκύπτουν για τους ηλικιωμένους.  

 

Μελλοντική Έρευνα 

 

Η αρνητική στάση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της μη χρήσης του Διαδικτύου, με επίδραση 

που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τους κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες (Reisdorf & Groselj, 2014). Στην 

παρούσα έρευνα, ο συντελεστής R2  ο οποίος εκτιμάει το ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας η οποία 

ερμηνεύεται από τα δυο μοντέλα για την πρόσβαση (Nagelkerke R2=0,34) και τη χρήση (Nagelkerke R2=0,45) 

του Διαδικτύου, έχει μέση τιμή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διεξαχθούν νέες έρευνες οι οποίες θα πρέπει να 

εκτιμήσουν και διαφορετικές παραμέτρους, οι οποίες μπορεί να ερμηνεύσουν την άρνηση των ηλικιωμένων να 

χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο.  

Θα πρέπει να διερευνηθούν με τη χρήση ποιοτικών ερευνών, οι ανάγκες, η εμπειρία, η στάση και η αντίληψη των  

ηλικιωμένων ατόμων σχετικά με το Διαδίκτυο, καθώς και η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στην 

απόφαση τους να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. 
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Περίληψη 
Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία περιορίζουν τις δυνατότητες της χώρας μας να αυξήσει τα δημόσια έσοδα 

και να ασκήσει αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική. Παρατείνουν την λιτότητα, νοθεύουν τον υγιή 

ανταγωνισμό, δημιουργούν φορολογικές αδικίες και συντελούν στην αύξηση της επιβάρυνσης των οικονομικά 

ασθενέστερων τάξεων. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η χρήση πλαστικού χρήματος και η 

ηλεκτρονική τιμολόγηση, η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των 

φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών, η αξιοποίηση της πληροφορίας και η χρήση βέλτιστων πρακτικών 

ελέγχου, ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων,  η καθιέρωση ενός απλού και δίκαιου φορολογικού και 

ασφαλιστικού συστήματος, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και η καλλιέργεια 

φορολογικής συνείδησης, είναι μερικές από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην χώρα μας 

για να μπορέσει να βγει από την μακροχρόνια οικονομική κρίση και να ενταχθεί σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή 

τροχιά. 

 

 

1. Εννοιολογική προσέγγιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας - Αιτίες 

εμφάνισής τους 

 

1.1 Εισαγωγή 
Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να παρεμβαίνουν με διάφορους τρόπους στην οικονομία της χώρας τους. Οι 

παρεμβάσεις αυτές μπορεί να αφορούν είτε την παραγωγή και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρικό 

ρεύμα) είτε να έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα (π.χ. επιβολή φόρων). Η παραγωγή ή η παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών έχουν χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας και διατίθενται δωρεάν ή με κάποιο αντίτιμο. Ρύθμιση ασκούν 

οι δημόσιοι φορείς όταν παρεμβαίνουν με διάφορα μέσα για την αλλαγή συμπεριφοράς των ιδιωτικών φορέων 

(φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιβολή της φορολογίας. Το 

κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την αποσαφήνιση της έννοιας της φορολογίας και των δύο συχνών αντιδράσεων 

της, της φοροδιαφυγής και του γενικού φαινομένου της παραοικονομίας. (Γεωργακόπουλος, 2012) 

Η φορολογία είναι μια πολύ σημαντική ρυθμιστική συμπεριφορά, από όπου συγκεντρώνονται οι πόροι που 

χρειάζονται οι δημόσιοι φορείς για να επιτελέσουν το κοινωνικό τους έργο. Φορολογική βάση είναι το μέγεθος 

με βάση το οποίο υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση. Ως φορολογική βάση χρησιμοποιείται κυρίως το 

εισόδημα  για τον υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης, καθώς αποτελεί τον κύριο δείκτη οικονομικής 

ευμάρειας. Συμπληρωματικά με το εισόδημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  η περιουσία ή και η καταναλωτική 

δαπάνη του καθενός. Το κράτος, χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους, είναι ρυθμιστής στη φορολογική 

πολιτική και καθορίζει τα έσοδα του κράτους. (Γεωργακόπουλος, 2012) 

Το κράτος για να  επιτύχει τους δημοσιονομικούς του στόχους επιβάλλει συνήθως περισσότερους από ένα 

φόρους. Οι φόροι διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους. Κάθε φόρος έχει τα χαρακτηριστικά του, 

μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Οι άμεσοι φόροι (εισοδήματος ή περιουσίας) είναι αναλογικοί και 

θεωρούνται πιο δίκαιοι. Αντίθετα, οι έμμεσοι φόροι δαπάνης (φπα κ.ά.), αν και πιο άδικοι, έχουν το πλεονέκτημα  

ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά τα κίνητρα οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι το κίνητρο για εργασία, η 

αποταμίευση και οι επενδύσεις. (Γεωργακόπουλος, 2012) 

 

Στις ανεπτυγμένες χώρες επικρατούν συνήθως οι άμεσοι φόροι, και ιδιαίτερα οι άμεσοι φόροι εισοδήματος, ενώ 

στις αναπτυσσόμενες χώρες επικρατούν οι έμμεσοι φόροι δαπάνης. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου τα 

εισοδήματα είναι υψηλά και οι φοροτεχνικές υπηρεσίες είναι πλήρως οργανωμένες,  υπάρχει τάση για λιγότερη 

φοροδιαφυγή και αποδίδουν οι άμεσοι φόροι. Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες το κατά κεφαλή εισόδημα 

είναι μικρό και η διανομή του εισοδήματος είναι περισσότερο άνιση, με συνέπεια ένα μικρό μέρος του πληθυσμού 

να συμμετέχει στην φορολογία εισοδήματος και να παρουσιάζονται μεγαλύτερα φαινόμενα φοροδιαφυγής. 

(Γεωργακόπουλος, 2012) 
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Η επιβολή φόρων, επειδή είναι μονομερής απόφαση του κράτους, προκαλεί αντιδράσεις στους φορολογούμενους, 

οι οποίοι με τη σειρά τους προσπαθούν  να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Οι κυριότερες αντιδράσεις είναι α) 

η φοροδιαφυγή β) η φοροαποφυγή και γ) η μετακύλιση φόρων. (Γεωργακόπουλος, 2012) 

 

1.2 Η φοροδιαφυγή 
Φοροδιαφυγή είναι κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογούμενου, με την οποία επιδιώκεται η μείωση 

της φορολογικής επιβάρυνσης ή αποφυγή της καταβολής του φόρου (π.χ  η ανακριβής δήλωση εισοδήματος). 

Παρακλάδι της φοροδιαφυγής θεωρείται η φοροκλοπή, η οποία είναι η μη απόδοση φόρου που έχει εισπραχθεί. 

Το μέγεθος της φοροδιαφυγής καθορίζεται από δύο παράγοντες i) την τάση που έχουν οι φορολογούμενοι για 

φοροδιαφυγή και ii) την ικανότητα της φορολογούσας αρχής να περιορίσει την τάση αυτή. (Γεωργακόπουλος, 

2012; Τάτσος, 2001) 

Η φοροαποφυγή είναι το φαινόμενο όταν ο φορολογούμενος με νόμιμες ενέργειες κατορθώνει να μειώσει τη 

φορολογική υποχρέωση ή να αποφύγει εντελώς την καταβολή του φόρου. Οδηγό για τη διάκριση μεταξύ της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο αποτελεί η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής 

(Άρθρο 38 του Ν. 4174/2013). Τόσο στην περίπτωση της φοροδιαφυγής όσο και στην περίπτωση της 

φοροαποφυγής το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η μη καταβολή φόρων.(Ernst & Young, 2016) 

Η μετακύλιση ενός φόρου είναι η μετάθεση του φόρου από τον ιδιωτικό φορέα που επιβάλλεται αρχικά σε έναν 

άλλο φορέα, για παράδειγμα από τον πωλητή στον αγοραστή ή στον τελικό καταναλωτή. (Γεωργακόπουλος, 

2012; Μελάς, 2010) 

 

1.3 Αιτίες της φοροδιαφυγής 

 
Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών, οι 

φοροαπαλλαγές, τα πρόστιμα και ο τρόπος που δαπανάται το δημόσιο χρήμα είναι κάποιες συνισταμένες που 

επηρεάζουν την τάση των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή. (Γεωργακόπουλος, 2012)  

Η ικανότητα της φορολογούσας αρχής να αντιμετωπίσει την τάση των φορολογούμενων για αποφυγή εξαρτάται 

από : 

i) την οργάνωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών  

ii) την ποιότητα των φοροτεχνικών οργάνων 

iii) το σύστημα που χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση κα την είσπραξη των φόρων 

iv) από τη διάρθρωση του φορολογικού συστήματος και 

v) από το βαθμό λογιστικής οργάνωσης των οικονομικών μονάδων 

 

Πιο συγκεκριμένα οι αιτίες της φοροδιαφυγής μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

α) Νομοθετικές-πολιτικές αιτίες 

Στις νομοθετικές-πολιτικές αιτίες περιλαμβάνονται η πολυνομία και η πολυπλοκότητα, η ανασφάλεια δικαίου 

που δημιουργείται τόσο στους φορολογούμενους όσο και στους υπάλληλους της φορολογικής διοίκησης, η 

αύξηση των φόρων και στη μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την πάταξη του φαινομένου.(Ernest & Young, 

2016) 

Βασική αιτία της φοροδιαφυγής θεωρείται η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος. (ΟΟΣΑ, 2013). Η 

πληθώρα των εγκυκλίων που εκδίδονται από τη φορολογική διοίκηση δημιουργεί δυσκολίες στην ερμηνεία και 

πολλές συγχύσεις στην εφαρμογή τους. Η ύπαρξη ενός δαιδαλώδους φορολογικού νομοθετικού πλαισίου 

προκαλεί πολλές παρερμηνείες και χάος γενικότερα και δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και την 

επιχειρηματικότητα. (Βασαρδάνη M.,2011) 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, 

της 28ης Φεβρουαρίου 2015, «στην Ελλάδα από το 1975, που σήμανε η Μεταπολίτευση, μέχρι σήμερα, δηλαδή 

μόνο σε 40 χρόνια, ψηφίσθηκαν 250 φορολογικά νομοθετήματα και τροπολογίες, μαζί με άλλους 3.450 νόμους και 

115.000 υπουργικές αποφάσεις. Τους τελευταίους 30 μήνες έχουν ψηφιστεί 6 αμιγώς φορολογικοί νόμοι με 177 

άρθρα και 17 νόμοι, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Για τις διατάξεις αυτές 

εκδόθηκαν 111 υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι». 

Η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος προκαλεί στους φορολογούμενους ανασφάλεια δικαίου, διότι 

δεν γνωρίζουν αν αυτά που ισχύουν σήμερα θα ισχύουν και σε λίγο καιρό, λόγω της γρήγορης εναλλαγής των 

νομοθετημάτων. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι εκδίδονται για να καλυφθούν τα κενά του νόμου ή για να 

ερμηνευθούν διατάξεις και είναι δεσμευτικές μόνο για τη φορολογική διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή 

τροποποιηθούν, λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας. Υπάρχει περίπτωση όμως για το ίδιο φορολογικό ζήτημα να 

εκδίδονται διαχρονικά περισσότερες από μία εγκυκλίους με διαφορετικές ερμηνείες κάθε φορά, πράγμα που 

προκαλεί σύγχυση. Η ανασφάλεια του φορολογικού δικαίου υπάρχει και στις «ατομικές λύσεις» που εκδίδει η 

φορολογική διοίκηση. Οι ατομικές λύσεις αποτελούν έγγραφες απόψεις της Φορολογικής Διοίκησης που 

εκδίδονται κατόπιν υποβολής ερωτήματος από τους φορολογουμένους. Οι απαντήσεις που παρέχονται ή οι 

απόψεις που διατυπώνονται από τον εκάστοτε υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της 
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φορολογικής νομοθεσίας, κατά κανόνα, δεν δεσμεύουν τη φορολογική διοίκηση (άρθρο 9 του Ν. 4174/2013), 

οπότε δεν υπάρχει προστασία από την επιβολή προστίμων σε έναν ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο, σε περίπτωση 

αντίθετης ερμηνείας. Η πολυπλοκότητα αυτή και η ανασφάλεια δικαίου επηρεάζει εξίσου και την υπάλληλους 

της φορολογικής διοίκησης, το έργο των οποίων θεωρείται πολύ δύσκολο λόγω της πληθώρας των νόμων που 

πρέπει να γνωρίζουν κάθε φορά. 

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε το φορολογικό βάρος σημαντικά. Ενδεικτικά σημειώθηκε: (Ernest & Young, 

2016) 

-αύξηση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (μισθωτών), με ταυτόχρονη κατάργηση του 

αφορολόγητου ορίου 

- αύξηση φορολογίας εισοδήματος αυτοαπασχολουμένων, με ταυτόχρονη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου 

και αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

- αύξηση συντελεστών υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, παράταση εφαρμογής της και πλέον 

ενσωμάτωσή της στη φορολογία εισοδήματος 

- αύξηση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, με ταυτόχρονη αύξηση της προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος 

- αύξηση συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες και κατάργηση εφαρμογής των μειωμένων 

συντελεστών στα νησιά 

- αύξηση συντελεστών φόρων κατανάλωσης σε καπνικά προϊόντα, οινοπνευματώδη ποτά και καύσιμα. 

Η αύξηση του φορολογικού βάρους αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, από τα 

οποία προκύπτει ότι μέσα στο 2014, το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε περίπου από 34,4% σε 35,9%, 

ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 34,4% Η συνεχής αύξηση της φορολογικής 

επιβάρυνσης δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για φοροδιαφυγή, καθώς το όφελος από την απόκρυψη εισοδημάτων για 

φορολογικούς σκοπούς, σε σχέση με το αναλαμβανόμενο κάθε φορά ρίσκο, είναι μεγάλο. (OECD, 2015). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τρία είναι τα καθοριστικά στοιχεία για την φοροδιαφυγή: α) οι υψηλοί 

συντελεστές φορολογίας, β) η πιθανότητα εντοπισμού και τιμωρίας και γ) το μέγεθος των επιβαλλόμενων 

προστίμων. (IMF, 2013; Ernest & Young, 2016) 

Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια οικονομία με μεγάλο βαθμό υποκατάστασης μεταξύ της νόμιμης 

και της μαύρης οικονομίας, όπως η Ελλάδα, η αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος δεν θα είχε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντίστοιχα, μια αύξηση στο συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων, επίσης, 

δεν θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στα έσοδα του κράτους. Αντίθετα, μια αύξηση του συντελεστή φορολογίας 

κατανάλωσης θα αύξανε οριακά τα έσοδα του κράτους. Η αύξηση, όμως, στο συντελεστή κατανάλωσης (έμμεσοι 

φόροι) θα συνέχιζε να αυξάνει τα έσοδα, έστω και με χαμηλότερη δυναμική, αλλά η συγκεκριμένη αύξηση στο 

φόρο κατανάλωσης θα επέφερε εκτόπιση (crowding out) στα έσοδα από το φόρο στα φυσικά και στα νομικά 

πρόσωπα, λόγω της προκαλούμενης αύξησης της παραοικονομίας. (European Commission, 2012)   

Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών όμως επηρεάζει άμεσα και την κατανάλωση. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η υφιστάμενη υψηλή 

φορολόγηση φαίνεται πως οδήγησε τις νόμιμες πωλήσεις αλκοολούχων ποτών σε κατακόρυφη πτώση, της τάξης 

του 45,7%, κατά την περίοδο 2009-2012, συρρικνώνοντας τα δημόσια έσοδα λόγω του Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης μόνο από τα οινοπνευματώδη ποτά από €348 εκατ. το 2011 σε €296 εκατ. το 2012. (ΙΟΒΕ, 2013) 

Η υπερφορολόγηση επίσης στέκεται εμπόδιο στις επενδύσεις. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ η υπερφορολόγηση των 

συνεπών επιχειρήσεων, βραχυπρόθεσμα αποδίδει έσοδα, αλλά μακροχρόνια επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη 

και την ευημερία. Επίσης, συχνό είναι το φαινόμενο ελληνικές επιχειρήσεις να μεταναστεύουν σε Κύπρο, 

Βουλγαρία, Ελβετία, Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο λόγω των μειωμένων φορολογικών συντελεστών τους. (ΣΕΒ, 

2016) 

Τέλος,  αίτιο της φοροδιαφυγής είναι και η απουσία σταθερής πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση της. Οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις επειδή εναλλάσσονται τακτικά, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο της φοροδιαφυγής, αν και προεκλογικά το τονίζουν ότι θα το κάνουν. Συνυφασμένη με την ύπαρξη (ή 

μη) πολιτικής βούλησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι και η ύπαρξη διαφθοράς στον κρατικό 

μηχανισμό. Το φαινόμενο της διαφθοράς συνδέεται επίσης άμεσα με την απουσία διαφάνειας στη διοίκηση και 

ενισχύεται από την ύπαρξη κομματικού κράτους που διέπει τον δημόσιο τομέα. (OECD, 2013; Ernest & Young, 

2016) 

β) Τεχνολογικές αιτίες 

Μια ακόμα αιτία της φοροδιαφυγής είναι η έλλειψη τεχνολογικής/οργανωτικής υποδομής της φορολογικής 

διοίκησης. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ (2011), η χώρα μας υπολείπεται αρκετά σε θέματα οργάνωσης και 

τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου. Η ηλεκτρονική μηχανοργάνωση της φορολογικής διοίκησης άρχισε να 

βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια, μετά το 2013. 

Η απουσία ενός ηλεκτρονικού αρχείου στη διάθεση των φορολογικών αρχών επιδεινώνει τη γραφειοκρατική 

διαδικασία και δυσχεραίνει το έργο της διασταύρωσης πληροφοριών με ελέγχους.  

γ) Γραφειοκρατικές/Οργανωτικές αιτίες 
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Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2013) μια από τις αιτίες που οξύνουν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής είναι η οργάνωση 

του δημόσιου τομέα. Ακόμη και σήμερα, εφτά χρόνια μετά την επίσημη έναρξη της κρίσης, υπάρχουν πάρα 

πολλές εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να δράσει η φορολογική διοίκηση και πολλές αρμοδιότητες 

διασκορπισμένες σε πολλές Υπηρεσίες και Υπουργεία. Η κατάσταση αυτή συμπληρώνεται με τα πολυάριθμα 

νομοθετήματα και με την τυπολατρία που επικρατεί. Συγκεκριμένα, μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών, 537 

αρμοδιότητες έχουν καθοριστεί ή/και τροποποιηθεί μέσω νόμου, 1.449 μέσω προεδρικών διαταγμάτων και 284 

μέσω υπουργικών αποφάσεων κατά την περίοδο 1996-2011. Στο σύνολο της Διοίκηση, μάλιστα, αντιστοιχούν 

2.890 καθορισμοί/ τροποποιήσεις αρμοδιοτήτων μέσω νόμο, 11.018 μέσω προεδρικών διαταγμάτων και 3.191 

μέσω υπουργικών αποφάσεων, έτσι ώστε να σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.140 αλλαγές αρμοδιοτήτων εντός 

της Διοίκησης ανά έτος. (OECD, 2011, σελ. 51; Ernest & Young, 2016)  

Ο ΟΟΣΑ έχει επισημάνει, επίσης, την ελλιπή και ανεπαρκή οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού για τον 

εντοπισμό και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Το προσωπικό συνήθως επιλέγεται με περιορισμένες τεχνικές 

ικανότητες και οι πολλές υπηρεσίες λειτουργούν υποστελεχωμένες. Από την άλλη πλευρά δεν δύνονται τα 

απαραίτητα κίνητρα στους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης για τη βελτιστοποίηση της εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Σημαντικό 

ρόλο στην έλλειψη κινήτρου έπαιξε και η περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων, που επήλθε κατά τα τελευταία 

χρόνια, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής. Είναι γεγονός ότι οι αποδοχές των υπαλλήλων της 

Φορολογικής Διοίκησης σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες ανέρχονται περίπου στο 134% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται μόλις στο 50% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. (OECD, 2013; Ernest & Young, 2016, IMF, 

2013) 

Όσον αφορά τις φορολογικές υποθέσεις που είναι σε εκδίκαση υπάρχουν δύο οδοί. Η μία είναι η εκδίκαση από 

τα διοικητικά δικαστήρια, η οποία μπορεί να καθυστερήσει και ένα έτος, και η δεύτερη είναι η προσφυγή στην 

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία εξετάζει τελικώς ένα μικρό ποσοστό των προσφυγών, λόγω της 

προθεσμίας που υπάρχει των 120 ημερών. Οι καθυστερήσεις αυτές στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής στερούν από 

το κράτος σημαντικά έσοδα από φόρους και από πρόστιμα. (http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1/) 

δ) Διαρθρωτικές αιτίες 

Οι διαρθρωτικές αιτίες έχουν να κάνουν με τον υψηλό αριθμό αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι το 2014, στην Ελλάδα ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων ήταν το 

34% των συνολικά απασχολουμένων. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ (2012), το ποσοστό των βοηθών σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις αγγίζει το 5% και για αυτά τα άτομα συνήθως δεν καταβάλλονται εισφορές. Η 

διάρθρωση αυτή δυσχεραίνει τον φορολογικό έλεγχο των αυτοαπασχολουμένων και διευκολύνει την απόκρυψη 

εισοδημάτων τους. Εν ολίγοις, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της εκτεταμένης αυτοαπασχόλησης, της 

παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. (ΙΟΒΕ, 2012) 

 

 

ε) Πολιτισμικές αιτίες 

Μια ακόμα αιτία της φοροδιαφυγής θεωρείται η πεποίθηση των πολιτών ως προς το κράτος και τις παροχές του, 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με τον Schneider (2015) τα ποσοστά φοροδιαφυγής και 

παραοικονομίας αυξάνονται όσο αυξάνεται η επιβάρυνση των πολιτών με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ή 

όσο οι νόμοι γίνονται πιο αυστηροί. Αντίθετα, τα ποσοστά αυτά μειώνονται όσο αυξάνεται η φορολογική ηθική 

και όταν αυξάνονται οι προσφερόμενες από το κράτος υπηρεσίες. Επίσης, καθοριστική αιτία θεωρείται η 

ποιότητα των δημόσιων φορέων και το επίπεδο της διαφθορά, ενώ σημαντικό θεωρείται και το αίσθημα των 

πολιτών σε σχέση με την ανταποδοτικότητα του κράτους. (Schneider, 2012, 2015). 

Η ανάγκη για ένα δίκαιο και διαφανές φορολογικό σύστημα και ένα ορθό νομοθετικό πλαίσιο για την εξυγίανση 

της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας είναι κοινός παρονομαστής σε όλες της έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί για την ανάλυση του. Υπάρχουν δύο κίνητρα που καλλιεργούνται και που ωθούν τους πολίτες 

να καταβάλλουν του φόρους τους αναλογούν. Το ένα είναι η πεποίθηση των πολιτών να το θεωρούν «σωστό» 

και «υποχρέωση τους», ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με το φόβο μιας ενδεχόμενης τιμωρίας. Το τι αίσθημα θα 

καλλιεργήσει το κράτος είναι θέμα επιλογής. Σίγουρα, η πεποίθηση των πολιτών να πληρώσουν τους φόρους στα 

πλαίσια ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος είναι πιο αποτελεσματικό μακροχρόνια. (Enste H.D, 2015; Ernest 

& Young, 2016)   

  

1.4 Παραοικονομία 

 
Η παραοικονομία και το οικονομικό έγκλημα είναι διαδεδομένα φαινόμενα σε όλο τον κόσμο και σχεδόν όλες οι 

κοινωνίες προσπαθούν να ελέγξουν αυτές τις δραστηριότητες μέσω της εκπαίδευσης, της τιμωρίας ή τις δίωξης 

τους. Το μέγεθος της παραοικονομίας είναι πολύ δύσκολο, από τεχνικής απόψεως, να αποκαλυφθεί διότι οι 

εμπλεκόμενοι είναι πολλοί. Η αύξηση της παραοικονομίας στην πράξη σημαίνει μπορεί να επιφέρει και τα 

παρακάτω: (Schneider, 2004) 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1/


 

538 

 

 Εάν η αύξηση της παραοικονομίας οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας γενικά και στο βάρος της 

κοινωνικής ασφάλισης τότε μπορεί λογικά να διαβρώσει τους φόρους και τα ταμεία της κοινωνικής 

ασφάλισης με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις και να μεγαλώνει το έλλειμμα στον 

προϋπολογισμό ή να προκαλούνται μεταγενέστερες αυξήσεις των φόρων τανάπαλιν, πράγμα που θα 

προκαλέσει πάλι τη διόγκωση της παραοικονομίας. Η αύξηση της παραοικονομίας είναι μια φυσική 

αντίδραση από ιδιώτες που αισθάνονται «καταπιεσμένοι» από της αποφάσεις της πολιτείας. 

 Με δεδομένη τη μεγάλη σε μέγεθος παραοικονομία, οι αρχές βασίζονται σε εσφαλμένους ή μη ακριβείς 

οικονομικούς δείκτες, όπως της ανεργίας, του εργατικού δυναμικού, του εισοδήματος και της 

κατανάλωσης. Το γεγονός αυτό προκαλεί προβληματισμούς στους πολιτικούς που επιθυμούν να 

ασκήσουν την όποια πολιτική που επιθυμούν. 

 Από τη μια πλευρά, η παραοικονομία μπορεί να δελεάσει πολλούς εργαζόμενους να αφήσουν την 

επίσημη εργασία τους. Από την άλλη πλευρά, έχει υπολογιστεί ότι το λιγότερο τα 2/3 του εισοδήματος 

από την παραοικονομία ξοδεύεται στην επίσημη οικονομία, συνεισφέροντας θετικά στο ΑΕΠ της χώρας. 

(Schneider, 2004) 

Γενικά ορίζεται ότι η παραοικονομία περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες συνεισφέρουν 

στον επίσημο υπολογισμό του ΑΕΠ (Schneider, 2004). Ένας άλλος ορισμός (Smith, 1994) αναφέρει την 

παραοικονομία ως την «αγορά» αγαθών και υπηρεσιών, νόμιμα ή παράνομα, τα οποία ξεφεύγουν από την 

μέτρηση του ΑΕΠ. Επίσης, οι Mogensen et al (1995), υποστηρίζουν ότι η παραοικονομία αναπτύσσεται συνεχώς 

σύμφωνα με την αρχή του τρεχούμενου νερού και αναπροσαρμόζεται στις αλλαγές των φόρων, στα σφάλματα 

από τις φορολογικές αρχές και γενικότερα στις ηθικές αντιλήψεις. (Schneider, 2004, Schneider and Enste,  

2000). 
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Πίνακας 2.1 1 Διάκριση των τύπων της παραοικονομίας 

 

 

Πηγή: Lippert and Walker, 1997,p.5) 

 

 

1.5 Αίτια της παραοικονομίας 
 

Το ενδιαφέρον να βρεθούν οι αιτίες που προκαλούν την διόγκωση της παραοικονομίας και συναφών παράνομων 

δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η έρευνα των αιτιών τους είναι σε πολύ πρώιμο 

στάδιο ακόμα. Παρόλα αυτά, πολλές έρευνες σε πρακτικό επίπεδο έχουν να δείξουν σπουδαία ευρήματα. ( 

Schneider and Enste, 2000; Treisman, 2000; Lambsdorff, 1999)  

Οι έρευνες που πραγματοποιούνται συνήθως στοχεύουν να βρουν τη συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των 

θεσμών και του κράτους και της ηθικής απέναντι στους φόρους με τη φοροδιαφυγή και κατ΄ επέκταση με την 

παραοικονομία. (Alm, 1999; Torgler, 2002). Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι όχι μόνο το οικονομικό αλλά και 

το πολιτικό σύστημα επηρεάζει τα μεγέθη της επίσημης και της ανεπίσημης οικονομίας. Οι Bird et al. (2006) 

έχουν επισημάνει ότι κάθε χώρα τείνει να παρατείνει την παραμονή της στην ίδια οικονομική και δημοσιονομική 

κατάσταση όσο υπάρχει μια πολιτική ισορροπία στην εσωτερικό της και διακόπτει μόνο εάν δεχθεί κάποιο 

οικονομικό σοκ. Η πολιτική κατάσταση, λοιπόν, θεωρείται μια από τις βασικότερες αιτίες της παραοικονομίας. 

Εάν οι πολίτες απολαμβάνουν τα εκάστοτε συμφέροντα τους σύμφωνα με αυτό που έχουν ψηφίσει και το κράτος 

προσφέρει δωρεάν τα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως πρέπει, τότε αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους προς το 

κράτος και η τάση να προσφέρουν μέσω της φορολογίας. Από την αντίθετη πλευρά, όταν το κράτος είναι 

ανεπαρκές και η διαφθορά διαδεδομένη, τότε η εμπιστοσύνη είναι λιγότερη, όπως και η προθυμία να πληρώσει 

φόρους. Ένα βιώσιμο φορολογικό σύστημα στηρίζεται στο να είναι δίκαιο και στην ευελιξία της κυβέρνησης να 

είναι ανταποδοτική, δηλαδή να υπάρχει ισορροπία μεταξύ στους φόρους που πληρώνει κάποιος και στα αγαθά 

που απολαμβάνει από το κράτος. (Bird et al., 2006) 

Επίσης οι Friedman et al.(2000) και οι Dreher και Schneider (2006) υποστηρίζουν ότι οι χώρες με διαδεδομένο 

το φαινόμενο της διαφθοράς έχουν μεγαλύτερη παραοικονομία. Στην ίδια έρευνα, οι Dreher και Schneider (2006), 

μάλιστα υποστηρίζουν ότι η πολιτική ελίτ, οι διοικητικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι νομοθέτες έχουν προνομιακή 

θέση και είναι περισσότερο ευνοημένοι εάν οι θεσμοί του κράτους δε λειτουργούν σωστά. Συνεπώς, η εύνοια 

αυτή επηρεάζει αρνητικά τους υπόλοιπους πολίτες οι οποίοι με τη σειρά τους χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς 

τις δημόσιες αρχές. Σε χώρες μάλιστα, όπου η διαφθορά είναι συστηματική, οι δημόσιες δαπάνες στερούνται της 

διαφάνειας και η φοροδοτική ικανότητα είναι υπερεκτιμημένη τότε δεν υπάρχει καθόλου κοινωνική 

συνεκτικότητα. Η μη σταθερότητα των θεσμών, η έλλειψη διαφάνειας και η αναλγητικότητα της νομοθεσίας 

υποσκάπτουν τη θέληση των πολιτών να δουλεύουν στην επίσημη οικονομία. Επίσης, όταν το νομοθετικό 

περιβάλλον δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο η παραοικονομία. Οι επιχειρηματίες όταν αισθάνονται ότι αδικούνται και ότι δεν προστατεύονται 

τα δικαιώματα τους επαρκώς, τείνουν να δραστηριοποιούνται προς την παραοικονομία.  

Συνοπτικά, μερικές από  τις αιτίες τις παραοικονομίας είναι: 

  

Δραστηριότητα   Χρηματική συναλλαγή Μη χρηματική συναλλαγή 

Παράνομες 

Εμπόριο σε κλεμμένα αγαθά, 

ναρκωτικά(εμπορία και Παρασκευή), 

πορνεία, τζόγος, λαθρεμπόριο, απάτες 

Ανταλλαγή: ναρκωτικά, κλεμμένα αγαθά, 

λαθρεμπόριο, παραγωγή ναρκωτικών για ιδία 

χρήση, κλοπή για ιδία χρήση 

Νόμιμες  

Φοροδιαφυγή 

Φοροαποφυγ

ή Φοροδιαφυγή 

Φοροαποφυγ

ή 

Μη δηλούμενο 

εισόδημα από 

αυτοαπασχόληση. 

Μισθοί, περιουσιακά 

στοιχεία από μη 

δηλούμενη εργασία 

σχετιζόμενες με 

νόμιμες υπηρεσίες 

και αγαθά 

Μισθοί και 

εκπτώσεις και 

προνόμια 

Ανταλλαγή υπηρεσιών και 

αγαθών 

DIY δουλειές 

και βοήθεια 

από τρίτους 

(π.χ γείτονες) 
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 Η αύξηση των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Thomas, 1992; Lippert and Walker, 

1997; Schneider, 1994,1997,1998; Johnson, Kaufman and Zoido-Lobaton, 1998; De Soto, 1989, 

Zilbefand, 1986; Tanzi, 1999; Giles, 1999) 

 Τα κοινωνικά επιδόματα. Έρευνες δείχνουν ότι τα κοινωνικά επιδόματα επιδρούν αρνητικά στο να 

ψάξει ή να βρει κάποιος εργασία στην επίσημη οικονομία.(Schneider and Enste, 2000) 

  Η αγορά εργασίας. Οι πολλές ρυθμίσεις που αφορούν την επίσημη αγορά εργασίας και το συνολικό 

κόστος (μισθοί), επίσης αποτελούν παράγοντες που οδηγούν στην παραοικονομία. Οι αιτίες είναι δύο. 

Στις περισσότερες χώρες η ανεργία είναι μεγάλη επειδή είναι υψηλό το εργατικό κόστος. Το γεγονός 

αυτό αυξάνει την παραοικονομία. Επιπροσθέτως, η μείωση των ωρών εργασία στην επίσημη οικονομία 

υιοθετήθηκε από πολλές κυβερνήσεις χωρών (βλ. Γαλλία) και από τα συνδικάτα (βλ. Γερμανία) για να 

μειωθεί ο δείκτης της ανεργίας. Αυτό το μέτρο μπορεί να βοηθά πρόσκαιρα στη μείωση της ανεργίας, 

αλλά μπορεί ταυτόχρονα να ενισχύει τις ώρες που δουλεύει κάποιος στην παραοικονομία. Επίσης, οι 

πρόωροι συνταξιούχοι συνήθως επιδίδονται σε δραστηριότητες της παραοικονομίας. (Gijsel 1984; 

Riebel, 1983,1984) 

 Οι δραστηριότητες του δημοσίου τομέα. Μια αύξηση της παραοικονομίας οδηγεί σε μειωμένα τα 

δημόσια έσοδα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα και η ποσότητα των δημόσιων 

αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να αυξηθούν εκ νέου οι φόροι των επιχειρήσεων 

και των φυσικών προσώπων, να υφίσταται αλλοίωση η ποιότητα των δημόσιων αγαθών και της 

δημόσιας διοίκησης και να ενισχύεται εν τέλει πάλι η παραοικονομία. Οι Johnson, Kaufman και Zoido-

Lobaton (1998) στην έρευνα τους υποστηρίζουν ότι οι χώρες που παρουσιάζουν μικρότερη 

παραοικονομία είναι αυτές που μπορούν και πετυχαίνουν υψηλότερα έσοδα από φόρους, με 

μικρότερους συντελεστές, λιγότερη γραφειοκρατία και με μικρότερο το φαινόμενο της δωροδοκίας. 

Αντίθετα, οι χώρες που έχουν σχετικά πολύπλοκη και παρεμβατική νομοθεσία, έχουν συχνό το 

φαινόμενο της δωροδοκίας, υιοθετούν υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης και διαθέτουν ένα 

τεράστιο νομοθετικό πλαίσιο τείνουν νε έχουν μεγαλύτερα τα επίπεδα της παραοικονομίας. 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη παραοικονομία έχει εκτιμηθεί σε 2,1 τρις. ευρώ. Η παραοικονομία ενισχύεται 

περισσότερο από τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, από την αδιαφάνεια των συναλλαγών, τη μη χρήση των 

ηλεκτρονικών πληρωμών ευρέως και από την δυσεφάρμοστη φορολογική νομοθεσία. Επίσης, έχει παρατηρηθεί 

ότι η συσσώρευση αποταμιεύσεων, η έλλειψη του αισθήματος ενοχής, η μικρή πιθανότητα σύλληψης και τιμωρία 

και η ευκολία συμμετοχής σε δραστηριότητες της παραοικονομίας επηρεάζουν την έκταση του φάσματος της 

παραοικονομίας. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η έκταση της παραοικονομίας τείνει να ακολουθεί τον οικονομικό 

κύκλο.  Για παράδειγμα, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της αύξησης της ανεργίας κατά την 

ύφεση, πολλοί καταφεύγουν σε δραστηριότητες της παραοικονομίας, βλέποντάς το ως μια ευκαιρία για να 

επιβιώσουν. (Kearney & Schneider, 2013) 

 

2. Η επίδραση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας στα δημόσια οικονομικά της 

χώρας- Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου 

 

2.1 Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής 

 
Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής έχει σοβαρές συνέπειες για τη χώρα γιατί τα διαφυγόντα έσοδα εκλείπουν από 

τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, οπότε αυτό συνεπάγεται μη ικανοποιητική λειτουργία του δημόσιου 

φορέα και κοινωνικές αδικίες. Σημαντική, επίσης, συνέπεια της  φοροδιαφυγής είναι η εμπόδιση του κράτους να 

ασκήσει τη δημοσιονομική πολιτική που χρειάζεται για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 

γιατί δεν αφήνει περιθώρια για νόμιμες απαλλαγές που χορηγούνται ως πάγια τακτική για κίνητρα. Η 

φοροδιαφυγή ανέρχεται στην Ελλάδα σε 30 δις ευρώ ετησίως, κάνοντας την πρωταθλήτρια στην παραοικονομία, 

και η μείωση της κατά 20 δις ευρώ θα μπορούσε να μειώσει τους φόρους που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι 

κατά ποσοστό 30%. (Γεωργακόπουλος, 2012; Έκθεση ΟΟΣΑ) 

Πιο συγκεκριμένα, η φοροδιαφυγή στερεί σημαντικά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό και περιορίζει τη 

δυνατότητα για χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών και επενδύσεων από εσωτερικές πηγές, ενώ παράλληλα 

αυξάνει τις ανάγκες για εξωτερικό δανεισμό. Τα σχετικά υψηλά επιτόκια του εξωτερικού δανεισμού οδηγούν σε 

αύξηση του δημοσίου χρέους. Για να καλυφθούν τα δημόσια ελλείμματα που προκαλεί η φοροδιαφυγή, πολλές 

φορές παρατηρείται αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή/και περιορισμός στην ποιότητα και στο πλήθος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά του Δημοσίου. Επιπλέον, η διαχρονική φοροδιαφυγή δημιουργεί 

στρέβλωση στη δομή της οικονομίας, καθώς επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο με τη σειρά του επιδρά 

στις αποφάσεις των νοικοκυριών σχετικά με την προσφορά εργασίας, αλλά και σχετικά με την κατανομή του 

εισοδήματος μεταξύ κατανάλωσης, επένδυσης και αποταμίευσης. Σε βάθος χρόνου, συνέπεια της φοροδιαφυγής 

είναι ο κακός καταμερισμός των παραγωγικών πόρων μιας οικονομίας, (Ernst & Young, 2016; Ibid, σελ. 15) 
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Ακόμη, η φοροδιαφυγή επιδρά έμμεσα στην αποτελεσματικότητα της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, 

αφενός επειδή συνεπάγεται υψηλά κόστη συναλλαγών (transaction), διοίκησης (administrative) και ελέγχου 

(audit) και, αφετέρου, επειδή δημιουργεί δημόσια ελλείμματα, τα οποία απαιτούν χρηματοδότηση. Τα ελλείμματα 

αυτά θα πρέπει να καλυφθούν με εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή με τη δέσμευση ιδιωτικών κεφαλαίων που 

προορίζονται για επενδύσεις. Η μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων έχει σαν αποτέλεσμα την εμπόδιση την 

ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας. (Ernst & Young, 2016) 

Επιπρόσθετα, η φοροδιαφυγή, έμμεσα, μπορεί να επηρεάσει και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης 

νομισματικής πολιτικής. Ενώ στη χώρα μας η παράμετρος αυτή δεν έχει άμεση εφαρμογή, λόγω της συμμετοχής 

μας στο κοινό νόμισμα, αξίζει να σημειωθεί ότι η παραοικονομία συντελεί στην αύξηση ζήτησης ρευστού 

χρήματος, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει την ελαστικότητα της ζήτησης χρήματος ως προς το 

επιτόκιο και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης νομισματικής πολιτικής. (Ernst & Young, 

2016; Παλαιολόγος, Ι. και Κασσάρ, Γ., 2003) 

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν τη χάραξη της φορολογικής πολιτικής. Η εφαρμογή μιας μη αποτελεσματικής 

φορολογικής πολιτικής συντελεί στη μη δίκαιη κατανομή των πόρων και στη διεύρυνση της κοινωνικής 

ανισότητας, κατανέμοντας τα βάρη κυρίως στους συνεπείς φορολογούμενους, Κατ’ αυτό τον τρόπο, καθίσταται 

αναποτελεσματική η πρακτική της προοδευτικής φορολόγησης των εισοδημάτων και περιορίζονται τα όποια 

οφέλη της αναδιανεμητικής πολιτικής. Δεδομένου και της δυσκολίας στην είσπραξη των άμεσων φόρων, πολλές 

εθνικές κυβερνήσεις, για να καλύψουν την υστέρηση στα φορολογικά έσοδα, καταφεύγουν σε αύξηση των 

έμμεσων φόρων, πλήττοντας ακόμη περισσότερο τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα και όσους 

είναι φορολογικά συνεπείς. Και συμβαίνει αυτό που παρατήρησε πολύ ορθά ο Πλάτων «όταν υπάρχει ένας φόρος 

εισοδήματος, ο δίκαιος άνθρωπος θα πληρώσει περισσότερα, ενώ ο άδικος θα πληρώσει λιγότερα για το ίδιο επίπεδο 

εισοδήματος» .(Ernst & Young, 2016; Βασαρδάνη Μ., 2011) 

Επίσης, η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 

επιτρέποντας σε αυτές που φοροδιαφεύγουν ή που αναπτύσσουν μη καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα 

(π.χ. κάνοντας χρήση αδήλωτης εργασίας) να διατηρούν χαμηλότερο κόστος παραγωγής αποκτώντας έτσι 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται ο υγιής ανταγωνισμός, 

πλήττεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και η κοινωνική ευημερία μεταβάλλεται. Τελικώς, μειώνεται και η 

προθυμία των πολιτών να πληρώσουν φόρους, όπως επίσης μειώνεται και η εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς 

και τους κρατικούς μηχανισμούς. (Ernst & Young, 2016; Παλαιολόγος, Ι. και Κασσάρ, Γ., 2003) 

 

2.2 Η εκτίμηση της φοροδιαφυγής 

 
Η εκτίμηση της φοροδιαφυγής στη χώρα μας διαφέρει στις διάφορες μελέτες λόγω κυρίως των διαφορετικών 

μεθόδων υπολογισμού της. Η φοροδιαφυγή μπορεί να διακριθεί σε α) φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων β) 

σε φοροδιαφυγή του ΦΠΑ και γ) στο λαθρεμπόριο ποτών, καπνικών προϊόντων και καυσίμων. Παρακάτω 

παρατίθενται κάποιες μελέτες που εκτιμούν το ύψος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.(Ernst & Young, 2016) 

 Οι Artavanis N., Morse A. and Tsourtsoura M. (2015) υπολόγισαν ότι το αποκρυβέν εισόδημα το 2009 

από αυτοαπασχόληση ανερχόταν σε €28,2 δισ., και τα μη εισπραχθέντα έσοδα από το φόρο εισοδήματος 

των αυτοαπασχολουμένων εκτιμώνται σε €11,2 δισ.  Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους το ποσό αυτό 

ανέρχεται στο  4,7% του ΑΕΠ. 

 Οι Mylonas P., Magginas N. and Pateli E. (2010) εκτιμούν πως το μη δηλωθέν εισόδημα των φυσικών 

προσώπων (αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί) ανέρχεται σε περίπου €50 δισ. Συνεπώς, η απώλεια σε 

φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κυμαίνεται περίπου σε 9,5 δις. Από αυτά το 70% αφορά την 

φοροδιαφυγή (6,2 δις) και το υπόλοιπο αφορά άλλες μορφές της φοροαποφυγής ή ευνοϊκών νομοθετικών 

ρυθμίσεων φορολόγησης.    

 Σύμφωνα με τους Leventi C., Matsaganis M. and Flevotomou M., (2013) το μέσο ποσοστό 

αποκρυβέντων εισοδημάτων Φυσικών Προσώπων για το 2009 ανέρχεται σε 12,2% και οι απώλειες σε 

φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αντιστοιχούν σε ποσοστό της τάξης του 29,70%. Αριθμητικά η 

απώλεια αυτή στα έσοδα εκτιμάται σε 4,5 δις. ή 1,9% του ΑΕΠ σε όρους 2009.  

 Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015), το έλλειμμα ΦΠΑ (VAT Gap), ως ποσοστό των 

δυνητικών μέγιστων εσόδων ΦΠΑ στην Ελλάδα, ανήλθε το 2013 στο -34%  το οποίο μεταφράζεται σε 

€6,5 δισ. Αυτό μπορεί να οφείλεται κυρίως στη φοροδιαφυγή, στην αναποτελεσματικότητα των 

φοροεισπρακτικών μηχανισμών και σε δηλωθέν μεν αλλά ανείσπρακτο φπα λόγω κρίσης. Αυτό 

μεταφράζεται σε διαφυγόντα έσοδα ύψους 3,5% του ΑΕΠ σε όρους 2013. 

 Σε μελέτη του ΙΟΒΕ (2013) στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών το λαθρεμπόριο εκφρασμένο σε φιάλες 

άγγιξε τα 8,2 εκ. φιάλες το 2012, οι οποίες διακινούνταν χωρίς την είσπραξη του Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών ποτών (ΕΦΚΟΠ). Η μη είσπραξη του ΕΦΚΟΠ μεταφράζεται σε 

απώλεια εσόδων για το κράτος 41,8 εκ. ευρώ. Επίσης, οι απώλειες από την παράνομη εμπορία τσίπουρου 
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κάθε χρόνο ανέρχεται στα 96,9 εκ. ευρώ από ΕΦΚΟΠ και ΦΠΑ. Η φοροδιαφυγή αυτή αντιστοιχεί στο 

0,05% του ΑΕΠ σε όρους 2012. 

 Για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και καπνών, σύμφωνα με έρευνα της KPMG (2015), τα παράνομα τσιγάρα 

στην Ελλάδα το 2014 άγγιξαν τα 4,43 δις. τεμάχια. Το 2014 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα 

τσιγάρα ήταν 117,5  ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα. Συνεπώς, οι απώλειες από το λαθρεμπόριο τσιγάρων ήταν 

περίπου στα 520 εκ. ευρώ το 2014 ή 0,3% του ΑΕΠ εκείνης της χρονιάς. 

 Για το λαθρεμπόριο καυσίμων, λόγω της εξίσωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μεταξύ του 

πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, οι απώλειες εσόδων τα τελευταία χρόνια ήταν λιγότερες. Σύμφωνα 

με το Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΟΕ), για το 2014, μια μέση εκτίμηση των 

διαφυγόντων εσόδων από το λαθρεμπόριο καυσίμων ήταν της τάξης των 225 εκ. ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου των διαφυγόντων εσόδων του ΕΦΚ και του ΦΠΑ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η 

φοροδιαφυγή από τα καύσιμα ανέρχεται στο 0,1% του ΑΕΠ σε όρους 2014. 

 Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΟΣΑ (2015), παγκοσμίως, τα διαφυγόντα έσοδα από τη μη καταβολή 

του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (από φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή) ανέρχονται στα 4% 

με 10% των συνολικών εσόδων από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Για την Ελλάδα το ποσό 

της φοροδιαφυγής από τη μη καταβολή του φόρου νομικών προσώπων, μπορεί να ανέρχεται στα περίπου 

στα 110-270 εκ. ευρώ ή σε ποσοστό του 0,06-0,15% του ΑΕΠ. 

 Συμπερασματικά, σύμφωνα με την έκθεση της Ernst & Young (2016), το εκτιμώμενο μέγεθος της 

παραοικονομίας στη χώρας μας, σε ακραίο σενάριο, αγγίζει τα 43 δις ευρώ το 2014 (23,3% του ΑΕΠ) 

και η συνεπαγόμενη φοροδιαφυγή αγγίζει τα 12 δις ευρώ ή βρίσκεται στο 6,5% του ΑΕΠ της χώρας.  

 

2.3 Μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής 

 
Η μέτρηση της φοροδιαφυγής δεν είναι εύκολη, διότι μπορεί να πάρει οποιαδήποτε από τις παρακάτω μορφές: 

(Harvey, R. and Gager, T.,  2011) 

 τήρηση διπλών λογιστικών βιβλίων 

 δεύτερη απασχόληση 

 αντιπραγματισμός 

 συναλλαγές με μετρητά 

Το κράτος πρέπει να συγκροτήσει και να διατηρήσει έναν ελεγκτικό μηχανισμό ικανό να ανακαλύπτει και να 

περιστέλλει τη φοροδιαφυγή, καθώς και να θεσπίζει ειδική νομοθεσία που να την αποτρέπει. 

Στη χώρα μας, η φοροδιαφυγή αντιμετωπιζόταν με το νόμο 2523/1997, ο οποίος ήταν ο αρχικός νόμος όπου 

περιλάμβανε συλλογικά τις φορολογικές παραβάσεις, τις διοικητικές κυρώσεις και την ποινικοποίηση της 

φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως φοροδιαφυγή θεωρείται και η έκδοση και αποδοχή πλαστών ή 

εικονικών τιμολογίων. Η σημαντικότητα του φαινομένου πήρε και μετά την κρίση νέες διαστάσεις, όπου με τον 

νέο φορολογικό νόμο 3943/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 66Α/31-03-2011,  η φοροδιαφυγή θεσπίστηκε 

ως διαρκές έγκλημα και συνεπώς ως «συνεχές αυτόφωρο», που ανάλογα του ύψους του οφειλόμενου φόρου 

χαρακτηρίζεται ακόμα και κακούργημα επισύροντας κάθειρξη από 5 μέχρι 20 έτη. Συγκεκριμένα ο παραπάνω 

νόμος προσδιορίζει το αδίκημα της φοροδιαφυγής στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) το αδίκημα της μη καταβολής 

βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, β) το αδίκημα της παράλειψης υποβολής, ή ανακριβούς 

υποβολής φορολογικής δήλωσης ,γ) το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ ή άλλων παρακρατούμενων φόρων και 

δ) το αδίκημα της έκδοσης ή λήψης πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων. (Μπάρμπας και 

Φινοκαλιώτης, 2011; Μελάς 2010, Wikipedia/φοροδιαφυγή) 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής  είναι διακρατικό και αυτό συμβαίνει λόγω της ατέλειας του διεθνούς 

φορολογικού δικαίου. Οι διασυνοριακές συναλλαγές είναι η συνηθισμένη πρακτική για φοροδιαφυγή και με 

νόμιμο τρόπο από τους φορολογικούς ελέγχους (διεθνή φοροδιαφυγή). Επίσης, πολύ γνωστή πρακτική είναι η 

ίδρυση υπεράκτιας εταιρίας σε χώρες με χαμηλό ως μηδενικό επίπεδο φορολογίας, η οποία αποσκοπεί στην 

νόμιμη αποφυγή πληρωμής φόρων, όπου πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να «συνεργαστούν» λογιστικά. 

(Μπάρμπας και Φινοκαλιώτης, 2011; Μελάς, 2010) 

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο τα κράτη προνοούν με διμερείς συμβάσεις αποφυγής 

διπλής φορολογίας και τη συνεργασία των αρχών των συμβαλλόμενων κρατών για την παροχή που αφορούν 

φορολογικά στοιχεία. Η χώρα μας έχει συνάψει αρκετές διμερείς συμβάσεις, όπως με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία κ.ά. (Μπάρμπας και Φινοκαλιώτης, 2011; Μελάς, 2010) 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει κάνει σύσταση στα κράτη μέλη  από το 1978 (Recommendation No 833/78) για 

την προώθηση της συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής. Εκείνη την περίοδο 

διευθετήθηκαν βασικά θέματα που αφορούσαν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Ψήφισμα του Συμβουλίου στις 

10/2/1975), για τους άμεσους και έμμεσους φόρους (Οδηγία 77/779/ΕΟΚ και 79/1070/ΕΟΚ), για το φπα 

(Κανονισμό 2003/1798/ΕΚ) και για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (Κανονισμό 2004/2073). (Μπάρμπας και 

Φινοκαλιώτης, 2011; Μελάς, 2010) 
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Μέχρις σήμερα, σημαντικά επιτεύγματα για την αντιμετώπιση της διακρατικής φοροδιαφυγής είναι  το Σχέδιο 

δράσης ΟΟΣΑ σχετικά με τη Διάβρωση Φορολογικής Δράσης και τη Μεταφορά Κερδών (BEPS), το Σχέδιο 

Δράσης της Ε.Ε. σχετικά με τη φοροαποφυγή (Anti-Tax Avoidance Package – ATA) και το Κοινό Πρότυπο 

Αναφοράς για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, μέσω δράσης του ΟΟΣΑ και 

Οδηγίας 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CRS). Σκοπός όλων των κρατών που 

συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις είναι η συνολική αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και 

της καταπολέμησης των πρακτικών φοροαποφυγής, όπου τα κέρδη μεταφέρονται συνήθως σε φορολογικούς 

παραδείσους . 

Σε αντίστοιχο πνεύμα έχει κινηθεί και η ελληνική φορολογική νομοθεσία. Στον Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας προβλέπεται (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν.4174/2013) προβλέπονται διατάξεις που εξαλείφουν τα 

πλεονεκτήματα για την αποφυγή της φορολόγησης. Επίσης, στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

περιλαμβάνονται κανόνες για την φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία που αφορούν ελεγχόμενες αλλοδαπές 

εταιρείες. Στο άρθρο 66 του Νόμου 4172/2013 εισάγονται για πρώτη φορά διατάξεις που στοχεύουν στην 

αποτροπή της φοροαποφυγής των εγχώριων εταιρειών, μέσω της μεταφοράς των εσόδων σε θυγατρικές σε χώρες 

με χαμηλή φορολογία. Ακόμα, με το Ν.4378/2016 του έχει υιοθετηθεί η Οδηγία 2017/107/ΕΕ του Συμβουλίου 

της 9ης Δεκεμβρίου του 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική 

ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών είναι σαφώς ένα πολύ 

ισχυρό φορολογικό εργαλείο για την ελληνική Φορολογική Διοίκηση και θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τον 

εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων αδήλωτων εισοδημάτων. (Ernst & Young, 2016) 

 

2.3.1 Βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης 

- Μείωση των συντελεστών φορολογίας 

Η μείωση των συντελεστών φορολογίας και η μη επιβολή έκτακτων επιπρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα 

εισοδήματα. Στη χώρα μας οι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος θεωρούνται υψηλοί. Σύμφωνα με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, 

συγκριτικά με τις χώρες του ΟΟΣΑ, και οι συντελεστές ΦΠΑ της υπερβαίνουν τον μέσο όρο των χωρών, επίσης. 

Πάνω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ είναι και ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων που ισχύει σήμερα (29%). Οι υψηλοί συντελεστές αποτελούν κίνητρο για φοροδιαφυγή και 

προκαλούν μείωση των δημόσιων εσόδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίοδος Ιανουαρίου-Αυγούστου 

2015, όπου σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, τα έσοδα από τους φόρους είχαν υποχωρήσει κατά €1,6 δισ., σε 

σχέση με το 2014. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τελευταία χρόνια υπεραισιόδοξης φορολογικής 

πολιτικής είναι η αύξηση των φόρων στα καπνικά προϊόντα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αντίθετα, η μείωση 

των φορολογικών συντελεστών φπα στην εστίαση, που πραγματοποιήθηκε το 2013, επέδρασε θετικά στη 

φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων, όπου επέλεγαν να δηλώσουν τα εισοδήματα τους μπροστά στην 

επιβολή των κυρώσεων.(IMF, 2015, Ernst & Young, 2016) 

Στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές συγκρατούνται σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που ενισχύει τα φαινόμενα 

της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Σε πολλές χώρες που εφαρμόστηκαν χαμηλοί συντελεστές φορολόγησης, 

τα αποτελέσματα στα δημόσια έσοδα ήταν εντυπωσιακά θετικά, όπως στις πρόσφατες περιπτώσεις της Αγγλίας, 

της Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπου μειώνοντας 

τους φορολογικούς συντελεστές τους παρουσίασαν αύξηση στα δημόσια έσοδα τους και μείωση των 

φοροδιαφυγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών στη χώρα μας επιδεινώνει 

ακόμα περισσότερο το φαινόμενο εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες με χαμηλότερους 

συντελεστές.  (Ernst & Young, 2016) 

Συμπερασματικά, η κατάσταση στη χώρα μας επιβάλλεται να αναστραφεί. Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ένα 

θέμα που θα πρέπει να είναι υψηλά σε κάθε πολιτική ατζέντα και ο λόγος είναι προφανής: για την αύξηση των 

δημόσιων εσόδων και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών αποτελεί μέτρο για 

την επίτευξη του στόχου αυτού, ενώ παρέχει κίνητρα για την φορολογική συμμόρφωση των πολιτών, 

δημιουργώντας ένα αίσθημα δικαιοσύνης στη φορολογική συνείδηση και όχι φορολογικής αφαίμαξης. Μερικά 

κύρια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν να είναι η μείωση των φπα για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε συνδυασμό με την 

εντατικοποίηση των ελέγχων.  

-Η χρήση πλαστικού χρήματος και  της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

Η χρήση του πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούν μια καλή λύση στον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου καθώς κάθε συναλλαγή έχει «ονοματεπώνυμο». 

Το μέτρο αυτό αναμφισβήτητα βοηθάει στην αύξηση των εσόδων. Στη χώρα μας οι πληρωμές μέσω πλαστικού 

χρήματος αντιπροσωπεύουν μόνο το 6% των συνολικών συναλλαγών και θεωρείται πολύ μακριά από το μέσο 

όρο των ευρωπαίων που είναι 24%. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, μια αύξηση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% θα μπορούσε να προσθέσει στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 

περίπου 0,2%. (Mylonas P. ,2016) 



 

544 

 

Επίσης, η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να βοηθήσει στην αποδοτικότερη απόδοση του ΦΠΑ, η οποία 

μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη συναλλαγή. Το μέτρο αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ στη χώρα μας αλλά 

είναι θέμα χρόνου, αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ακριβή διαδικασία. (Νόμος 4334/2015, άρθρο 1, παρ.2) 

Γενικότερα, προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει κοστολογημένο σχέδιο με μνημονιακή δέσμευση για την 

προώθηση και τη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών που τίθεται σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2016 ( Νόμος 

4334/2015, άρθρο 3 παρ. γ 2.3). 

Οι ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα επιπλέον εργαλείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονομίας. Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορούν να εντοπιστούν πιο εύκολα οι αδήλωτες 

συναλλαγές, τα πλαστά και τα εικονικά στοιχεία. Επίσης, η σύνδεση online των ταμειακών μηχανών με το 

Υπουργείο Οικονομικών είναι ένα επιπρόσθετο μέτρο που θα μπορούσε να συνδυαστεί με τα παραπάνω για την 

πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Για την επέκταση της χρήσης του πλαστικού χρήματος και 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα πρέπει να δοθούν και τα ανάλογα κίνητρα στους πολίτες. Μερικά από τα 

κίνητρα αυτά είναι εκπτώσεις ή επιστροφές μετρητών στις ηλεκτρονικές αγορές, εκπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος, εφόσον συγκεντρώνονται δαπάνες με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και καρτών, και η 

πολυσυζητημένη λοταρία αποδείξεων. Τα μέτρα αυτά είναι διαδεδομένα σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα στην 

Νότια Κορέα ευόδωσαν τα παραπάνω μέτρα, η Ουρουγουάη και Αργεντινή τα χρησιμοποιεί εδώ και μια 

δεκαπενταετία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.α. έχουν θεσπίσει μέτρα απαγόρευσης χρήσης 

των μετρητών για συγκεκριμένες συναλλαγές, στην Ολλανδία υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν δέχονται καθόλου 

μετρητά, στην Σουηδία πολλά εστιατόρια και μπαρ δε δέχονται μετρητά. Οι μέθοδοι για την ενίσχυση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πάρα πολλοί και το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν στις 

ανάγκες του κάθε κράτους. 

Δεδομένων της μεγάλης διεθνούς πρακτικής, της τεχνολογικής δυνατότητας για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών  και των ωφελειών που προκύπτουν από την εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα 

μπορούσε να θεσπιστεί μία σειρά μέτρων, στηριζόμενων σε: α) χορήγηση εκπτώσεων επί των συναλλαγών, β) 

έκπτωση επί του φόρου εισοδήματος, γ) απαγόρευση χρήσης μετρητών και δ) επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις 

που δε δέχονται τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, ώστε να επεκταθεί η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμής. (ΙΟΒΕ, 2015, Ernst & Young, 2016) 

-Φορολογικός έλεγχος και επιβολή κυρώσεων 

 Η μείωση των φορολογικών συντελεστών από μόνη της δεν επαρκεί ως λύση για την φοροδιαφυγή εάν δε 

συνοδεύεται με αυστηρούς και εντατικούς ελέγχους και υψηλά πρόστιμα μη συμμόρφωσης. Στην Αγγλία, την 

τελευταία πενταετία (2010-2015), εφαρμόστηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων με ταυτόχρονη αύξηση των 

ελεγκτών και των ποινικών διώξεων λόγω φοροδιαφυγής. Επίσης, οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν επιστημονικές 

μεθόδους ανάλυσης κινδύνου για τον εντοπισμό πράξεων φοροδιαφυγής. Ο σχεδιασμός αυτός είχε ως 

αποτέλεσμα τον πρόωρο εντοπισμό των παραβατών και μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών και επιχειρήσεων. 

(Gov.UK, 2015, Ernst & Young, 2016) 

Στην Ελλάδα επιβάλλεται η εντατικοποίηση των ελέγχων και η συνεχή επιμόρφωση και στελέχωση του 

ελεγκτικού μηχανισμού διότι η μεγαλύτερη αδυναμία της Φορολογικής Διοίκησης είναι η είσπραξη φόρων. 

Επίσης, οι έλεγχοι θα πρέπει να σχεδιάζονται με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων ανάλυσης κινδύνου ώστε να 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα τους, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Επίσης, στους 

ελέγχους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τάση διάφορων κατηγοριών επαγγελματιών προς τη φοροδιαφυγή 

ώστε αυτή να προλαμβάνεται. (Ernst & Young, 2016) 

Η εντατικοποίηση των ελέγχων θα πρέπει να γίνει και για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Το λαθρεμπόριο 

καυσίμων, τσιγάρων και ποτών είναι από τα πιο συνηθισμένα «κυνηγητά» φορολογικών αρχών και παραβατών 

που λαμβάνουν χώρα στα σύνορα μας. Σίγουρα, οι αυξημένοι έλεγχοι και η προμήθεια εξειδικευμένου 

εξοπλισμού θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση του. Εκτιμάται ότι με τη βοήθεια του εξοπλισμού για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού θα μπορούσαν να εισέλθουν στα δημόσια ταμεία 

περίπου 200 εκ. ευρώ ετησίως. Για το λαθρεμπόριο καυσίμων έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το σύστημα εισροών-

εκροών σε όλη την αλυσίδα διακίνησης καυσίμων.   (ΙΟΒΕ, 2013, Ernst & Young, 2016) 

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα για να τελέσουν αποτρεπτικά στη 

φοροδιαφυγή. Η νομοθεσία στη χώρα μας, τα τελευταία δύο χρόνια έχει τροποποιήσει τρεις φορές τις 

φορολογικές παραβάσεις με τους νόμους 4174/2013-Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ν. 4223/2013 και τους 

ν. 4321/2015 και ν. 4337/2015 γεγονός που δε βοηθά καθόλου στο σωστό φορολογικό σχεδιασμό. Σίγουρα τα 

αυστηρά πρόστιμα δε συνάδουν σε μια χώρα μια βαθιά οικονομική κρίση και υψηλούς φορολογικούς 

συντελεστές, αλλά δεν γίνεται να επιτρέπονται από το νόμο τέτοιες χαοτικές καταστάσεις. Δεν επιτρέπεται να 

επιβραβεύονται οι φοροφυγάδες κατά συνήθεια και να την πληρώνουν οι καλοπληρωτές και οι νόμιμοι. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διγνωμίας της νομοθεσίας φορολογικών παραβάσεων είναι η κατάργηση της 

επιβολής προστίμου σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, που αποτελούσε αποτρεπτικό παράγοντα 

φοροδιαφυγής. Τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ ή των 500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων 

βιβλίων, με ανώτατο όριο τα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αντικαταστάθηκε με ένα πρόστιμο των 2.500 

ευρώ δηλαδή ως μια γενική παράβαση μη συμμόρφωσης με την τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, πρακτικές 



 

545 

 

που δίνουν φορολογική αμνηστία σε φοροφυγάδες προκειμένου να δηλώσουν και τα φορολογηθούν τα κρυμμένα 

εισοδήματα τους δε θα πρέπει να ακολουθούνται γιατί αποτελούν κίνητρο για συνέχιση των παραβάσεων με 

σκοπό τη μεταγενέστερη νομιμοποίηση των χρημάτων τους. Βέβαια, το μέτρο αυτό μπορεί να αποφέρει 

βραχυπρόθεσμα κάποια σημαντικά έσοδα αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το αναμενόμενο αποτέλεσμα 

μακροπρόθεσμα και σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται η φοροδιαφυγή. (Ernst & Young, 2016) 

Η περαίωση των φορολογικών υποθέσεων ολοκληρώνεται σε διοικητικό στάδιο και δικαστικό στάδιο. Με το 

άρθρο 36 του ν. 3943/2011 είχε εισαχθεί ο  θεσμός της διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών από 

Ειδική Επιτροπή, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη έως ότου καταργήθηκε. Συνεπώς, οι φορολογικές 

υποθέσεις να καταλήγουν στα δικαστήρια όπου η καθυστέρηση είναι μεγάλη. Στην ουσία όμως θα πρέπει να 

επανεξεταστεί το θέμα του θεσμού της φορολογικής διαιτησίας διότι με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθεί χρόνος 

για την πραγματική επίλυση διαφορών  και θα υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα στα δημόσια ταμεία. Η Ειδική 

Επιτροπή, επίσης, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να αποτελείται από έμπειρα και ειδικευμένα άτομα σε 

θέματα φορολογικού δικαίου ώστε να επιτυγχάνεται η δικαιοσύνη και η αποτελεσματικότητα της αρχής. (Ernst 

& Young, 2016) 

 

2.3.2 Μεσοπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης 
-Οργάνωση φορολογικών αρχών 

Ένα βασικό μέτρο για την πάταξη της φοροδιαφυγής μεσοπρόθεσμα είναι η στρατηγική οργάνωση των 

φορολογικών αρχών. Σκοπός της οργάνωσης θα πρέπει να είναι η επίτευξη ενός σταθερού, ευέλικτου και 

αποδοτικού οργανογράμματος της διεύθυνσης με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και με ταυτόχρονη μείωση της 

γραφειοκρατίας. Μάλιστα προς την κατεύθυνση αυτή, η χώρα μας, έχει αναλάβει, ως μνημονιακή υποχρέωση, 

την ίδρυση ενός αυτόνομου φορολογικού φορέα με την ονομασία « Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» που 

επρόκειτο να λειτουργήσει από την 1.01.2017, σύμφωνα με τους νόμους 4336/2015 και 4389/2016. Επίσης, η 

χώρας μας έχει, ως δεύτερη μνημονιακή υποχρέωση, την ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών, 

προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα της σχετικά με τη διεκπεραίωση θεμάτων για την εκκαθάριση και την 

είσπραξη φόρων. Ακόμη, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες, υιοθετήθηκε η ενσωμάτωση της 

είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τις φορολογικές αρχές, ενώ είναι στα μελλοντικά σχέδια η 

θέσπιση κοινού μητρώου των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος. Οι αλλαγές 

αυτές για να έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνουν με τη διασφάλιση ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου το 

οποίο να έχει ένα εύλογο διάστημα λειτουργίας χωρίς πολλές παραβάσεις και αλλαγές, ώστε να είναι πραγματικά 

ανεξάρτητο και αποτελεσματικό.(Ernst & Young, 2016) 

-Τεχνολογικός σχεδιασμός 

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο τεχνολογικός σχεδιασμός της φορολογικής αρχής. Η ηλεκτρονική 

μηχανογράφηση και η χρήση υπολογιστών για τον σχεδιασμό και την επίτευξη των ελέγχων αποτελούν 

σημαντική εξέλιξη για τη διευκόλυνση της πάταξης της φοροδιαφυγής. Τα οφέλη από τη βοήθεια της τεχνολογίας 

στους ελέγχους για την εκτίμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας είναι πολλαπλά. Κατά αρχήν μπορεί 

να εξοικονομηθούν πόροι, όπως χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό από την ηλεκτρονική παρακολούθηση και από 

τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις του συστήματος. Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, μέσω της συλλογής βάσεων 

δεδομένων των φορολογουμένων και των εταιρειών, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό. Για αυτό το 

σκοπό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην διαχείριση και στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα πρέπει 

να είναι καλά καταρτισμένο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θετικό στοιχείο για την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής που έχει η τεχνολογική υποδομή είναι ότι ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαφθοράς. Τέλος, η 

βελτιστοποίηση των τεχνολογικών υπηρεσιών θα επιτρέπει την αμφίδρομη εξυπηρέτηση της φορολογικής αρχής 

και των φορολογούμενων ώστε οι τελευταίοι να αισθάνονται ότι έχουν μια δίκαια αντιμετώπιση. Σύμφωνα με το 

επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ (2016), η τεχνολογική αναβάθμιση υλοποιείται χρόνο με το χρόνο και πολλές 

υπηρεσίες ήδη πραγματοποιούνται ψηφιακά. Σε αυτό το επίπεδο, για τον καλύτερο σχεδιασμό, θα πρέπει να 

υπάρχει μια άμεση συνεννόηση των νομοθετούντων με την μηχανογράφηση της φορολογικής αρχής, ώστε οι 

νόμοι, οι εγκύκλιοι και η κάθε ανάγκη να αποτυπώνεται εγκαίρως σε ψηφιακή μορφή ώστε να μην υπάρχουν 

ασάφειες και καθυστερήσεις στο έργο, πράγμα που συμβαίνει πολλάκις και δυσαρεστεί και τους πολίτες. (Ernst 

& Young, 2016, Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΓΔΕ, 2016) 

-Κατάλληλη Εκπαίδευση / Κατάρτιση, παροχή κινήτρων και αξιολόγηση υπαλλήλων 

Το φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας είναι δαιδαλώδες. Η θέσπιση ενός σταθερού και απλοποιημένου 

φορολογικού συστήματος θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό τη βελτίωση της οικονομίας και των δημόσιων εσόδων. 

Τόσο η εκπαίδευση των υπαλλήλων όσο και η διοικητική μεταρρύθμιση του φορολογικού τοπίου είναι ένα από 

τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να επενδύσει η φορολογική διοίκηση. Οι υπάλληλοι έχουν προσόντα και να 

πρέπει να αξιοποιούνται σύμφωνα με αυτά. Σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, 17% σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2011), οι 

υπάλληλοι δεν αξιοποιούνται έτσι όπως θα έπρεπε, αναλόγως των προσόντων τους, και επίσης, πολλές φορές 

παρατηρείται ανεπάρκεια υπαλλήλων στις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η συνεχής κατάρτιση και 

εκπαίδευση του προσωπικού θεωρείται ένα από τα καίρια σημεία για τη συστηματική και αποτελεσματική 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, η τεχνολογική 
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αναβάθμιση των υπηρεσιών απαιτεί και κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Για αυτό το 

σκοπό συνίσταται η πραγματοποίηση σεμιναρίων με πρακτικά παραδείγματα, πέρα από την εφαρμογή της 

νομοθεσίας, και επιπλέον ενημέρωση για διεθνής πρακτικές και εξελίξεις στον ελεγκτικό κλάδο. Παράλληλα, θα 

πρέπει να δοθούν αντικίνητρα για την διαφθορά των υπαλλήλων, όπως είναι η αύξηση των απολαβών τους (ακόμα 

και με τη μορφή bonus αποδοτικότητας) και η πραγματική τιμωρία σε περιπτώσεις παράβασης των καθηκόντων 

τους. Σε σύγκριση με τις φορολογικές αρχές άλλων ανεπτυγμένων χωρών, όπου η ελάχιστη αμοιβή των ελεγκτών 

είναι 134% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στη χώρα μας οι μισθοί των ελεγκτών κυμαίνονται έως και μικρότερες του 

50% του κατά κεφαλήν της χώρας. Τέλος, η αξιολόγηση των υπαλλήλων σίγουρα θα συντελέσει θετικά και στη 

φήμη και στην απόδοση τους.  (Ernst & Young, 2016, Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΓΔΕ, 2016) 

 

2.3.3 Μακροπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης 
 

-Σταθεροποίηση και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα αλλάζει σχεδόν κάθε χρόνο και συνήθως τη τελευταία στιγμή ανακοινώνεται 

στους φορολογούμενους πως θα φορολογηθούν. Οι συνεχής εναλλαγές κυβερνήσεων, υπουργών κλπ, δηλαδή η 

πολιτική αστάθεια καθώς και εξωτερικοί παράγοντες (βλ. μνημόνια) επηρεάζουν συνεχώς τη φορολογική βάση, 

τους συντελεστές και γενικότερα το φοροελεγκτικό σύστημα ως δομή και λειτουργία τα τελευταία επτά χρόνια. 

Η φορολογική αστάθεια και πολυπλοκότητα προκαλεί άνοδο της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, είτε 

γιατί οι φορολογούμενοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους είτε γιατί μπορεί να υπάρχει 

ασάφεια στην ερμηνεία τους και συνεπώς στην εφαρμογή τους. Οι νομοθετικές και οι νομοτεχνικές ελλείψεις και 

ασάφειες επιφέρουν τροποποιητικές αποφάσεις και εγκυκλίους φαινόμενο που δυσκολεύει την παρακολούθηση 

και εφαρμογή τους. Από την άλλη πλευρά, ένα σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα θα μπορούσε να 

συνεισφέρει πολύ θετικά στην επιχειρηματικότητα και στη βελτίωση του ΑΕΠ της χώρας μακροπρόθεσμα. Αντί 

αυτού, παρατηρείται το φαινόμενο μετανάστευσης ολόκληρων εταιριών στις γειτονικές χώρες ή μεταφορά εδρών 

εκτός συνόρων σε χώρες με ευνοϊκότερο σύστημα φορολόγησης. Στις γενικότερες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει 

η χώρα μας να βελτιώσει μακροπρόθεσμα και να πραγματοποιήσει είναι σίγουρα το φορολογικό σύστημα. 

-Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση του αναπτυξιακού μοντέλου 

Η επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης. Η διαχείριση του αναπτυξιακού μοντέλου ώστε 

να παράγεται θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη της κάθε χώρας είναι ένας από τους βασικούς μακροπρόθεσμους 

στόχους που τίθεται. Η Ελλάδα έχει διπλάσιο αριθμό αυτοαπασχολούμενων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 

αντίστοιχο μέσο όρο. Επίσης οι απασχολούμενοι, στη χώρα μας, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (0-9 

εργαζόμενους) αγγίζουν του 59% του συνόλου των εργαζομένων και μόλις το 13% απασχολείται σε πολύ μεγάλες 

επιχειρήσεις (>250 εργαζομένων). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι 29% σε μικρομεσαίες και 33% σε 

πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Η διάρθρωση του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας ευνοεί την παραοικονομία 

και την φοροδιαφυγή διότι στους αυτοαπασχολούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο 

διαδεδομένες οι πρακτικές αυτές και επίσης είναι πιο δύσκολο το ελεγκτικό έργο. Για αυτό το λόγο 

μακροπρόθεσμα πρέπει δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων και συνεργειών όπου η 

διαφάνεια θα είναι μεγαλύτερη και ο έλεγχος πιο προσβάσιμος. 

-Ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης 

Για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης στους πολίτες γίνεται πολύ συζήτηση τα τελευταία έξι χρόνια. Είτε 

θεσπίζονται μέτρα για την συλλογή αποδείξεων είτε συζητούνται συνεχώς καινούρια θέματα σχετικά με την 

παροχή κινήτρων στους πολίτες για να νοιώθουν φορολογικά υπεύθυνοι και να μη συναλλάσσονται ενισχύοντας 

την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. Ο σκοπός του νομοθέτη είναι η καλλιέργεια της φορολογικής 

συνείδησης  και η συσχέτιση της με την ηθική του κάθε ατόμου. Όταν ο κοινωνικός περίγυρος φοροδιαφεύγει, οι 

πολίτες έχουν ανοχή σε φαινόμενα παραοικονομίας και φοροδιαφυγής και υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς 

το κράτος τότε μιλάμε για μία κοινωνία η οποία δεν έχει συνοχή και τα φαινόμενα αυτά μπορούν να ευδοκιμούν 

από γενιά σε γενιά. Πιο συγκεκριμένα η άποψη των πολιτών για τον δίκαιο χαρακτήρα του φορολογικού 

συστήματος και για τον επιμερισμό των φορολογικών βαρών επηρεάζει τη στάση τους για τη φορολογική τους 

συμμόρφωση και κατ΄ επέκταση τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Η μεγάλη δυσαρέσκεια των 

πολιτών ως προς την ανταποδοτικότητα του κράτους και η ύπαρξη φαινομένων διαφθοράς κρατικών υπαλλήλων 

ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ανοχή των πολιτών σε φαινόμενα φοροδιαφυγής και μάλιστα δημιουργούν 

αντικίνητρα για την καταβολή των φόρων που τους επιβάλλονται. Αντιθέτως, κίνητρα για τη βελτίωση της 

φορολογικής συνείδησης θα μπορούσαν να δοθούν με πολιτικές και πρακτικές για την προβολή της ηθικής 

πλευράς της φορολογικής συμμόρφωσης με ταυτόχρονη παραδειγματική τιμωρία των παραβατών. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. δελτία ειδήσεων, 

διαφημιστικά σποτ κ.λ.π.), διαφημίσεις στο ιντερνέτ και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. για την 

προβολή τους και σε ανθρώπους μικρής ηλικίας) όπου θα δίδεται η σημαντικότητα της καταβολής των φόρων 

για το κράτος και τους πολίτες αλλά και για τη δημοσιοποίηση-διαπόμπευση των παραβατών. Επίσης, θα πρέπει 

να δοθεί  οριστική λύση στα φαινόμενα διαφθοράς των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, μέσω της αυστηρότητας 

των κυρώσεων, να βελτιωθεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η διαφάνεια του κάθε ευρώ που εισπράττεται και 
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που ξοδεύεται. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν που και πως αξιοποιούνται οι φόροι που αποδίδουν και μάλιστα 

πρέπει να νοιώθουν ότι το κράτος τους αξιοποιεί αποτελεσματικά και με ανταποδοτικότητα (π.χ στην παιδεία, 

στην υγεία κ.λ.π.). Ακόμη, συστήνεται προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές να 

ενημερώνουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για θέματα ηθικής, φορολογικής συνείδησης και για τη 

χρησιμότητα του πλαστικού χρήματος. Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων αναφορικά με τις 

αρνητικές επιπτώσεις της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα καλύτερο 

αποτέλεσμα στη συνείδηση των πολιτών. Στο εξωτερικό οι πρακτικές αυτές είναι πολύ διαδεδομένες. Για 

παράδειγμα, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στη Φιλανδία υπάρχει πλήρη διαφάνεια στις φορολογικές δηλώσεις 

των φυσικών προσώπων,  στις ΗΠΑ δημοσιοποιούνται οι 500 μεγαλύτεροι φοροφυγάδες κάθε χρόνο και στη Νέα 

Ζηλανδία υπάρχει εφημερίδα για τους φοροφυγάδες και τις απάτες. Σε άλλες χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, 

Καναδάς, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.α) διοργανώνονται πολυετής καμπάνιες ενημέρωσης για τη 

φοροδιαφυγή και τις επιπτώσεις της, με αποτέλεσμα να αύξηση στα έσοδα του  σε βάθος χρόνου. (Ernst & Young, 

2016)    

   

2.4 Τα αποτελέσματα της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία 
Η φοροδιαφυγή είναι μέρος της παραοικονομίας αλλά και της επίσημης οικονομίας της διότι ένα σημαντικό 

ποσοστό της φοροδιαφυγής καταλήγει με επόμενες συναλλαγές να φορολογείται από το κράτος. 

Ο Houston (1987) υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπολογίζεται η παραοικονομία όταν λαμβάνονται αποφάσεις για 

την επιβολή φόρων και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων. Παρόλα αυτά η παραοικονομία είναι μια βασική αιτία 

όπου τα δημοσιονομικά στοιχεία αλλοιώνονται και δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα. Οι Adams και Ginsburgh 

(1985) στην έρευνα τους στο Βέλγιο, συμπέραναν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης της 

παραοικονομίας και της επίσημης οικονομίας, υπό κάποιες συνθήκες. Επίσης, έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική έχει θετική επιρροή και για την επίσημη και για την ανεπίσημη οικονομία. 

Μια ακόμα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ από τον Fichtenbaum (1989), υποστηρίζει ότι ενώ 

θεωρητικά την περίοδο 1970-1989 παρουσιάζονται μια πτώση στην ανάπτυξη των ΗΠΑ, πρακτικά υπήρχε θετικό 

πρόσημο στην οικονομία διότι δεν υπολογίστηκε καθόλου η παραοικονομία. (Schneider & Enste, 2000) 

Μια άλλη υπόθεση είναι ότι η μείωση της παραοικονομίας μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των δημόσιων 

εσόδων και κατ΄ επέκταση να οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα και ποσότητα των παρεχόμενων δημόσιων 

υπηρεσιών και αγαθών. (Loaza, 1996). Στην ίδια έρευνα υποστηρίζεται ότι μία αύξηση της παραοικονομίας κατά 

1% του ΑΕΠ , ceteris paribus, μπορεί να προκαλέσει μία μείωση της ανάπτυξης της τάξης του 1,22% του ΑΕΠ. 

Αυτή η άποψη, όμως, δεν είναι ευρέως αποδεκτή από όλους τους ερευνητές. (Schneider & Enste, 2000) 

Από τη άλλη πλευρά υποστηρίζεται ότι η παραοικονομία μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει γιατί, από μια πιο σύγχρονη οπτική γωνία, η παραοικονομία είναι πιο ευέλικτη σχετικά με 

το οικονομικό περιβάλλον στις μικρές αστικές κλίμακες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Η παραοικονομία, 

δηλαδή, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα  και ακόμα να δημιουργήσει 

νέες αγορές, ροές χρήματος και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα.(Schneider & Enste, 2000; Asea, 1996) 

Με λίγα λόγια η επιρροή της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία είναι ακόμα αμφιλεγόμενη. (Schneider, 

1998) 

Σύμφωνα με μελέτες, το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα έχει εκτιμηθεί περίπου σε 20%-30% του ΑΕΠ 

και είναι από τα μεγαλύτερα σε επίπεδο ανεπτυγμένων οικονομιών. Οι μετρήσεις αυτές βασίζονται ως επί το 

πλείστον σε οικονομετρικές μελέτες, και όχι σε μετρήσεις από τη μη παρατηρούμενη οικονομία στους εθνικούς 

λογαριασμούς. Για τη χρονική περίοδο 1999-2010, υπολογίζεται ότι η παραοικονομία στην Ελλάδα άγγιζε το 

27% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, που έφτανε το 20,2%. Σύμφωνα με στοιχεία 

πρόσφατων μελετών, το μέγεθος της παραοικονομίας της Ελλάδας το 2015 υπολογίζεται ότι ανήλθε περίπου στο 

22,4% του ΑΕΠ, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 40 δις. ευρώ. (IMF, 2013; Ernest & Young, 2016)   

         

3. Συμπεράσματα 

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η χρήση πλαστικού χρήματος και η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η 

σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των φορολογικών και 

τελωνειακών υπηρεσιών, η αξιοποίηση της πληροφορίας και η χρήση βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, ο 

εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων,  η καθιέρωση ενός απλού και δίκαιου φορολογικού και ασφαλιστικού 

συστήματος, η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και η καλλιέργεια φορολογικής 

συνείδησης, είναι μερικές από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην χώρα μας για να μπορέσει 

να βγει από την μακροχρόνια οικονομική κρίση και να ενταχθεί σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. 
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Ο Εντοπισμός και η Φορολόγηση των Αδήλωτων Εισοδημάτων στην 

Ελλάδα της Οικονομικής Κρίσης - Χρήστος Σ. Μάμαλ ης 

 
Χρήστος Σ. Μάμαλης 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 
 

 

Περίληψη 

 

Τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου είναι αυξημένα, με αρνητικές συνέπειες στα δημόσια 

έσοδα, στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότατα και την παραγωγικότητα. 

Άμεση προτεραιότητα της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να είναι  ο εντοπισμός και η φορολόγηση των 

αδήλωτων εισοδημάτων, προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και να 

ασκηθεί μια πιο φιλολαϊκή δημοσιονομική πολιτική για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων.  
 

 

1   Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & του λαθρεμπορίου 

 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό σχέδιο 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( Α.Α.Δ.Ε.), σελίδα 87, 

« Τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, παρά τις προσπάθειες καταπολέμησής τους, 

παραμένουν σε σημαντικό βαθμό στην χώρα μας, με αρνητικές συνέπειες στα δημοσιονομικά έσοδα, στην 

οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Τόσο ο εντοπισμός των φαινομένων της 

φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου όσο και η εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής τους 

αποτέλεσαν και αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη της Α.Α.Δ.Ε. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονούνται στόχοι και δράσεις για: i) εντοπισμό και έλεγχο φαινομένων φοροδιαφυγής, ii) 

εντοπισμό και έλεγχο φαινομένων λαθρεμπορίου και iii) εκσυγχρονισμό των μεθόδων και μέσων του ελεγκτικού 

μηχανισμού. Καταρτίζεται ολοκληρωμένο σχέδιο διενέργειας προληπτικών ελέγχων σε όλη την Επικράτεια για 

τη θερινή περίοδο, με συντονισμό των δράσεων των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ι.Π.Α.Ε.Ε. – Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

αναπτύχθηκε ειδικό λογισμικό με το οποίο θα συγκρίνονται οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών με τα 

δηλωθέντα εισοδήματα 

για κάθε φορολογικό έτος σε βάθος δεκαπενταετίας. Το λογισμικό αυτό υπολογίζει την προσαύξηση των 

τραπεζικών καταθέσεων και εντοπίζει τις διαφορές μεταξύ ύψους καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων. 

Αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο στους ελέγχους εμβασμάτων, λιστών και προσαύξησης περιουσίας 

γενικότερα μειώνοντας το χρόνο ελέγχου των υποθέσεων αυτών. 

Βασικές δράσεις στον τομέα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής θα αποτελέσουν: 

 Εντατικοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

ελεγκτικού έργου, με συνεχή βελτίωση και εξειδίκευση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. 

 Αναδιοργάνωση των δομών ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η φοροδιαφυγή και 

να ενισχυθούν οι έρευνες. 

 Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου και έκδοση σχετικών οδηγιών. 

 Υιοθέτηση διεθνών εργαλείων και δράσεων για την αποτροπή φοροδιαφυγής από ιδιώτες και εταιρικές 

ομάδες (CRS, FATCA κ.α). 

 Διενέργεια πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με άλλες χώρες. 

 Ανάπτυξη του e-περιουσιολογίου, με σταδιακή επέκτασή του σε περισσότερα αντικείμενα. 

 Επέκταση του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών 

(Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.) και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 Ενδυνάμωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων & συνεργασιών. 

 Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

 Παράλληλα, με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων 

προϊόντων έχει συσταθεί Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), ως μεικτό διυπηρεσιακό 
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συλλογικό όργανο που στόχο έχει τη συντονισμένη δράση των διοικητικών μηχανισμών έρευνας, ελέγχου 

και δίωξης για την αντιμετώπιση κυκλωμάτων λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. 

Μεταξύ άλλων, στις δράσεις που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 

περιλαμβάνονται: 

 Η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών/εκροών καυσίμων. 

 Η καθιέρωση Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) καπνού και 

βιομηχανοποιημένων προϊόντων, ως μηχανισμού εντοπισμού και παρακολούθησης των καπνικών 

προϊόντων. 

 Τα μικτά συνεργεία ελέγχου για την ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου προϊόντων υποκείμενων σε 

Ε.Φ.Κ. 

 Επέκταση του νέου συστημάτος ελέγχου της Τελωνειακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση των φορτηγών 

διεθνών μεταφορών στις συνοριακές περιοχές Εξοχής και Ορμενίου, όπως αυτό εφαρμόστηκε στην 

περιοχή του Προμαχώνα. 

 Η αύξηση του πλήθους των Κινητών Ομάδων Ελέγχου από τις υφιστάμενες τέσσερις σε δέκα, θέτοντας 

σε άμεση λειτουργία τις νέες Κ.Ο.Ε. στα Τελωνεία Πατρών, Λάρισας, Δράμας, Ξάνθης ενώ αναμένεται 

η λειτουργία των Κ.Ο.Ε. στα Τελωνεία Ηρακλείου και Κομοτηνής. 

 Η σταδιακή προμήθεια με τεχνικά μέσα δίωξης (x-rays κ.λπ.). 

 Η κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ». 

 

  

2   Εστίες φοροδιαφυγής 

 

Η φοροδιαφυγή είναι διασκορπισμένη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, όπως το αλάτι στη θάλασσα. Υπάρχει ως 

μεγάλη φοροδιαφυγή από πολλούς φορολογουμένους και ως μικρή φοροδιαφυγή από λίγους φορολογουμένους.  

Εντοπίζεται σε όλες τις ομάδες φορολογουμένων: 

 Νομικά πρόσωπα ( μεγάλες επιχειρήσεις): Εικονικά και πλαστά τιμολόγια, εικονικές εξαγωγές, 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις ( εξωτερικού και εσωτερικού ). Στις μεγάλες εταιρείες συναντάμε και το 

φαινόμενο της φοροαποφυγής με χρήση τριγωνικών συναλλαγών, offshore εταιρειών και της ύπαρξης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω χρονοβόρων διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.  

 Νομικά πρόσωπα ( μικρομεσαίες επιχειρήσεις): Εμπόριο χωρίς παραστατικά, εικονικές ( 

επιχειρηματικές ) δαπάνες, εικονικά και πλαστά τιμολόγια, αυξημένες επιστροφές φπα, εικονικές 

εξαγωγές. Συναντάνε και εδώ την φοροαποφυγή κυρίως με την αγιοποίηση διαφόρων ειδικών εταιρικών 

σχημάτων. 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μη έκδοση παραστατικών,  πλαστές και εικονικές δαπάνες, απόκρυψη 

εισοδημάτων από κάθε πηγή, απόκρυψη και μη απόδοση φπα. 

 Φυσικά πρόσωπα: Απόκρυψη κυρίων πηγών εισοδημάτων ( μαύρη εργασία ), απόκρυψη δευτερευουσών 

πγγών εισοδημάτων ( επιδόματα, νοίκια, αποδόσεις κεφαλαίων κλπ), ελλιπής παροχή πληροφόρησης 

προς τις αρχές, εικονικά στοιχεία και κατάχρηση φοροαπαλλαγών.   

             

 

3  Εντοπισμός των αδήλωτων εισοδημάτων – Αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες 

 

Οι συνέπειες της φοροδιαφυγής σε μια οικονομία είναι τεράστιες. Στερεί έσοδα  από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

αυξάνει τον δανεισμό, διογκώνει το δημόσιο χρέος, νοθεύει τους όρους ανταγωνισμού, διευρύνει τις κοινωνικές 

ανισότητες, δημιουργεί φορολογικές αδικίες, μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους 

κάνει απρόθυμους στην πληρωμή των φόρων. Για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής,  τον εντοπισμό και την 

φορολόγηση των αδήλωτων εισοδημάτων έχει εκπονηθεί  επιχειρησιακό σχέδιο από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων ( Α.Α.Δ.Ε.) το οποίο καλούνται να υλοποιήσουν οι παρακάτω αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες: 

  

• Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

• Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ( Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 

• Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

• Φ.Α.Ε.  Αθηνών 

• Φ.Α.Ε.  Θεσσαλονίκης 

• Φ.Α.Ε.  Πειραιά 

• Δ.Ο.Υ. 
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Ενέργειες ελεγκτικών υπηρεσιών: 

       

• Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις 

• Προληπτικοί και Κατασταλτικοί  Έλεγχοι  

• Έλεγχοι Πλαστών-Εικονικών Στοιχείων 

• Έλεγχοι Εμβασμάτων Εξωτερικού ( Λίστες Λανγκάρντ, Μπόργιανς, Τράπεζας HBC, Ακινήτων 

Λονδίνου κλπ ) 

• Έλεγχοι Εμβασμάτων στο Εξωτερικό υπό τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων , αγορασμένων από 

εγχώριες τράπεζες 

• Έλεγχοι φορολογουμένων βάσει καταγγελιών 

• Έλεγχοι φορολογουμένων με αδικαιολόγητες τραπεζικές καταθέσεις 

• Έλεγχοι κατόχων σκαφών με αλλοδαπή σημαία 

 

Αποτελέσματα ελέγχων: 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2017: 

Τα συνολικά έσοδα προ επιστροφής φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ανήλθαν για το έτος 

2016 σε 35,323 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο (31.892 δισ. ευρώ) κατά 10% 

Τα έσοδα ΦΠΑ από Δ.Ο.Υ. ανήλθαν σε 10,439 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο ( 9,834 δισ. 

ευρώ ) 

 

4  Συμπεράσματα 

Ο εντοπισμός και η φορολόγηση των αδήλωτων εισοδημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή 

κοινωνικής δικαιοσύνης και την άσκηση αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής. 

Χρήσιμα ελεγκτικά εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο εκσυγχρονισμός  και η βελτίωση των 

φορολογικών υπηρεσιών, η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, η συνεχής εκπαίδευση του 

ελεγκτικού προσωπικού, η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis και  το ηλεκτρονικό περιουσιουλόγιο. 

 

5  Βιβλιογραφία  

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017. 
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Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον Ελλαδικό χώρο τον 21ο αιώνα - Φανή Χριστίδου, Ιω άννα Γκέρτσιου και Μάριος Νόσιος  

 

Φανή Χριστίδου, Ιωάννα Γκέρτσιου και Μάριος Νόσιος  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 

 

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος "Μanagement και Επιχειρηματικότητα" του Γ΄ Εξαμήνου 

του τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Μπιτζένη Αριστείδη. Στόχος 

της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα της 

κρίσης. Το Α Μέρος της εργασίας παρουσιάζει βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και στο Β΄Μέρος 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου 33 ερωτήσεων, το οποίο συμπληρώθηκε από φοιτητές, 

επιχειρηματίες, startuppers, ανέργους, εργαζόμενους, και συνταξιούχους. 

 

Α. ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 

 

Επιχείρηση/επιχειρηματικότητα 

 

Οι όροι «επιχείρηση» και «επιχειρηματικότητα» προέρχονται από το ρήμα «επιχειρώ», και σημαίνει ότι κάνω 

κάτι καινούργιο, καινοτομώ, δημιουργώ. Στόχος μίας επιχείρησης είναι η δημιουργία πλούτου( προστιθέμενης 

αξία) έτσι ώστε να πετύχει την επιστροφή αξίας μεγαλύτερης από αυτήν που ο επιχειρηματίας επένδυσε για τη 

δημιουργία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πουλάει. Η αξία αυτή που επιστρέφεται, δεν είναι μόνο 

οικονομική, αλλά και αξία για το άτομο, για μία κοινότητα ή για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο και συνεισφέρει, 

επίσης, στην κοινωνική ευημερία και την πρόοδο. Όταν ένας επιχειρηματίας επενδύει να δημιουργήσει μια 

επιχ/ση δεν γνωρίζει με σιγουριά ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο επιχειρηματίας ρισκάρει επιχειρηματικά 

και η προσπάθεια αυτή μπορεί να μην πετύχει. 

 

Ορισμοί της Επιχειρηματικότητας515 

 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί: 

«Ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με τις συνήθεις δραστηριότητες της ζωής». –Marshall 1890 

«Η διάλυση της υπάρχουσας οικονομικής ισορροπίας με μια πράξη δημιουργικής καταστροφής ... και η δημιουργία 

κερδών από τη νέα κατάσταση». –Schumpeter 1934 

«... αυτός που αναλαμβάνει κινδύνους για τους οποίους δεν μπορεί να ασφαλιστεί ...». –Say 1861  

«Επιχειρηματικότητα είναι, εξ ορισμού, η δημιουργία νέων οργανισμών». –Vesper 

«Η αναζήτηση της ευκαιρίας, ανεξάρτητα από τους πόρους που κάποιος έχει υπό τον έλεγχό του την παρούσα 

στιγμή». –Timmons 

«Η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, η διοίκηση μιας μικρής επιχείρησης ή ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός 

μιας υπάρχουσας επιχείρησης ... που οδηγεί σε σημαντική ανάπτυξη της εταιρείας και σε δημιουργία πλούτου». –

Chrisman 

«Η επιχειρηματικότητα, αν την ορίσουμε αυστηρά, αναφέρεται στη δημιουργία μιας νέας οικονομικής οντότητας 

επικεντρωμένης σ’ ένα καινούριο προϊόν ή υπηρεσία ή, τουλάχιστον, σ’ ένα που να διαφέρει σημαντικά από 

προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται κάπου αλλού στην αγορά» Curran & Stanworth  

 

Για ποιο λόγο κάποιος γίνεται επιχειρηματίας; 

 

Βασική παράμετρος της ανάλυσης της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων που εκδηλώνεται σε μια χώρα 

αποτελούν τα κίνητρα που ωθούν στη ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης. Εννοιολογικά, διακρίνονται δύο αντίστοιχες κατηγορίες: α) η επιχειρηματικότητα 

ευκαιρίας, που αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα που έχει ως κίνητρο κυρίως την εκμετάλλευση μιας 

επιχειρηματικής ευκαιρίας που γίνεται αντιληπτή στο οικονομικό περιβάλλον του ατόμου και β) η 

επιχειρηματικότητα ανάγκης, που αναφέρεται στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης 

άλλων επιλογών εργασίας ή/και δυσαρέσκειας με την υπάρχουσα απασχόληση.516 

                                                 
515 (Σημειώσεις Μπιτζένη compus WEEK_1o_paketo_epixeirimati) 
516 ΙΟΒΕ, 2007 
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Οι έρευνες δείχνουν ότι στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα ανάγκης είναι μεγαλύτερη από την 

επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, η δεύτερη όμως είναι αυτή που μπορεί να δώσει πραγματική ώθηση στην 

οικονομία ενός τόπου. 

 

Ένας επιχειρηματίας διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά; 

 

Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που οργανώνει όλους όσους συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία είτε 

προϊόντων ή υπηρεσιών με το καλύτερο τρόπο ώστε να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα. Επιχειρηματίας 

γίνεται συνήθως κάποιος που επιθυμεί να δημιουργήσει, να αναλάβει ρίσκο και να είναι ανεξάρτητος στη δουλειά 

του.  

  

Σημαντικό ρόλο παίζουν τα δημογραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Οι επιχειρηματίες δεν είναι μοναχικοί 

σούπερ ήρωες, αλλά δημιουργήματα κοινωνικών διαδικασιών. Άλλωστε, και η ίδια η επιχειρηματικότητα είναι 

μια κοινωνική διαδικασία, που απαιτεί από τους πρωταγωνιστές της την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και τη 

χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων. Η δημιουργία μιας επιχείρησης προϋποθέτει την πρόσληψη, οργάνωση, 

υποκίνηση ανθρώπων, καθώς και τη συναλλαγή με σημαντικούς άλλους ανθρώπινους παράγοντες (τραπεζίτες, 

λογιστές, δικηγόρους, επενδυτές, συνεταίρους, προμηθευτές, πελάτες).517 

 

 

Θετικά & αρνητικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας; 

 

Η επιχειρηματικότητα είναι αναμφίβολα μία πολύ προκλητική επαγγελματική επιλογή. Ωστόσο, όπως όλες οι 

επιλογές έχει προοπτικές και περιορισμούς. 

Στις μέρες μας, προοπτικές ανοίγονται, ιδιαίτερα για το μικρό επιχειρηματία, από την τάση του αγοραστικού 

κοινού να αναζητά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν εγγυήσεις ποιότητας. Φαίνεται έτσι ότι στα επόμενα 

χρόνια θα κυριαρχήσει η λογική και η πρακτική της «προσωπικής υπηρεσίας και προϊόντος». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε συνδυασμό με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας 

– π.χ. αύξηση της ανεργίας, αύξηση των ωραρίων απασχόλησης, παράταση των ορίων συνταξιοδότησης, 

υποαξιοποίηση των ατόμων, υποβάθμιση της ποιότητας πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών - η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια διέξοδος που προσφέρει λύσεις στα άτομα που την επιλέγουν. 

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή καριέρας, ωστόσο πριν κανείς διερευνήσει και 

υλοποιήσει μια τέτοια επιλογή, καλό είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ανάμεσα 

στις προοπτικές αυτής της επιλογής θα σημειώσουμε τα παρακάτω: 

Αποτελεί σοβαρή εναλλακτική λύση για τα άτομα με περιορισμένες ευκαιρίες απασχολησιμότητας σε θέση 

εξαρτημένης εργασίας, καθώς και για άτομα με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και ιδέες. 

Σήμερα οι ευκαιρίες και οι μέθοδοι για εξεύρεση πόρων είναι μεγαλύτεροι απ’ ό,τι παλαιότερα. 

Είναι μια ουσιαστική διέξοδος για τα άτομα για τα οποία η ανεξαρτησία και η δημιουργικότητα αποτελούν 

υψηλές εργασιακές αξίες. 

Προσφέρει, σε κάποιες περιπτώσεις, καλύτερες προοπτικές ασφάλειας από μια θέση μισθωτού σε μια ανασφαλή 

αγορά εργασίας. 

Δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες πρωτοβουλίας και ευελιξίας. 

Ιδιαίτερα οι νέοι μπορούν να ασχοληθούν αποτελεσματικότερα με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε 

ομάδες παρόμοιας ηλικίας, καθώς και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία 

συνήθως γνωρίζουν καλύτερα. 

Η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα δίνει οπωσδήποτε μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές από ό,τι η μισθωτή 

εργασία και μεγαλύτερο έλεγχο επί των πράξεων.518 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα  

 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν πολύπλευρο κλάδο ο οποίος επηρεάζεται από πολλά και διαφορετικά 

φαινόμενα: κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, δημογραφικά και οικονομικά. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης καιανάλυσης από πολλούς ερευνητές, 

με σκοπό να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι λόγοι που οδηγούν στην επιχειρηματική επιτυχία. Από όλες αυτές 

                                                 
517 Byers, et al., 1997 
518 Λιούκας, 2005, Phillipson, 2002, σελ. 15-23 



 

555 

 

τις έρευνες έχουν προκύψει έξι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχημένη άσκηση της επιχειρηματικότητας. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι:  

 

 Οικονομικοί Παράγοντες (Economic Factors): επηρεάζουν σημαντικά την προώθηση και τη 

δημιουργία επιχειρήσεων και τελικά την επιχειρηματικότητα. Η οικονομική κατάσταση μιας χώρας είναι ένας 

από τους πιο σημαντικούς παράγοντες καθώς επηρεάζει πολύ έντονα την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, πολύ 

βασικοί παράγοντες είναι το ποσοστό φορολόγησης, το επίπεδο ζωής (κατά κεφαλήν εισόδημα), το ποσοστό 

ανεργίας, τα επιτόκια δανεισμού, και ο ρυθμός του πληθωρισμού. Σε μια οικονομία με αυξημένο το κατά κεφαλήν 

εισόδημα η κατανάλωση και η ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με μια 

οικονομία με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.519 

 Ψυχολογικοί Παράγοντες (Psychological Factors): αναφέρονται στα προσωπικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που διαθέτει το άτομο που ασκεί την επιχειρηματικότητα, δηλαδή ο επιχειρηματίας, και τα όποια 

χαρακτηριστικά επηρεάζουν την εκδήλωση της επιχειρηματικότητας.520 

 Κοινωνιολογικοί Παράγοντες (Social Factors): αφορούν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

επιλέγουν να ζήσουν. Οι καταναλωτικές συνήθειες, οι προτιμήσεις, και οι επιλογές τους αντανακλούν στον τρόπο 

ζωής από οικονομικής άποψης. Έτσι, τόσο οι επιλογές όσο και οι συνήθειες των ανθρώπων επηρεάζουν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα. (Weber, M. 1948)  

 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες (Environmental Factors): που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 

διακρίνονται σε ενδογενείς και εξωγενείς, γίνονται αντιληπτοί σε διάφορα επίπεδα. Η διαθεσιμότητα που έχει μια 

επιχείρηση σε πόρους αποτυπώνεται από το περιβάλλον, ο αριθμός εισόδου νέων επιχειρήσεων σε έναν κλάδο 

επηρεάζεται από τον αριθμό των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο. Το περιβάλλον είναι αυτό που 

θα ορίσει και θα διαμορφώσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα εισέλθουν σε κάθε κλάδο, το μετασχηματισμό 

των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων ή ακόμα και τη λήξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.521  

 

 Δημογραφικοί Παράγοντες (Demographic Factors): θεωρούνται σε γενικές γραμμές οι παράγοντες 

που σχετίζονται με την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η 

κοινωνική τάξη, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάσταση.522 

 Πολιτισμικοί Παράγοντες (Cultural Factors): Η επιχειρηματικότητα αφορά κατά κύριο λόγο την 

κουλτούρα (νοοτροπία ή παιδεία). Η κουλτούρα μπορεί να ορισθεί ως οι κοινές φιλοσοφίες, ιδεολογίες, αξίες, 

παραδοχές, στάσεις και κανόνες που συνδέουν μεταξύ τους τα μέλη μιας κοινότητας.523  

 Πολιτικοί Παράγοντες (Political Factors) η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας 

καθώς ενισχύει και προστατεύει το όποιο επιχειρηματικό σχέδιο, ειδικά όταν αυτό προέρχεται από αλλοδαπό 

επενδυτή. Το σταθερό νομικό σύστημα (φορολογική & εργατική νομοθεσία) και το φορολογικό σύστημα 

συνδέονται άμεσα με την πολιτική σταθερότητα.524 

 Μη Οικονομικοί Παράγοντες (Non-Economic Factors): λαμβάνοντας υπόψη μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί, βλέπουμε ότι οι μη οικονομικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

απόφαση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς αποδεικνύεται, ότι μερικές φορές οι μεταβλητές της 

αγοράς, όπως οι προσδοκίες κέρδους και των φραγμών εισόδου, είναι πολύ πιο σημαντικές.525  

                                                 
519 Huisman, D. 1985 
520 Weber, M. 1948 
521 Singh, S. 1990 
522 Gaddam, S. 2007 
523 Huisman, D. 1985 
524 Gaddam, S. 2007 
525 Gaddam, S. 2007 
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Ελληνικές επιχειρήσεις & κρίση  

 

Η διεθνής οικονομική κρίση βρήκε την ελληνική οικονομία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Τα σοβαρά 

διαρθρωτικά προβλήματα της παραγωγικής βάσης, τα υψηλά ελλείμματα του δημόσιου τομέα, το αρνητικό 

ισοζύγιο των συναλλαγών, η γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα επιβάρυναν την θέση της ελληνικής οικονομίας 

στην διεθνή κρίση. Το βασικό ερώτημα που θέτουν οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτήν την είναι πως θα πρέπει 

αντιδράσουν μπροστά σε αυτήν την περίοδο της βαθιάς κρίσης που η Ελλάδα αντιμετωπίζει. Η απάντηση είναι 

δύσκολη, καθώς δεν είναι δυνατόν ούτε να προσδιορισθεί η ένταση της κρίσης, αλλά ούτε και η διάρκειά της, 

ήδη σήμερα βρισκόμαστε στις αρχές του πέμπτου χρόνου και όπως όλα δείχνουν θα χρειαστούν αρκετά χρόνια 

για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα 

στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα τους βοηθήσει να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις.  

Οι επιχειρήσεις μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα νέο αρνητικό περιβάλλον, 

με τα χαρακτηριστικά των αγορών να ανατρέπονται ριζικά, τις πιέσεις να μεγαλώνουν και να κυριαρχεί η 

αβεβαιότητα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με την κρίση 

είναι πολλά αλλά τα βασικότερα είναι τα εξής: 

 

 Κυρίαρχο πρόβλημα για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων είναι η μείωση της ζήτησης προϊόντων και 

υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.  

 Σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών. Αυτό προκαλεί πολλά 

προβλήματα στις επιχειρήσεις αλλά διαταράζει σοβαρά την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων σε σχέση με τις μεταξύ 

τους συναλλαγές.  

 Η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει εντείνει ακόμη περισσότερο την αδυναμία των επιχειρήσεων να 

εξυπηρετούν τα προγράμματά τους λόγω προβλημάτων πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις μέσω 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ήδη, σε έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων έχουν περιοριστεί οι 

χρηματοδοτήσεις ενώ η δανειοδότηση από τις τράπεζες πλέον έχει σταματήσει μετά και την επιβολή των capital 

control τον Ιούλιο του 2015.526  

 

Σήμερα οι επιχειρήσεις βιώνουν μια πρωτοφανή αβεβαιότητα λόγω της έλλειψης ζήτησης, ρευστότητας και 

εμπιστοσύνης, κάποιος θα έλεγε πως το βασικό στοιχείο της αγοράς είναι πως η εμπιστοσύνη έχει αρχίσει να 

χάνεται, δεδομένου ότι τόσο οι ακάλυπτες επιταγές όσο και η ασυνέπεια των πελατών των επιχειρήσεων στις 

υποχρεώσεις τους, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο το περιβάλλον και τους όρους των συναλλαγών. Η 

πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης είναι πλέον πολύ δύσκολη αφού οι τράπεζες δεν δίνουν πλέον δάνεια καθώς 

οι πόροι τους έχουν μειωθεί σημαντικά, έτσι δημιουργούνται αρκετά δύσκολες συνθήκες στην αγορά αφού η 

                                                 
526 Μανέττας, Γ. 2015 
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ρευστότητα πλέον έχει μειωθεί αρκετά. Από την πλευρά την επιχειρήσεων υπάρχει απαισιοδοξία αφού όλη αυτή 

η κατάσταση φαίνεται πως δεν έχει τέλος και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα 

καθώς όλα δείχνουν πως τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει 

κατανοητό πως επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις, που θα αποτρέπουν την κατάρρευση των επιχειρήσεων και την 

μείωση των αποδοχών του εισοδήματος των εργαζομένων, και θα έχουν ως στόχο την επιβίωση των 

επιχειρήσεων. Η αντοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στην κρίση εξαρτάται επίσης από την ικανότητά τους να 

χτίσουν και να διατηρήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους. Να προσφέρουν προϊόντα 

σε πιο προσιτές τιμές. Εξαρτάται ακόμα από το πώς θα προσαρμοστούν, την ευελιξία και ευκινησία που θα 

δείξουν. Πως θα αξιοποιήσουν τεχνολογίες, θα εισάγουν καινοτομίες και θα διατάξουν τους πόρους τους. Σίγουρα 

πολλές δεν θα τα καταφέρουν, αρκετές όμως θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Είναι δύσκολο να προβλέψει 

κανείς ποιες επιχειρήσεις και ποιοι τομείς τους θα επιβιώσουν ή θα βγουν αλώβητοι μετά την κρίση. Σημαντικό 

ρόλο θα διαδραματίσουν η πείρα και η ικανότητα των διοικήσεων τους να αντιληφθούν την κρίση και να δράσουν 

αποτελεσματικά πριν να είναι πολύ αργά για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.527 

 

Η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974) 

Κατά την δεκαετία (1957-1967) που προηγήθηκε της δικτατορίας η ελληνική οικονομία, ήταν σε γενικές γραμμές 

υγιής. Το διάστημα 1961 - 1966, οι μακροοικονομικοί δείκτες της εποχής εμφανίζουν την ακόλουθη πορεία. Το 

ΑΕΠ της Ελλάδος αυξανόταν με σταθερό ποσοστό της τάξης του 7% το χρόνο ενώ το κατά κεφαλήν εγχώριο 

προϊόν αυξανόταν κάθε χρόνο κατά 6,3%, με σταθερές τιμές του 1958. 

Κατά τη διάρκεια της χουντικής επταετίας  αποδιοργανώθηκε η αγροτική παραγωγή και έπεσε το κατά κεφαλήν 

αγροτικό εισόδημα, κάτι που οδήγησε στον εκπατρισμό εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, γεγονός που είχε ως 

συνέπεια την αναζήτηση από τη χούντα φτηνού εργατικού δυναμικού στην Αφρική και την άνευ προηγουμένου 

εισαγωγή αγροτικών προϊόντων. 

Καταγράφεται η πρώτη φάση της ερήμωσης της χώρας με την μετανάστευση περίπου μισού εκατομμυρίου Ελλήνων 

πολιτών (πενταετία 1968-1972) ήταν αυτή που “έδειξε” την τεχνητή μείωση της ανεργίας για την οποία κόμπαζαν 

οι χουντικοί εξοβελίζοντας κάθε άλλο παράγοντα από την συζήτηση.  

Το δημόσιο χρέος υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα 87,5 δισεκατομμύρια δραχμές στις αρχές του 1973 ενώ ήταν 

37,8 δισεκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 1967 ενώ παράλληλα: 

Το εμπορικό έλλειμμα την αντίστοιχη περίοδο πενταπλασιάστηκε. 

Η αγροτική οικονομία αναπτύχτηκε μόλις 1,8% την επταετία, ενώ το 1968 το καθεστώς είχε προβλέψει ανάπτυξη 

5,2% με χρονικό ορίζοντα πενταετίας, ενώ οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 25%. 

Ο πληθωρισμός κάλπαζε, παρ' ότι όλη την δεκαετία του '60 η χώρα μας είχε το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού 

από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Χάρη στην χούντα και το οικονομικό της "θαύμα”, ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

αυξήθηκε 15,3% από το 1972 στο 1973 και κατά 37,8% την επόμενη χρονιά, και μάλιστα στα είδη πρώτης ανάγκης 

και την υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο το “θαύμα” ήταν ότι οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν μόνο κατά 4%! 

Οι φόροι που βάρυναν τα νοικοκυριά έφταναν το 91% του συνόλου των φορλογικών εσόδων του καθεστώτος, ενώ 

οι φόροι των επιχειρήσεων μειώνονταν και η "δικαιότερη κατανομή” που επαγγέλθηκαν οι πραξικοπηματίες 

αποδείχτηκε αφόρητη επιβάρυνση των απλών εργαζομένων. 

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών οκταπλασιάστηκε μεταξύ 1967 και 1972: το ισοζύγιο πληρωμών που εμφάνιζε 

μέσο πλεόνασμα 14,6 εκατ. δολαρίων την περίοδο 1960-1966 βρέθηκε την επταετία να εμφανίζει μέσο έλλειμμα 

ύψους 117 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση όπως θα ανέμενε κάθε αμερόληπτος παρατηρητής μειώθηκαν από 11,6% σε 10% 

του συνόλου των κρατικών δαπανών όπου βέβαια πολλαπλασιάστηκαν οι δαπάνες για την “άμυνα” και την 

“δημόσια ασφάλεια” και ιδίως την δεύτερη καθώς όσοι έζησαν την μεταπολίτευση θυμούνται τα χουντικά ρεζιλίκια 

της επιστράτευσης, με τα κιβώτια που αντί για οπλισμό περιείχαν... πέτρες! 

Οι κοινωνικές δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην αρχή της χουντικής επταετίας αυξήθηκαν, κάτι που οι 

νεοφασίστες νοσταλγοί των Απριλιανών συχνά μνημονεύουν. Αυτό που λησμονούν όμως επιτηδείως είναι ότι, στη 

συνέχεια, οι χουντικοί περιόριζαν κάθε χρόνο τις κοινωνικές δαπάνες, με αποτέλεσμα το 1974 το ποσοστό των 

κοινωνικών δαπανών στο ΑΕΠ να έχει συρρικνωθεί στα επίπεδα του... 1965. 

 

Το περίγραμμα της κατάστασης άλλωστε το έχει δώσει με πολύ λακωνικό τρόπο ο Σπύρος Μαρκεζίνης που υπήρξε 

“πρωθυπουργός” με εντολή Παπαδόπουλου για... 47 ημέρες, καθώς μετά την Εξέγερση του Πολυτεχνείου τα ηνία 

της χούντας ανέλαβε η ομάδα Ιωαννίδη.528 

 

                                                 
527 Λιούκας, Σ. 2010 
528 Βαγγέλης Δεληπέτρος (2017). Τα οικονομικά εγκλήματα και τα σκάνδαλα της Χούντας. 

http://news247.gr/eidiseis/afieromata/ta-oikonomika-egklhmata-kai-ta-skandala-ths-xountas.4633668.html 
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Η πολυσυζητημένη, από τη Χούντα, ανάπτυξη στη βιομηχανία φαίνετε ότι δεν υπήρξε παρά μια ψευδαίσθηση. 

Πρώτον, μια τέτοια ανάπτυξη ήταν τραγικά άνιση με κάποιες σημαντικές βιομηχανίες να παραμένουν στάσιμες 

είτε να παράγουν ελάχιστα. Δεύτερον, η ανάπτυξη των τομέων της μεταλλουργίας, μεταφορών, χημείας και 

ηλεκτρικών υποδομών είχαν περιοριστεί στα χέρια λίγων βιομηχάνων οι οποίοι ανήκαν σε εγχώρια ή ξένα 

μονοπώλια φιλικά προσκείμενα προς το καθεστώς, όπως οι Ωνάσης, Παππάς και Νιάρχος. Οι βιομηχανίες τους 

είχαν το ελεύθερο να εξάγουν προϊόντα και κέρδη καθώς επίσης ευνοούνταν με γενναιόδωρες παροχές όπως για 

παράδειγμα φθηνό συνάλλαγμα, φορολογικά προνόμια, εισαγωγή μηχανημάτων χωρίς δασμούς, φθηνό εργατικό 

δυναμικό κ.α. Οι ασύμμετρες παροχές είχαν ως αποτέλεσμα την ανισότητα κερδών μεταξύ των μεγάλων και 

μικρών βιομηχάνων και βιοτεχνών και συνεπώς τη διάνοιξη του χάσματος μεταξύ των ευνοημένων και μη 

ευνοημένων ομάδων της ελληνικής κοινωνίας. 

Η πλέων τραγική αποτυχία του καθεστώτος ήταν στον τομέα του ισοσκελισμού του εμπορίου. Το έλλειμμα του 

εμπορίου το 1973 ήταν πέντε φορές μεγαλύτερο από αυτό του 1968. Οι μετριοπαθείς αυξήσεις στις εξαγωγές δεν 

ήταν ικανές να ισοσκελίσουν την ραγδαία άνοδο των εισαγωγών. Τα καταναλωτικά προϊόντα, κυρίως τρόφιμα, 

αποτελούσαν το 70% των συνολικών εισαγωγών και μέρος των, όπως αναφέρονταν, κεφαλαιακών αγαθών 

αποτελούνταν από πλήρως ή μερικώς συναρμολογημένο εξοπλισμό σχετικό με τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδος. Οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από την εγχώρια κατανάλωση και το σύνολο ακαθάριστων επενδύσεων ως 

αποτέλεσμα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής του καθεστώτος.529 

Εν μέσω ανησυχίας στο να δεχτεί ξένα κεφάλαια, ώστε να ισορροπήσει το πρόβλημα ισοσκελισμού προϊόντος, η 

χούντα επιμήκυνε τις φορολογικές και απαλλαγές εισφορών τόσο σε ξένα όσο και εγχώρια μονοπώλια στους 

τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας. Για επιτευχθεί αυτό η χούντα εκμεταλλευτικέ το 

σύνταγμα του 1952 αλλά και το δικό της του 1968, τα οποία συμπεριελάμβαναν άρθρα σχετικά με την προστασία 

ξένων επενδύσεων. 

 

Η οικονομική κατάσταση της χώρας από το 1973 μέχρι το 1981 

Η μεταπολιτευτική περίοδος, αποτέλεσε ένα δύσβατο μονοπάτι για την οικονομία της χώρας. Η κληρονομιά της 

δικτατορίας, παρέδωσε στον Κ. Καραμανλή, ύστερα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μια χώρα σε 

κατάσταση ύφεσης, με υψηλό πληθωρισμό,  και έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Η πετρελαική κρίση του 1973, σε συνδυασμό με τα ελλειματικά εμπορικά ισοζύγια, την κατάρρευση του 

συστήματος Bretton Woods και το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ,  υπονόμευσαν την οικονομική και 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, η διαρκώς μεταβαλλόμενη φορολογία, συνετέλεσε στη 

δημιουργία ενός ασταθούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Την περίοδο 1974 – 1981, το μείζον 

πρόβλημα της χώρας, ήταν η διακοπή των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Καθώς οι δημόσιες επενδύσεις, 

παρέμεναν στάσιμες, οι ιδιωτικές σημείωναν άνοδο, από 52 δισεκατομμύρια ετησίως το 1974 σε 76 

δισεκατομμύρια το 1979 (με σημαντικότερες επενδύσεις στις οικοδομές και στον τομέα της ενέργειας και της 

μεταποίησης), ωσότου δεχθούν καίριο πλήγμα από τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση το 1979.530 

 

Τουρισμός και Οικονομία 

Η «ατμομηχανή προόδου» της Ελληνικής οικονομίας, αποδίδεται κυρίως  στον τουρισμό, ο οποίος παρουσιάζει 

σταδιακή άνθιση μετά το 1973, αποτελώντας πηγή εισροής συναλλάγματος μείζονος σημασίας. Το 1985 όμως,  

εξαιτίας 2 τρομοκρατικών επιθέσεων, μια αεροπειρατεία σε σκάφος που απογειώθηκε από την Αθήνα και μια 

επίθεση σε ιταλικό κρουαζιερόπλοιο,ο τουρισμός δέχεται άμεσο πλήγμα, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί η 

χώρα διεθνώς, ως μη-ασφαλής προορισμός για διακοπές. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το έλλειμμα που 

παρουσιάστηκε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, η κυβέρνηση αναγκάστικε να προβεί σε 

υποτίμηση της δραχμής, έναντι του δολαρίου, τάξης του 25%. 

Εντούτοις, βήματα για την ο τουρισμός κατάφερε σταδιακά να ορθοποδήσει. Από το 1986 και εντεύθεν, η 

κυβέρνηση, επιχείρησε μια σταθεροποιητική προσπάθεια, με προσπάθειες προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων από 

το εξωτερικό. Η προσπάθεια αυτή, παρόλο που έφερε θετικά αποτελέσματα στον τουρισμό, τελικά κατέρρευσε 

στην αστάθεια που επικράτησε, κατά την περίοδο των συμμαχικών κυβερνήσεων (καλοκαίρι 1989 – άνοιξη 

1990).531 

 

Η περίοδος 1981 – 1993 

                                                 
529 http://greekjunda.blogspot.gr/ 

 
530 Αρανίτου Βάλια &  Βερναρδάκης Χριστόφορος & Διαμαντόπουλος Θανάσης & Καλαμαράς Βασίλης & 
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μεταπολεμική περίοδο. Αθήνα: Επίκεντρο. Σελ 146 – 151 

http://greekjunda.blogspot.gr/


 

559 

 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την πρώτη τετραετία κυβερνήσεως το 1981, έρχεται αντιμέτωπο με τις λεγόμενες 

«προβληματικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν απορροφήσει το ½ των κρατικών επιδοτήσεων και το 1/5 των 

κρατικών πιστώσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, άνηκαν σε κλάδους υφαντουργίας, μεταλλουργίας και τροφίμων και 

παρουσίαζαν προβλήματα όπως: 

 Απαρχαιωμένων μέσων παραγωγής (σε εξοπλισμό και τεχνολογία) 

 Παραγωγή με υψηλό κόστος 

 Προβλήματα ρευστότητας, από τη δεκαετία του 1970.  

 

Προκειμένου η κυβέρνηση να εξυγιαίνει και να κρατικοποιήσει αυτές τις υπερχρεωμένες «προβληματικές 

επιχειρήσεις», ίδρυσε το 1983 τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.), προκαλώντας έντονη 

αντίδραση του ιδιωτικού τομέα.Στις 31 Μαίου 1984, εμπορικοί σύλλογοι όπως η Γενική Συνομοσπονδία 

Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων κ.α., πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στην 

Αθήνα, όπου εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους, απέναντι στον κρατικό παρεμβατισμό. Εν κατακλείδι, το κράτος 

κατάφερε να κρατικοποιήσει τις επιχειρήσεις αυτές μέσω του ΟΑΕ και κρατικών τραπεζών, οι οποίες όμως 

συνέχιζαν την συσσώρευση ζημίων και την διόγκωση του ελλείμματος του δημοσίου τομέα.532533 

Εν συνεχεία, την περίοδο 1981 – 1991, παρατηρείται μια αύξηση των μισθωτών κατά 300.000 (8% του ενεργού 

πληθυσμού της χώρας), οι οποίοι απέστρεψαν από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, στη μισθωτή εργασία. 

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, μειώθηκε σημαντικά (από 1.080.000 άτομα το 1981 σε 800.000 το 1991, 

στη γεωργία και στην κτηνοτροφία), σε αντιδιαστολή με τον τομέα υπηρεσιών, ο οποίος υπερδιογκώθηκε, για να 

αγγίξει το 65% της συμμετοχής στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Η μόνη σταθερή σε επίπεδα συμμετοχής 

στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, παρέμεινε η βιομηχανία. 

Το 1990, οι επενδύσεις του πάγιου κεφαλαίου, σημείωσαν άνοδο κατά 9.4%. Επι πρωθυπουργίας Κ. Καραμανλή, 

θεσπίστηκε ο αναπτυξιακός νόμος 1892/90, για τις επιχειρήσεις, ως μέσο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, ο 

οποίος: 

 Παρείχε επιχορήγηση στις επιχειρήσεις 

 Επιδότηση επιτοκίου, από το κράτος 

 Αυξημένες αποσβέσεις 

 Μικρότερη φορολογία 

 Επιδότηση για απόκτηση εξοπλισμού, με leasing, όπου το κράτος πλήρωνε ένα μέρος της αξίας αγοράς 

του εξοπλισμού 

 Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων. 

Παρόλα αυτά, το 1991 οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 4.6%, το 1992 αυξήθηκαν κατά 1.5%, για να ξανά-

σημειώσουν νέα πτώση την ίδια χρονιά, κατά 2%. Επιπροσθέτως, προκειμένου να εντείνει τις δυνατότητες των 

επιχειρήσεων, προέβει και σε ένα ευρύ πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, μέσω του οποίου ιδιωτικοποιήθηκαν: 

 Η Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ), ο οποία κατέστη ζημιογόνα για το δημόσιο 

 Η Τράπεζα Πειραιώς 

 Η Τράπεζα Αθηνών και 

 Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 

Ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και η Ολυμπιακή εταιρεία, ήταν οι μόνες που δεν υπέστησαν ιδιωτικοποίηση, λόγω όξινων 

εσωτερικών αντιδράσεων.534 

 

Από την περίοδο 1994 μέχρι το 2010 

Από το 1996 και εντεύθεν, η οικονομία της χώρας, ακολουθεί μια εξελικτική πορεία και διαρκώς ακμάζει. Ο 

αριθμός των μισθωτών και των εργοδοτών αυξήθηκε και οι γυναίκες σημείωσαν ενεργότερη συμμετοχή στην 

μισθωτή εργασία, αλλά και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα μία στους 3 νέους 

επιχειρηματίες, να είναι γυναίκα.  

Η δραχμή, λίγα χρόνια πριν την ολική αντικατάστασή της με το ευρώ το 2002,  υπέστη την τελευταία της 

υποτίμηση, από 314 δραχμές ανα ECU σε 340,75 δραχμές. Από το 1953, μέχρι την απόσυρσή της από την 

ελληνική κοινωνία, είχε χάσει το 98% της αξίας της. 

                                                 
532 Νίκας Χρήστος (2006). Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας στη 

μεταπολεμική περίοδο. Αθήνα: Επίκεντρο. Σελ. 143 
533 Αρανίτου Βάλια &  Βερναρδάκης Χριστόφορος & Διαμαντόπουλος Θανάσης & Καλαμαράς Βασίλης & 

Καλαφάτης Αθανάσιος & Κιτροέφ Αλέξανδρος κ.α. (2000). Ιστορία των Ελλήνων: Σύγχρονος Ελληνισμός από 

το 1949 εως σήμερα. Αθήνα: Δομή. Σελ. 316 – 324 
534 Αρανίτου Βάλια &  Βερναρδάκης Χριστόφορος & Διαμαντόπουλος Θανάσης & Καλαμαράς Βασίλης & 

Καλαφάτης Αθανάσιος & Κιτροέφ Αλέξανδρος κ.α. (2000). Ιστορία των Ελλήνων: Σύγχρονος Ελληνισμός από 

το 1949 εως σήμερα. Αθήνα: Δομή. Σελ. 358 – 362 
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Η ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας αυτές τις 2 δεκαετίες, οφείλεται συνδυαστικά, κυρίως σε 5 παράγοντες: 

 Η επιλογή της Αθήνας στις  5 Σεπτεμβρίου του 1997, ως η πόλη υποδοχέας των Ολυμπιακών Αγώνων 

του 2004. 

 Ευρωπαικές παροχές για την δημιουργία και βελτίωση των υποδομών της χώρας, για την υποδοχή των 

Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Τα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 

 Τα προαναφερθέντα, συνέστησαν πόλο έλξης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ), συνδράμοντας στην 

ευμάρεια της χώρας*. 

 Στην άφιξη χαμηλόμισθων μεταναστών, από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αλβανία, στην 

Ελλάδα.535536537  

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, παρουσίασαν μια σταδιακή ανοδική πορεία, με κατώτατο σημείο το 2002 

(5.7%) και ανώτερο το 2003 (13.7%), με μέσο όρο 8% ετησίως.Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕγχΠ), 

κινήθηκε επίσης ανοδικά, σε επίπεδα 3.5-4%. Στο διάστημα μέχρι την έλευση των Ολυμπιακών Αγώνων, η χώρα 

κατάφερε να αναβαθμίσει τις υποδομές της, όπως: 

 Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»  

 Τη γέφυρα Ρίου-Αντίρριου 

 Την Εγνατία οδό 

 Δρόμους 

 Περιφερειακά νοσοκομεία 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Επενδύσεις οι οποίες διευκόλυναν και ενίσχυσαν σημαντικά τον τουρισμό της χώρας.538  

 

Εν κατακλείδι, η κατάσταση για την Ελληνική οικονομία, θα δυσχεράνει τα επόμενα χρόνια, μετά το πέρας των 

Ολυμπιακών αγώνων, καταλήγοντας στην επιβολή μνημονίων και σκληρών μέτρων λιτότητας.  

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον από το 2010 έως σήμερα 

Η Ελληνική κρίση, θεωρείται κρίση δημοσίου χρέους στην βάση της οποίας είναι ένα κλασικό παράδειγμα κρίσης 

ανταγωνιστικότητας. Η ραγδαία πτώση της ανταγωνιστικότητας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μη υλοποίηση 

διαρθρωτικών δομικών μεταρρυθμίσεων αρκετά χρόνια πριν από την έλευση της κρίσης. Επομένως μπορούσαμε 

να πούμε ότι η κρίση  δεν εμφανίστηκε το 2010 άλλα το 2001,την περίοδο της διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ με 

πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη και Υπουργό Εργασίας τον Τάσο Γιαννίτση και την απόπειρα μεταρρύθμισης 

του συνταξιοδοτικού συστήματος  η οποία απόπειρα δεν ευοδώθηκε ποτέ διότι λύγισε υπό το βάρος της τεράστιας 

λαϊκής αντίδρασης με προεξάρχοντα σύνθημα ‘’Όλα τα λεφτά σε τούτη τη γενιά’’ . 

Το 2010,η Ελλάδα μη μπορώντας πλέον να βρει χρηματοδότηση για να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες στις 

διεθνείς αγορές κεφαλαίου χωρίς να καταβάλει  υπέρογκα, επιτόκια και για να αποφύγει την χρεοκοπία, 

καταφεύγει στον μηχανισμό στήριξης της Τρόικας. Τα μνημόνια αυτά είναι τυπικά του είδους τους. Παροχή 

πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους με αντάλλαγμα δημοσιονομική προσαρμογή και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

Στόχος των μνημονίων ήταν , βραχυχρόνια, η χρηματοδότηση των δημοσιονομικών αναγκών αλλά και η στήριξη 

των τραπεζών και, μεσοπρόθεσμα, η αποκατάσταση των εσωτερικών μα και των εξωτερικών ισορροπιών, η 

επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και η δημιουργία μιας βάσης για σταθερή και βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Αναμφίβολα το κοινωνικό-οικονομικό κόστος  που καλείτο να πληρώσει ο λαός, ήταν υψηλό. Σημαντικό τμήμα 

της δημοσιονομικής προσαρμογής έγινε μέσω της αύξησης των οικονομικών βαρών, το διαθέσιμο εισόδημα 

μειώθηκε δραματικά ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από το 7% που ήταν το 2008 στο 13% το 2013 και τον 

Σεπτέμβριο του 2017 ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε στους 981.000 ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

της τάξεως των 20,5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.539 

                                                 
535 Μπιτζένης Αριστείδης Π. (2014). Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. Σελ 147 
536 Αρανίτου Βάλια &  Βερναρδάκης Χριστόφορος & Διαμαντόπουλος Θανάσης & Καλαμαράς Βασίλης & 

Καλαφάτης Αθανάσιος & Κιτροέφ Αλέξανδρος κ.α. (2000). Ιστορία των Ελλήνων: Σύγχρονος Ελληνισμός από 

το 1949 εως σήμερα. Αθήνα: Δομή. Σελ. 404 – 409 
537 Γιάννης Δ. Στεφανίδης & Σωτήρης Ριζάς & Ηλίας Νικολακόπουλος & Γιάννης Βούλγαρης & Τάσος 

Σακελλαρόπουλος (2011). Ελληνική πολιτική ιστορία 1950-2004. Αθήνα: Θεμέλιο. Σελ 144 
538 Γιάννης Δ. Στεφανίδης & Σωτήρης Ριζάς & Ηλίας Νικολακόπουλος & Γιάννης Βούλγαρης & Τάσος 

Σακελλαρόπουλος (2011). Ελληνική πολιτική ιστορία 1950-2004. Αθήνα: Θεμέλιο. Σελ 144 
539 Eurostat: Στο 20,5% η ανεργία τον Σεπτέμβριο - Το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (2018). 

http://www.protothema.gr/economy/article/748573/eurostat-sto-205-i-anergia-ton-septemvrio-to-upsilotero-

pososto-stin-ee/ 
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Πάντως ,πέρα από οικονομικούς λόγους, υπάρχει και ένας καθοριστικός πολιτικός παράγοντας που συνέβαλε 

στην επιδείνωση της κρίσης. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, η εκάστοτε 

κυβέρνηση που επιχειρούσε να υλοποιήσει το Πρόγραμμα, αντιμετώπιζε λυσσαλέα αντίδραση από την 

αντιπολίτευση. Μηδενικός βαθμός συμβιβασμού και συνεργασίας απέναντι στον κοινό καλό. Με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός πολωτικού κλίματος που δεν βοηθάει καθόλου στην έξοδο από την κρίση. 

Η κατάσταση από το 2014 άρχισε να αντιστρέφεται, οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του δεύτερου 

προγράμματος δεν τελεσφόρησαν ,αρχίζει να δημιουργείται πολιτική αβεβαιότητα η οποία κορυφώνεται με την  

με επίτευξη συμφωνίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, η χώρα οδηγήθηκε σε εκλογές και το 2015 

νέα κυβέρνηση ανήλθε στην εξουσία. Η αλλαγή στρατηγικής της νέας κυβέρνησης, είχε ως αποτέλεσμα την 

περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας, την φυγή κεφαλαίων προς το εξωτερικό από το τραπεζικό σύστημα και 

την αύξηση των spreads των δεκαετών ομολόγων. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν σοβαρές αμφιβολίες ως προς την 

παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, μετά την αναγγελία του δημοψηφίσματος  τον Ιούνιο του 2015 

η φυγή κεφαλαίων εντάθηκε και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων(Capital Control) κατέστη 

αναγκαία. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα και η οικονομία 

επιστρέφει σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης η οποία συνεχίζεται και το 2016. Μετά την υπογραφή του τρίτου 

Μνημονίου τον Αύγουστο του 2015 και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015,ξεκίνησε και η εφαρμογή του. Το 

τρίτο Μνημόνιο, χαρακτηρίζεται αρκετά εμπροσθοβαρές ως προς το δημοσιονομικό σκέλος με πληθώρα 

δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων με καταληκτικό χρονικό ορίζοντα το 2018. Η προσδοκία είναι ότι η πιστή 

εφαρμογή των όρων του Μνημονίου θα οδηγήσει σε σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας με σταθερούς ρυθμούς 

ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. 

 

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

Τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν 

σημαντικό πυλώνα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 99,8% και 

99,9%. Καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων και κλάδων, έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες, 

αλλά και ιδιαίτερες ανησυχίες. 

H ελληνική αγορά παραμένει σημαντικά κατακερματισμένη και παρουσιάζει μικρής κλίμακας επιχειρήσεις, 

διασπορά πρωτοβουλιών και πάρα πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις (περίπου το 96,9%). Το 3,1% είναι 

επιχειρήσεις των 10-249 εργαζομένων, ένας αριθμός που υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου 

που είναι περίπου στο 7%. Όμως, το μέγεθος μιας επιχείρησης επηρεάζει θετικά τη δυνατότητα προσαρμογής σε 

νέα δεδομένα,την αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας, την παραγωγικότητα και τις εξαγωγές. Οι ΜμΕ 

παράγουν προστιθέμενη αξία και σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ (περίπου 19,3% του ΑΕΠ σε όρους 2014, εκ 

του οποίου 9,3% αντιστοιχεί στις πολύ μικρές, 5,2% στις μικρές και 4,8% στις μεσαίες). Οι ΜμΕ συμβάλλουν 

σημαντικά στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας, η οποία, αν και συρρικνούμενη μέχρι το 2014, παραμένει 

σημαντική για την ελληνική οικονομία. Η διαφορά της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι πως, στην 

Ευρώπη, η αρνητική τροχιά, που ήταν αποτέλεσμα της κρίσης, έχει ήδη αντιστραφεί. Ανά επιχείρηση, η 

μεταποίηση και η βιομηχανία παράγουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία, κάτι που συνάδει πλήρως και με την 

κλαδική κατηγοριοποίηση των ΜμΕ, όπου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται κυρίως στις υπηρεσίες, ενώ 

οι σχετικά μεγαλύτερου μεγέθους, μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Η συμβολή 

των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία επιτυγχάνεται παρά τη συγκριτικά χαμηλή παραγωγικότητα των ελληνικών 

ΜμΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε παραγωγικότητα. 

Με στοιχεία του 2014, το 68% του εργατικού δυναμικού των ΜμΕ απασχολείται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις των 

0-9 ατόμων, το 19% στις μικρές επιχειρήσεις 10-49 ατόμων και το υπόλοιπο 13% στις μεσαίες επιχειρήσεις 50-249 

ατόμων. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνει και 

ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να επιμεριστούν σε αυτή τη φάση, δεδομένης της έλλειψης 

στοιχείων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η απασχόληση περιλαμβάνει τόσο τη μισθωτή, όσο και τη μη μισθωτή 

εργασία, ενώ μπορεί να συμπεριλαμβάνει και μέλη της οικογένειας, τα οποία εργάζονται στην επιχείρηση. Σε 

κλαδικό επίπεδο, το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στις ΜμΕ εργάζεται στον κλάδο 

του εμπορίου με 668.000 άτομα, ακολουθούμενο από τον κλάδο των υπηρεσιών φιλοξενίας με 279.000 άτομα και 

από αυτόν των κατασκευών με 176.000 άτομα.540 

 

Προοπτικές Ανάπτυξης 

Η Ελλάδα, μπορεί να προβεί σε ποικίλες αλλαγές, προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχειρηματική της 

δραστηριότητα και συνεπώς η οικονομία της. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση του συστήματος και του τρόπου 

λειτουργίας της χώρας, είναι μία ακανθώδες και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία χρήζει χρήματος, χρόνου και 

αφοσίωσης. Εντούτοις, ορισμένες προτάσεις (διαβαθμισμένης δυσκολίας) για την πιθανή ενίσχυση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, είναι οι ακόλουθες: 

                                                 
540 http://www.sev.org.gr/uploads/Documents/50669/SMEs_partA.PDF o-pososto-stin-ee/ 
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 Σταθεροποίηση, απλούστευση και ελλάτωση της φορολογίας, για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς 

και για της ήδη υπάρχουσες. 

 Περιορισμός και εκμηδένιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών έναρξης επιχείρησης και 

αντικατάσταση με ηλεκτρονικό σύστημα, υπεύθυνο για τη διαδικασία της εκκίνησης. 

 Μείωση φόρου εργασίας. 

 Υποστήριξη και ενίσχυση του τουρισμού, αναβαθμίζοντας τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και κατασκευή 

νέων αξιοθεατών. 

 Ολοκλήρωση του έργου του μετρό της Θεσσαλονίκης, εν όψει του επερχόμενου Euro Pride το 2020 στη 

Θεσσαλονίκη. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης, ως πόλη υποδοχέας του Euro Pride το 2020, θα προσφέρει στην ίδια 

– και συνεπώς στη χώρα – πολλά έσοδα, λόγω της αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού.  

 Περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση  των νέων, πάνω στον κλάδο της επιχειρηματικότητας. 

 Προσπάθεια συγκράτησης και επαναφοράς από το εξωτερικό, του υψηλά μορφωμένου ανθρώπινου 

δυναμικού στην Ελλάδα, με την παροχή κινήτρων για την επένδυση στον Ελλαδικό χώρο. 

 Εκμετάλλευση φυσικών πηγών ενέργειας (αιολικής, ηλιακής, υδάτινης, σεισμικής) και επένδυση πάνω 

σε αυτά. 

 Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου. 

 Συνεργασία με τα πανεπιστήμια και επένδυση στην έρευνα. 

 Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών, για άτομα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. 

 Υποστήριξη επιχειρήσεων, με την παροχή κονδυλίων για την αγορά ακριβών εξοπλισμών. 

 Παύση των Capital Controls. 

 Παροχή κινήτρων για τη στροφή του λαού στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, 

μελισσοκομία, δασοκομία, θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων κ.α.) 

 Προσπάθεια ίδρυσης βαριάς βιομηχανίας. 

 Αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Καταπολέμηση παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και διαφθοράς. 

 

Η εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων, ενδείκνυται να ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

Ελλαδικό χώρο, αποφέροντάς της πληθώρα εσόδων, αυξάνοντας την ευμάρεια και το βιοτικό επίπεδο της χώρας.  

 

 

 

Β. ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΌ:  

 

Πρακτικό κομμάτι-Συμπεράσματα έρευνας  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας απαραίτητη προϋπόθεση υπήρξε η επιλογή του κατάλληλου δείγματος. Έπειτα από 

συστηματική βιβλιογραφική μελέτη επιλέχθηκε η απλούστερη μέθοδος δειγματοληψίας με πιθανότητα, η απλή 

τυχαία δειγματοληψία. Στην απλή τυχαία δειγματοληψία κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να 

επιλεγεί για το σχηματισμό του δείγματος με κάθε άλλο μέλος του πληθυσμού. Αρχικά η γραμματεία της σχολής, 

μας προμήθευσε με μια αναλυτική λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών του τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 

2013-2014,2014-2015,2015-2016 και τέλος τους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.Δεδομένου πως 

συνολικός αριθμός των φοιτητών του τμήματος ανάγεται σε 800,θεωρήθηκε έπειτα από συζήτηση πως το 

αντιπροσωπευτικό μας δείγμα θα ήταν το  μίνιμουμ 100 και τα μάξιμουν 180. Αφού λοιπόν διαιρέθηκε το Ν=800 

με το n=100, προέκυψε το βήμα επιλογής στοιχείων της δειγματοληψίας. Έτσι επιλέχθηκε ένα άτομο από τη λίστα 

των 800 ατόμων που βρίσκεται σε μία θέση από το 1 έως το 7,με χρήση της συνάρτησης του Excel: 

=ROUND(RAND()*7;0). Το αποτέλεσμα της συνάρτησης είναι το 1 οπότε τα επόμενα 99 άτομα έως το 100 που 

χρειαζόμαστε βρίσκονται στις θέσεις της λίστας (δειγματοληπτικού πλαισίου): 1+k*10 ,όπου 

k=1,…,99.Επομέμνως επιλέγονται τα άτομα στις θέσεις 1 η ,10η ,20η ,….κοκ με συνολικό δείγμα 100 φοιτητές. 

Ευτυχώς, όμως, επιτεύχθηκε η συλλογή 180 ερωτηματολογίων από τους φοιτητές. Στη λήξη της προθεσμίας 

συλλογής ερωτηματολογίων, μαζεύτηκαν 180,με τα οποία και διεξάχθηκε η έρευνα. Πρόκειται για ένα μεγάλο 

τυχαίο δείγμα(n>30) που μας δίνει σχετικά ασφαλή αποτελέσματα και σε δεύτερη φάση αν τρέχαμε κάποια 

παλινδρόμηση θα χρησιμοποιούσαμε τη z-στατιστική.  

 

Επιλογή Ερωτήσεων 

 Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας προέκυψαν μέσα από τη χρήση ενός 

συγκεκριμένων ερωτηματολογίων της ελληνικής γλώσσας για την μέτρηση της επιχειρηματικότητας. Δεδομένου 

ότι ακολουθήθηκε η πεπατημένη οδός και δεν είναι αποτέλεσμα διαδικασίας “Brainstorming” ,δεν κρίνεται 

επιστημονικό κατά την άποψή μας πάντα, να προβούμε σε περιγραφή και δικαιολόγηση των ερωτήσεων που 
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απαρτίζουν το εν λόγω ερωτηματολόγιο μιας και γνωρίζουμε ανεπαρκώς τα συμπεράσματα στα οποία ήθελαν να 

καταλήξουν οι πρώτοι ερευνητές. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα παραμένει δυσμενέστερο σε 

σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καινοτομίας. Η χαμηλή δυναμική της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας ερμηνεύεται σε ένα βαθμό από τις επιπτώσεις της κρίσης, κυρίως όμως οφείλεται σε δομικές 

και διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία, το ασταθές φορολογικό πλαίσιο, 

αλλά και τη μη διαθεσιμότητα ή μη αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμών προώθησης και υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας. 

Τα βασικά εμπόδια επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα σε σημαντικό βαθμό εκπορεύονται από την 

έλλειψη ενός γενικότερου πλαισίου εθνικών πολιτικών για την επιχειρηματικότητα, αλλά και την 

αναποτελεσματικότητα των πολιτικών σε ότι αφορά στη φορολογία των νέων επιχειρήσεων, στη γραφειοκρατία, 

αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως π.χ. στη μη αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων φορέων που 

εποπτεύουν την ίδρυση των νέων επιχειρήσεων. Σημαντικά προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα τίθενται 

ακόμα από τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, τα υψηλά εμπόδια εισόδου στην αγορά, αλλά και τη 

λειτουργία του ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

 

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας: 

 Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που βρισκόταν το 2017 σε αρχικά στάδια 

επιχειρηματικής ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, δείχνει μπερδεμένο διότι ναι μεν 

επιθυμεί την επιχειρηματικότητα αλλα το θεωρεί απίθανο να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά. Επιπλέον θεωρεί 

το ρίσκο ανασταλτικό παράγοντα καθώς τον τοποθετεί ψηλά στη ιεραρχία ως παράγοντα επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης. 

 Το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πως έχει σκεφτεί να ανοίξει μια επιχείρηση στο ανέρχεται στο 

σχεδόν 70% του πληθυσμού. Λόγω οικονομικής κρίσης, φορολογίας, γραφειοκρατίας, αβέβαιου μέλλοντος, 

χαμηλής  ζήτησης των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών και τέλος μες σκοπό το μεγαλύτερο κέρδος.Τα 

παραπάνω δεδομένα, εμφανίζονται με σειρά σπουδαιότητας όπως προέκυψαν από την έρευνα.  

 Σχεδόν ένας στους δύο επιχειρηματίες (54,4%) έχει τουλάχιστον ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

με το (22,2 %) μάλιστα να διαθέτει κάποιου είδους μεταπτυχιακή ειδίκευση. Σχεδόν το 25% που απομένει έχουν 

ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση. 

 Παρόλο που το 64% των πολιτών της χώρας δηλώνουν ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια καλή 

επαγγελματική σταδιοδρομία και ένα 66% δηλώνει ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζονται με 

σεβασμό και καταξίωση, το ποσοστό του πληθυσμού που διαβλέπει επιχειρηματικές ευκαιρίες το επόμενο 6μήνο 

στη χώρα είναι το χαμηλότερο παγκοσμίως καθώς είναι μόλις 13%. Από την άλλη πλευρά, αν και το 71% των 

νέων επιχειρηματιών δηλώνει ότι διαθέτει τις ικανότητες και τις γνώσεις για την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στον κόσμο (περίπου 70%) 

στο φόβο της αποτυχίας. 

 

 

Γ. ΜΈΡΟΣ – Συμπεράσματα. 
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Υπόθεση «Ελληνική κρίση» και Ομόλογα - Μαρία Κουμούρη 
 

Μαρία Κουμούρη 
 

Περίληψη 

 
Το χρηματοοικονομικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ενός οικονομικού συστήματος. Δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου χαρακτηρίζονται από άριστα ανεπτυγμένα 

χρηματοπιστωτικά συστήματα ενώ τα συστήματα αυτά υστερούν σε υποανάπτυκτες οικονομίες. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το μέρος της κεφαλαιαγοράς που αφορά την αγορά ομολόγων. Γίνεται μια 

αναφορά στα προϊόντα που διαπραγματεύονται, στα χαρακτηριστικά τους και στις κατηγορίες στις οποίες 

διακρίνονται. Έπειτα αναλύονται η δομή και η λειτουργία της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. 

Τέλος, παρουσιάζονται στοιχεία για το πώς διαμορφώθηκε το ελληνικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον με το 

‘ξέσπασμα’ της Διεθνής Χρηματοπιστωτικής Κρίσης του 2007-2008.  

 

1.  Εισαγωγή 
          Αξίζει να αφιερώσει χρόνο κανείς να καταλάβει τι είναι τα ομόλογα και τα spread. Και αυτό γιατί ο βασικός 

όγκος δανεισμού μιας χώρας γίνεται με τη μορφή ομολόγων ενώ η άνοδος του spread αλλάζει το παιχνίδι στην 

οικονομία μιας χώρας.  

          Η πιο σημαντική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι η ικανότητα τους να φέρουν σε επαφή 

τις πλεονασματικές με τις ελλειμματικές μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, 

ανάλογα με τη διάρκεια των χρηματοοικονομικών τίτλων που διαπραγματεύονται σε αυτές διακρίνονται σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες: α) τη χρηματαγορά όπου διαπραγματεύονται τίτλοι διάρκειας έως ένα έτος (πχ Έντοκα 

Γραμμάτια του Δημοσίου, πιστοποιητικά καταθέσεων) και β) την κεφαλαιαγορά όπου διαπραγματεύονται τίτλοι 

διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους (πχ ομόλογα, μετοχές).  

          Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα μέσω των οποίων γίνεται άντληση κεφαλαίων από την αγορά και διαφέρουν 

θεμελιωδώς από τις μετοχές με διάφορους τρόπους. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις από κέρδη και 

παρέχουν δικαιώματα ψήφου στους μετόχους και η τιμή των μετοχών ποικίλλει ανάλογα με τις προσδοκίες 

μελλοντικής κερδοφορίας για την επιχείρηση. Τα ομόλογα, από την άλλη πλευρά, δεν είναι μορφή ιδιοκτησίας 

αλλά αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους και διατιμώνται βάσει παραγόντων όπως η 

πιθανότητα επιστροφής.  

          Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις που χρειάζονται κεφάλαια μπορούν να δανειστούν μέσω της έκδοσης 

ομολόγων ώστε να καλύψουν δαπάνες ή ελλείμματα στο προϋπολογισμό και να χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα. 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι συνήθως χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα από όσα μπορεί να 

προσφέρει η μέση τράπεζα. Τα ομόλογα παρέχουν μια λύση επιτρέποντας σε πολλούς μεμονωμένους επενδυτές 

να αναλάβουν το ρόλο του δανειστή και μάλιστα με μικρότερο κόστος για το δανειζόμενο από αυτό των 

τραπεζών. Αν μια εταιρεία εκδίδει ένα ομολογιακό δάνειο, τα χρήματα που λαμβάνει σε αντάλλαγμα είναι δάνειο 

και πρέπει να εξοφληθούν με την πάροδο του χρόνου. Όπως και η υποθήκη για ένα σπίτι ή μια πληρωμή με 

πιστωτική κάρτα, η εξόφληση του δανείου συνεπάγεται επίσης περιοδικούς τόκους που πρέπει να καταβληθούν 

στους δανειστές. Οι αγοραστές των ομολόγων, λοιπόν, είναι ουσιαστικά δανειστές.   

 

2.  Χαρακτηριστικά ομολόγων 
          Τα ομόλογα διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες, ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά τους είναι κοινά.      

 

Ονομαστική αξία (Face value) 

          Κατά την έκδοση του ομολόγου αναγράφεται η αξία του ή ονομαστική αξία ομολόγου. Εάν εξαιρεθούν τα 

ομόλογα που εκδίδονται υπό το άρτιο ή υπέρ το άρτιο, είναι το ποσό που δανείζεται ο εκδότης και οφείλει να το 

επιστρέψει στην λήξη του. 

Τρέχουσα αξία (Τιμή αγοράς)  

          Η ονομαστική αξία ενός ομολόγου δεν πρέπει να συγχέεται με την τιμή ενός ομολόγου που παρατηρείται 

στην αγορά - η ονομαστική αξία είναι πάντα ένα δεδομένο ποσό, ενώ η τιμή αγοράς ενός ομολόγου θα κυμαίνεται 

διαχρονικά. Όταν η παρατηρούμενη τιμή αγοράς ενός ομολόγου είναι ίση με την ονομαστική αξία τότε λέμε ότι 

το ομόλογο πωλείται στο άρτιο (par value), όταν είναι χαμηλότερη από την αναγραφόμενη ονομαστική αξία, 

θεωρείται ότι διαπραγματεύεται κάτω από το άρτιο ή αλλιώς με έκπτωση (at a discount) και όταν η τιμή της 

αγοράς είναι υψηλότερη από την ονομαστική αξία διαπραγματεύεται πάνω από το άρτιο ή αλλιώς με ένα 

ασφάλιστρο (at a premium).  

Ημερομηνία λήξης (Ωρίμανση ή ληκτότητα)  
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          Όλα τα ομόλογα όταν εκδίδονται έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία το κεφάλαιο του 

ομολόγου είναι απαιτητό και πρέπει να επιστραφεί στους δανειστές στο ακέραιο. Κυμαίνονται συνήθως από ένα 

έως πέντε έτη, με ορισμένα ομόλογα να έχουν λήξη σε 10 ή ακόμα και 30 χρόνια. Η ληκτότητα του ομολόγου 

αποφασίζεται από τον εκδότη και επηρεάζει την απόδοση του ομολόγου - όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος μέχρι 

τη λήξη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να αποτύχει ο δανειζόμενος να αποπληρώσει και επομένως τόσο 

υψηλότερη είναι η απόδοση που πρέπει να φέρει.  

Επιτόκιο έκδοσης 

          Τα περισσότερα ομόλογα εκδίδονται με ένα σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο ονομάζεται επιτόκιο 

έκδοσης ή επιτόκιο τοκομεριδίου (coupon rate) και καταβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα συγκεκριμένο 

ποσό τόκου που αποκαλείται τοκομερίδιο ή κουπόνι. 

Τοκομερίδιο / Κουπόνι 

          Το κουπόνι ενός ομολόγου είναι ίσο με την ονομαστική αξία επί το επιτόκιο έκδοσης και είναι το ποσό που 

ο εκδότης συμφωνεί να πληρώνει τους ομολογιούχους του. Εάν για παράδειγμα η ονομαστική αξία είναι €1000 

και το επιτόκιο έκδοσης 4%, τότε ο ετήσιος τόκος (τοκομερίδιο) είναι €40. Οι πληρωμές τόκων στα ομόλογα 

πληρώνονται συνήθως ετησίως, αλλά μπορούν επίσης να καταβάλλονται κάθε έξι μήνες ή ανά τρίμηνο. Ορισμένα 

ομόλογα δεν καταβάλλουν κανένα κουπόνι (ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου) αλλά πωλούνται με αρχική 

έκπτωση που πρέπει να εξοφληθεί με την πλήρη ονομαστική αξία κατά τη λήξη. Εάν το επιτόκιο που 

καταβάλλεται σε ένα ομολογιακό δάνειο παραμένει το ίδιο για τη διάρκεια της ασφάλειας, είναι ένα σταθερό 

επιτόκιο, ενώ αν κυμαίνεται και αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, αναφέρεται ως κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Απόδοση 

          Η απόδοση ενός ομολόγου προσδιορίζεται από έναν αριθμό παραγόντων όπως το περιβάλλον επιτοκίων, 

οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και οι πιθανότητες να επιστραφούν τα χρήματα ή όχι. Όσο μεγαλύτερος είναι 

ο κίνδυνος μη επιστροφής, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση του ομολόγου. Ένα ομόλογο μικρότερης διάρκειας 

είναι πιο προβλέψιμο  από ό, τι ένα ομολογιακό δάνειο μεγάλης διάρκειας και συνεπώς ένα ομολογιακό δάνειο 

με μεγαλύτερη διάρκεια θα έχει υψηλότερο επιτόκιο. Μια εταιρεία ή χώρα με ανασφαλείς χρηματοοικονομικές 

βάσεις θα έχει επίσης υψηλότερο επιτόκιο στα ομόλογα της, καθώς ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 

αθέτησης της υποχρέωσης απ’ ότι μια άλλη που είναι πιο φερέγγυα. 

Στα ομόλογα διακρίνουμε τις ακόλουθες αποδόσεις: 

• Τρέχουσα απόδοση, είναι η ετήσια απόδοση του ομολόγου και είναι συνάρτηση της τρέχουσας αξίας και 

του επιτοκίου έκδοσης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται διαιρώντας το τοκομερίδιο με την τρέχουσα τιμή του ομολόγου 

• Απόδοση στη λήξη (yield to maturity), είναι η απόδοση που επιτυγχάνει ο επενδυτής κρατώντας το 

ομόλογο μέχρι τη λήξη του. Είναι η απόδοση που πρέπει να συγκρίνουν οι επενδυτές όταν εξετάζουν ομόλογα με 

διαφορετικές ημερομηνίες λήξης και διαφορετικά επιτόκια έκδοσης 

• Απόδοση κατά την ημερομηνία εξαγοράς, είναι η απόδοση που επιτυγχάνει ο επενδυτής όταν πουλά 

(εξαγοράζει) το ομόλογο πριν από τη λήξη του 

 

Εκδότης 

          Εκδότες ομολόγων μπορούν να είναι επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, ή καθώς επίσης πολιτείες, περιφέρειες 

ή δήμοι όπως συνηθίζεται στο εξωτερικό. Ο τύπος και η ποιότητα του εκδότη είναι ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό ενός ομολόγου, καθώς η σταθερότητα του εκδότη είναι η κύρια διαβεβαίωση ότι θα εξοφληθεί 

πλήρως. Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση θεωρείται πολύ πιο ασφαλής από μια εταιρεία. Ο λόγος πίσω από αυτό 

είναι ότι μια κυβέρνηση θα είναι πάντα σε θέση να φέρει μελλοντικά έσοδα για να πληρώσει τα χρέη της μέσω 

της φορολογίας. Μια εταιρεία, από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνεχίσει να αποφέρει κέρδη, τα οποία απέχουν 

πολύ από το να είναι εγγυημένα. 

 

2. Πιστωτικός Κίνδυνος και Πιστοληπτική Διαβάθμιση 

          Η Πιστοληπτική Διαβάθμιση (Credit Rating) αφορά την κατάταξη των ομολόγων με βάση τον πιστωτικό 

κίνδυνο που αυτά εμπεριέχουν και ο οποίος απορρέει κυρίως από τον εκδότη τους. Ο βαθμός πιστωτικού κινδύνου 

προσδιορίζει την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και μετριέται μέσω ενός δείκτη διεθνούς ισχύος ο οποίος 

δείχνει το βαθμό φερεγγυότητας και ικανότητας αποπληρωμής του χρέους του εκδότη. Υπολογίζεται και 

δημοσιεύεται από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΟΠΑ) μεταξύ των οποίων οι οίκοι 

Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, DBRS, AM Best, Japan Credit Rating Agency και η μοναδική ελληνική 

εταιρία αξιολόγησης ICAP. 

          Οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης συγκεντρώνουν και διασταυρώνουν πληροφορίες από πολλές 

πηγές που αφορούν τον εκδότη των χρεογράφων, την αγορά στην οποία αναπτύσσει τη δραστηριότητα του, τη 

γενική οικονομική του κατάσταση, τη φύση του χρεογράφου και γενικότερα την ικανότητα του εκδότη να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στον κάτοχο του ομολόγου.  

 

3. Αγορά Ομολόγων  
Πρωτογενής αγορά 



 

567 

 

          Πρωτογενής είναι η αγορά όπου ένας τίτλος εκδίδεται για πρώτη φορά. Οι επενδυτές πρωτογενούς αγοράς 

αγοράζουν τίτλους απευθείας από τον εκδότη, όχι από άλλον επενδυτή. Η διάθεση των τίτλων δημοσίου γίνεται 

μέσω δημοπρασιών που διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτές τις δημοπρασίες υποβάλλονται 

ανταγωνιστικές ή μη προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνολική ονομαστική αξία των τίτλων και την τιμή 

ανά τίτλο που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι επενδυτές. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μόνο οι Βασικοί 

Διαπραγματευτές Αγοράς (ΒΔΑ) συμμετέχουν με προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μέχρι το μεσημέρι (12:00) 

της ημέρας που διεξάγεται η δημοπρασία και τα αποτελέσματα πρέπει να ανακοινώνονται μέχρι τις 12:45 της 

ίδιας ημέρας. Οι προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της 

τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή). Σε σπάνιες περιπτώσεις που οι τιμές του 

80% του δημοπρατούμενου ποσού διαφέρουν σημαντικά από τις τιμές του υπόλοιπου 20%, ο εκδότης έχει το 

δικαίωμα να κάνει αποδεκτό μόνο το 80% του δημοπρατούμενου ποσού. Οι επενδυτές της πρωτογενούς αγοράς 

δεν μπορούν να αγοράσουν αρκετά μερίδια ώστε μετέπειτα να μονοπωλήσουν τη δευτερογενή αγορά.  

          Στις ΗΠΑ δίνεται η δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα να αγοράσουν κρατικά ομόλογα απευθείας από το 

αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που ονομάζεται Treasury Direct 

(http://www.treasurydirect.gov – ημ/νία πρόσβασης 20/05/2018).  

 

Δευτερογενής αγορά 
          Μόλις ένας τίτλος εκδοθεί στην πρωτογενή αγορά εισέρχεται στη δευτερογενή αγορά, στην οποία πωλείται 

και αγοράζεται επανειλημμένα, αλλάζοντας χέρια από επενδυτή σε επενδυτή. Δηλαδή, δευτερογενής αγορά, είναι 

η αγορά όπου διαπραγματεύονται χρεόγραφα παλαιοτέρων εκδόσεων μεταξύ των επενδυτών. 

          Στη δευτερογενή αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος, οι κατηγορίες τίτλων που διαπραγματεύονται είναι: 

τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τα Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων, τα Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών 

Οργανισμών και τα Ομολογιακά Δάνεια Δημοσίου. Η δευτερογενής αγορά περιλαμβάνει την αγορά ομολόγων 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), στην οποία καταγράφεται η συνολική αξία 

συναλλαγών (αγοραπωλησίες και repos) σε όλες τις αγορές τίτλων (εξωχρηματιστηριακή αγορά, ΗΔΑΤ, και 

διευρωπαϊκή πλατφόρμα EuroMTS). 

Μια δευτερογενής αγορά μπορεί να λειτουργεί ως αγορά δημοπρασιών στην οποία οι αγοραστές ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους και, ταυτόχρονα, οι πωλητές ανταγωνίζονται μεταξύ τους (ΗΔΑΤ, NYSE). Σε αυτήν την περίπτωση, 

η υψηλότερη τιμή που κάθε αγοραστής θα πληρώσει για έναν τίτλο ονομάζεται τιμή προσφοράς (bid) και η 

χαμηλότερη τιμή στην οποία ένας πωλητής θα συμμετάσχει για τον ίδιο τίτλο ονομάζεται τιμή ζήτησης (ask). 

Υπάρχει περίπτωση να είναι οργανωμένη ως διαπραγματευόμενη αγορά, στην οποία η τιμή ενός τίτλου 

διαπραγματεύεται μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή (Nasdaq). 

 

ΗΔΑΤ 

          Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι η οργανωμένη δευτερογενής αγορά τίτλων με 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου καθώς επίσης ομόλογα και εν γένει χρεωστικούς 

τίτλους σταθερού εισοδήματος που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή άλλους εκδότες με εγγύηση του ελληνικού 

Δημοσίου. 

          Λειτουργεί από το 1998 και ιδιοκτήτης - διαχειριστής της είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Το μοντέλο 

λειτουργίας της ΗΔΑΤ βασίζεται στην εισαγωγή τιμών επί τίτλων τόσο για αγορά όσο και για πώληση και η 

διαπραγμάτευση γίνεται επί των τιμών αυτών. Επιπρόσθετα, η ΗΔΑΤ καλύπτει (υποστηρίζει τεχνικά) τη 

διενέργεια των δημοπρασιών των τίτλων στην πρωτογενή αγορά και τη διεξαγωγή των δημοπρασιών στην 

περίπτωση κάλυψης χρεωστικών θέσεων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Την εποπτεία της ΗΔΑΤ έχει η 10μελής 

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, ενώ μέλη της είναι πιστωτικά 

ιδρύματα και ΕΠΕΥ. Ο διακανονισμός των πράξεων επί τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο στην πρωτογενή 

όσο και στη δευτερογενή αγορά, πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί 

Τίτλων με Λογιστική Μορφή (ΤτΕ). 
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Γράφημα 1: Όγκος συναλλαγών ΗΔΑΤ, περίοδος 2006-2009 

 

4. Διαφορά στις αποδόσεις ομολόγων - Spreads 
          Σημαντικό στοιχείο όσο αφορά τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είναι η διασπορά των τιμών 

ομολόγων. Οι αποδόσεις συγκρίνονται μεταξύ τους έχοντας ως σημείο αναφοράς τα ομόλογα μιας χώρας με 

ισχυρή και σταθερή οικονομία, συνήθως τα γερμανικά ή το αμερικανικά ομόλογα και το άνοιγμα της διαφοράς 

μεταξύ τους είναι το λεγόμενο “spread”. Κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) αποτελεί 100 "μονάδες βάσης".  

   

 
Πίνακας 1: Απόδοση 10ετούς κρατικού ομολόγου πηγή: https://gr.investing.com (ημ/νία πρόσβασης 12/05/2018) 
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          Η άνοδος των spreads είναι επιζήμια για μια οικονομία γιατί αναγκάζεται να πληρώνει κάθε χρόνο 

παραπάνω χρήματα σε τόκους. Ωστόσο η άνοδος των spreads δεν βασίζεται στην κατάσταση της οικονομίας αλλά 

στην δυσπιστία για το μέλλον της. Επιπλέον μπορεί να χειραγωγηθεί και γενικά ακολουθεί πάνω κάτω τους 

κανόνες του χρηματιστηρίου. Για παράδειγμα μπορεί να αποφασιστεί μαζικά από τους επενδυτές να μην 

αγοράζουν ομόλογα από μια χώρα ή το αντίθετο. Με αυτό τον τρόπο τα spreads θα ανέβουν ή θα κατέβουν 

ανάλογα. Επίσης λειτουργούν με ανάδραση και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Μια αρχική άνοδος θα έχει 

σαν συνέπεια οι επενδυτές να υποθέσουν πως η συγκεκριμένη χώρα δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στο αυξημένο 

κόστος δανεισμού. Γι’ αυτό το λόγο και αποφεύγουν να τη δανείσουν. Έτσι όμως τα spread αυξάνονται ενώ 

αυξάνεται επίσης και η πίστη των δανειστών ότι η χώρα δε θα τα καταφέρει. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται 

ένας φαύλος κύκλος όπου η έλλειψη εμπιστοσύνης δημιουργεί επιπλέον έλλειψη εμπιστοσύνης. 

           

5. Υπόθεση «Ελληνική Κρίση» 

5.1 Η εμφάνιση της ελληνικής κρίσης 
          Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, σε μια εποχή που η ελληνική κρίση έχει πυροδοτήσει μια κρίση 

εμπιστοσύνης σε ολόκληρη την ευρωζώνη, οι χώρες επιχειρούν να περιορίσουν με αυστηρά μέτρα περιορισμού 

τα ελλείμματα στη χώρα, όπου βρίσκεται και η καρδιά της νέας φάσης της ευρωπαϊκής κρίσης. Η κρίση της 

ελληνικής οικονομίας συνδέεται εν μέρει με την κρίση της στρατηγικής του ευρώ. Οι οικονομικές εξελίξεις στις 

διεθνείς χρηματαγορές έπληξαν τον πυρήνα του ευρώ και οδήγησαν σε κρίση τις στρατηγικές εξουσίας που 

συνδέονται με αυτό. Η συμβίωση χωρών με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης κάτω από τη «στέγη» του ίδιου 

νομίσματος οδήγησε σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και κερδοφορίας. 

          Το 2010 οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν όλο και περισσότερο για την κατάσταση της Ελλάδας, όπου 

για πολλά χρόνια οι κρατικές δαπάνες αυξάνονταν πολύ γρηγορότερα από τα έσοδα. Η θέση της Ελλάδας γινόταν 

πιο περίπλοκη λόγω της συμμετοχής της στο ευρώ. Παρόλο που μεγάλο μέρος του δανεισμού της χώρας 

εκφραζόταν σε ευρώ η κυβέρνηση δεν ασκούσε κανένα έλεγχο επί του νομίσματος και δεν μπορούσε απλώς να 

τυπώσει περισσότερα ευρώ για να εξυπηρετήσει το χρέος της. Οι επενδυτές άρχισαν να λαμβάνουν υπόψη την 

πιθανότητα αθέτησης του ελληνικού δημοσίου και το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη. 

          Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή 

χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται από την αγορά κεφαλαίων στα ύψη, 

καθιστώντας απαγορευτικό το κόστος δανεισμού και αναγκάζοντάς τη να αποδεχτεί την προσφυγή της στο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το μηχανισμό «στήριξης» της ΕΕ. Το σημείο-ορόσημο ήταν η άνοδος 

των επιτοκίων του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου (αυτού με το οποίο η χώρα δανείζεται για διάστημα δέκα 

ετών) πάνω από το 6,00% τον Απρίλιο του 2010, ενώ τον Οκτώβριο του 2009 βρισκόταν στο 4,41%, αλλά και η 

προοπτική περαιτέρω αύξησής του, η οποία και τελικά επιβεβαιώθηκε, εκτοξεύοντάς το πάνω από το 12% στο 

ζενίθ της κρίσης, το Μάιο του 2010. Όταν το επιτόκιο του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε το 6,00%, η 

Ελλάδα έλαβε την οριστική απόφαση για την υποβολή αίτησης ενεργοποίησης του μηχανισμού οικονομικής 

βοήθειας του ΔΝΤ. 

 

5.2 Πιστοληπτική διαβάθμιση ομολόγων εν καιρώ έκρηξης της κρίσης 

          Η εταιρεία πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch (22/10/09) προέβη σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας από Α σε Α¯ με αρνητική προοπτική. Η ανωτέρω ενέργεια αντανακλά 

κυρίως την εκτίμηση επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης μετά και την ανοδική αναθεώρηση της 

εκτίμησης της ελληνικής κυβέρνησης για το έλλειμα της γενικής κυβέρνησης το 2009 αλλά και τις δυσμενέστερες 

αναθεωρήσεις για τα δημοσιονομικά μεγέθη προηγούμενων ετών.  

           Η εταιρία Moody’s (29/10/2009) έθεσε την πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας σε καθεστώς 

παρακολούθησης για πιθανή υποβάθμιση. Η ανωτέρω απόφαση αντικατοπτρίζει την ανησυχία για τη σημαντική 

επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης, καθώς και την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων μετά και τη 

δυσμενέστερη αναθεώρηση της πρόβλεψης για το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009. Ο Διεθνής Οίκος ανέφερε 

επίσης, ότι είναι μικρή η πιθανότητα τιθάσευσης του Δημόσιου χρέους. 

          Η εταιρία αξιολόγησης S&P (14/01/09) υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από Α σε 

Α¯  με σταθερή προοπτική. Ο Διεθνής Οίκος επισήμανε ότι παρότι η πιστοληπτική διαβάθμιση αντανακλά τη 

σχετικά υψηλή οικονομική κατάσταση και τη συμμετοχή στην Ε.Ε., η ανωτέρω ενέργεια αντικατοπτρίζει την 

απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας την οποία επιδείνωσε η παγκόσμια οικονομική κρίση.  
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Γράφημα 2: Πιστοληπτική Διαβάθμιση της Ελλάδας Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Bloomberg, Alpha Bank 

 

5.3 Πρωτογενής αγορά Ομολόγων και Λήξεις Χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης 
          Ιδιαίτερα επιβαρυμένη από ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της κεντρικής κυβέρνησης η περίοδος 2010 έως 

2019. Συγκεντρώνει περίπου το 77% του χρέους.  

          Τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ αποτελούν το 75,6%  του χρέους της 

κεντρικής κυβέρνησης (09/2009) από 74,7% το 2008 84,2% το 2007, 82,3% το 2006, 81,7% το 2005. Οι δαπάνες 

για τόκους χρέους της κεντρικής κυβέρνησης  ανέρχονται στο 5,1% του ΑΕΠ το 2009 ως συνέπεια της ανόδου 

του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από 4,7% το 2008 και 4,3 % το 2007. Το 2010 οι δαπάνες για τόκους 

προσεγγίζουν το 5,3% του ΑΕΠ.  

          Το Ελληνικό Δημόσιο υιοθέτησε ευέλικτη στρατηγική εκδόσεων λόγω της υψηλής αβεβαιότητας εξαιτίας 

των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και της ανάγκης καλύψεως των ταμειακών 

ελλειμάτων.  

          Ειδικότερα, οι εκδόσεις μεσοπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας (3, 5 και 10 έτη) υλοποιήθηκαν 

μέσω κοινοπραξιών ενώ των ΕΓΔ μέσω δημοπρασιών τύπου cut off price   έναντι ανταγωνιστικών προσφορών.  

          Η μέση σταθμική διάρκεια των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - 

Σεπτεμβρίου 2009 υποχώρησε στα 5,02 έτη έναντι 10,96 έτη το 2008, 13,25 έτη το 2007 και 10,47 έτη το 2006. 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος του 2009 μειώθηκε στο 4,09% από 

4,63% το 2008 αντικατοπτρίζοντας την καθοδική τάση των επιτοκίων στο τρέχον έτος. Το μέσο σταθμικό κόστος 

του νέου δανεισμού διαμορφώνεται ωστόσο υψηλότερα κατά 1,2% περίπου από αυτό της αντίστοιχης διάρκειας 

διατραπεζικών επιτοκίων. Οι εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου το πρώτο εξάμηνο του 2009 αντιστοιχούσαν 

περίπου στο 85% του συνολικού δανεισμού. 

 

5.4 Διάρθρωση εκδόσεων Πρωτογενούς Αγοράς  
          Σε  ιστορικά  υψηλά επίπεδα ο δανεισμός του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της επιδείνωσης των 

δημοσιονομικών συνθηκών. Ο συνολικός δανεισμός το 2009 εκτιμάται περίπου στα 66 δις. ευρώ υπερβαίνοντας 

σημαντικά το μέσο όρο της περιόδου 2004-2008 (37 δις. ευρώ). Το ποσό των εκδόσεων στην πρωτογενή αγορά 

την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2009 διαμορφώθηκε στα 66 δις. ευρώ από 42 δις. ευρώ και 35,5 δις. ευρώ 

τις αντίστοιχες περιόδους του 2008 και 2007.     
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Γράφημα 3: Διάρθρωση Εκδόσεων Πρωτογενούς Αγοράς 

 

5.5 Δευτερογενής αγορά  
          Υψηλές διακυμάνσεις παρουσίασε η καμπύλη ομολογιακών αποδόσεων το 2009. Βασικό χαρακτηριστικό 

η σημαντική αύξηση της κλίσεως της ομολογιακής καμπύλης  κυρίως μέχρι το μεσοπρόθεσμο διάστημα (10-2 

έτη). Η σημαντική μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ συνέβαλε ουσιαστικά στην υποχώρηση του βραχυπρόθεσμου 

τμήματος της ομολογιακής καμπύλης. Η επανατιμολόγηση του επενδυτικού κινδύνου και η επιδείνωση της 

δημοσιονομικής εικόνας της ελληνικής οικονομίας με τις συνεπακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις για την 

προοπτική της πιστοληπτικής διαβάθμισης της χώρας συντελούν στην άνοδο του μεσομακροπρόθεσμου 

τμήματος της καμπύλης αποδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαιτέρως από τα τέλη του γ’ τριμήνου 2009.                                                                  

 

 
 

Γράφημα 4: Καμπύλη ομολογιακών αποδόσεων 

 

 

5.6 Το τέλος για την κρίση πλησιάζει; 
          Η μορφή που θα έχει η εποπτεία των δανειστών και το κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις θα είναι 

διαθέσιμη μια προληπτική χρηματοοικονομική γραμμή στήριξης αναμένεται να διαδραματίσουν καταλυτικό 

ρόλο, καθώς οι αγορές μετά τον Αύγουστο θα αναζητούν ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αγοράσουν με λογικό 

επιτόκιο ελληνικό χρέος. Δεδομένης της ασθενούς θέσης της οικονομίας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στη 
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χαμηλή πιστοληπτική της διαβάθμιση, οι κίνδυνοι είναι σαφώς μεγαλύτεροι σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι 

ενδεικτικό ότι, παρά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τη Standard and Poor’s και τη Fitch, η Ελλάδα βρίσκεται 

στην θέση πιστοληπτικής διαβάθμισης Β+ από Β- (Β+ investment grade). 

          Γίνεται έτσι φανερό πως οι αγορές μετά τον Αύγουστο του 2018, όταν η χώρα θα βγει από το μνημόνιο, θα 

αναζητούν θετικούς καταλύτες ώστε να εμπιστευθούν την Ελλάδα και να αγοράσουν με λογικό επιτόκιο ελληνικό 

χρέος και για τον λόγο αυτόν η προετοιμασία του μεταμνημονιακού πλαισίου δεσμεύσεων και επιτήρησης της 

χώρας αποτελεί σημαντική παράμετρο της επόμενης ημέρας. 
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Ο κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στη Νότια Κορέα - Ευαγγελία Κατσιούρη  

 
 

Ευαγγελία Κατσιούρη 

Τμήμα Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ :ΙΔΡΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (PEST) 
      

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Political) 

 

     Η Νότια Κορέα είναι μία χώρα της Ανατολικής Ασίας, στο νότιο μέρος της κορεάτικης χερσονήσου. Ως κράτος 

ιδρύθηκε το 1948, και αποτελεί μια χώρα που ακολούθησε αξιοθαύμαστη οικονομική πορεία. Παρά την έλλειψη 

πολιτικής ομαλότητας , αλλά και φυσικών πόρων, η Νότια Κορέα κατάφερε και ανέπτυξε σημαντικό σύστημα 

εισαγωγών και εξαγωγών, όπως και τεχνολογίας. 

     Την δεκαετία του '50, η σύγκρουση με την Β.Κορέα προκάλεσε την έλευση περίπου 3 εκατομμυρίων πολιτών 

προς το Νότο. Η κατάσταση αυτή βελτίωσε την κοινωνική κινητικότητα ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε και 

φθηνό εργατικό δυναμικό για την τότε, αναπτυσσόμενη ακόμα , βιομηχανία. Τα έτη 1953-1961 η χώρα της Νότιας 

Κορέας δέχθηκε βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για στρατιωτική άμυνα και οικονομική 

ενίσχυση. Όσον αφορά την τελευταία, την ίδια περίοδο, η Αμερική χρηματοδότησε το 80% των εισαγωγών της 

χώρας που ήταν κυρίως τρόφιμα και διάφορα είδη για την ανακούφιση βασικών αναγκών. 

     Μερικές δεκαετίες αργότερα, η Νότια Κορέα εξασφάλισε ,στην εξωτερική πολιτική , και την βοήθεια της 

Ιαπωνίας και σημείωσε τον υψηλότερο δείκτη οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο το 1984. Το 1986 άνοιξαν για 

πρώτη φορά μετά τον πόλεμο τα σύνορα ανάμεσα στη Βόρεια και Νότια Κορέα. Ένα χρόνο αργότερα , το 1987, 

μετά από διαδηλώσεις του λαού, εγκρίθηκε με δημοψήφισμα νέο Σύνταγμα που προέβλεπε την απευθείας εκλογή 

του προέδρου της Δημοκρατίας , απόλυση κρατουμένων και ελευθερία του τύπου. 

     Τον Ιούνιο του 1990 οι διπλωματικές σχέσεις Νότιας Κορέας- πρώην ΕΣΣΔ αποκαταστάθηκαν, ύστερα από 

τη συνάντηση του Ρο με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στις ΗΠΑ. Τον Αυγουστό το του 1991 το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις συμμετοχής στον οργανισμό της Νότιας και Βόρειας Κορέας ως 

χωριστών κρατών. Οι διπλωματικές σχέσεις της Νότιας Κορέας με την Κίνα αποκαταστάθηκαν το 1992, ύστερα 

από την υπογραφή σχετικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. 

     Όσον αφορά την πολιτική σύσταση, στην Δημοκρατία της Κορέας ισχύει το πολιτικό σύστημα 

διακυβερνήσεως. Επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας , ο οποίος εκλέγεται 

άνα πενταετία και διορίζει τον πρωθυπουργό, με σύμφωνη γνώμη της Βουλής., των Υπουργών και των 

επικεφαλών των λοιπών αρχών και οργανισμών ασκήσεως εκτελεστικής εξουσίας. Ο πρόεδρος είναι επίσης ο 

επικεφαλής των  ένοπλων δυνάμεων της χώρας. Από το Φεβρουάριο του 2008 Πρόεδρος της χώρας είναι ο κ.Lee 

Myung. Bak. 

     Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια, των οποίων η ανεξαρτησία είναι δικαστικά κατοχυρωμένη. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ (Economical) 
     Η Νότια Κορέα μέχρι και την δεκαετία του 1960 ήταν γεωργική χώρα. Έκτοτε, και μέχρι σήμερα, σημείωσε 

μεγάλη οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη και έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές χώρες στη 

βιομηχανία παγκοσμίως. Στο μεγαλύτερο μέρος της στηρίζεται στους τομείς της μεταποιητικής και μεταλλευτικής 

βιομηχανίας, ενώ οι εξαγωγικοί της κλάδοι, οι οποίοι δέχθηκαν ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη, σήμερα έχουν 

κατακλύσει με τις ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων τους τη διεθνή αγορά, κυρίως με ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές 

συσκευές, αυτοκίνητα, χημικά προϊόντα, πλοία, υφάσματα και είδη ρουχισμού 

     Μετά το τέλος του πολέμου με την Βόρεια Κορέα, ξέκινησε στη χώρα ένα ευρύτατο αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

Κύριος τομέας ανάπτυξης ήταν η βιομηχανία, αλλά και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η Νότια Κορέα άρχισε 

να μετατρέπεται σταδιακά από  γεωργική σε βιομηχανική χώρα. Την δεκαετία του 1960 δόθηκε βαρύτητα στην 

βαριά βιομηχανία, κάτι που προκάλεσε οικονομική επιδείνωση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την δεκαετία του 

1980, όμως, η σταδιακή μείωση του κυβερνητικού ελέγχου μετέβαλλε την κατάσταση. Σήμερα η βιομηχανία της 

χώρας είναι συγκεντρωμένη γύρω απο την πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η παραγωγή αφορά κυρίως 

τους κλάδους της μεταλλουργίας και της χημικής βιομηχανίας, της παραγωγής χημικών λιπασμάτων πλαστικών, 

ελαστικών κατασκευής αυτοκινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, κατασκευή πλοίων, τσιμέντων, προϊόντων 

προηγμένης τεχνολογίας και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Στον τομέα την ελαφράς βιομηχανίας, οι 

νοτιοκορεάτες ασχολούνται με την υφαντουργία. Πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι τα προιόντα της 
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βιομηχανίας αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της χώρας. 

     Ένας άλλος τομέας που κατέχει σημαντικό ποσοστό στο σχηματισμό του ΑΕΠ είναι το εμπόριο. Τα ποσοστά 

συμμετοχής στο σχηματισμό του ΑΕΠ και απασχόλησης εργαζομένων αυξάνονται περαιτέρω τα τελευταία 

χρόνια. Μεγάλο μέρος του τομέα αυτού βρίσκεται στις συναλλαγές και στους τραπεζικούς και πιστωτικούς 

οργανισμούς, παράδειγμα των οποίων αποτελεί η Τράπεζα της Νότιας Κορέας. Η Νότια Κορέα συνεργάζεται 

κυρίως με τις ΗΠΑ ,Ιαπωνία και χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως αυτοκίνητα , 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, μηχανές, πλοία, χημικά προϊόντα, κόντρα πλακέ (η Νότια Κορέα είναι η 

μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στην Ασία, μετά την Ινδία), υφάσματα και ψάρια. Εισάγονται μηχανές, ηλεκτρικός 

και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, είδη προηγμένης τεχνολογίας, πετρέλαιο, προϊόντα οργανικής χημείας και σιτηρά. 

     Αναφορικά με την γεωργία, ένα μεγάλο ποσοστό του κορεατικού εδάφους καλύπτεται από δάση και μόνο το 

21% της γης καλλιεργείται.Οι κάτοικοι που ασχολούνται με την γεωργία μειώνονται με την πάροδο των χρόνων, 

κυρίως λόγω της γρήγορης αστικοποίησης της χώρας. Παρ’ όλη αυτήν την κατάσταση, η γεωργία διεξάγεται με 

σύγχρονα μέσα και η χώρα είναι αυτάρκης σε τρόφιμα, εκτός από το σιτάρι. Στη χώρα παράγεται ρύζι, καλαμπόκι, 

πατάτες, κεχρί και σιτάρι. Σημαντικά προιόντα είναι επίσης τα όσπρια, το βαμβάκι, το κριθάρι και ο καπνός. 

     Ο ορυκτος πλούτος της χώρας δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιος, ίδιως αν συγκριθεί με την Βόρεια Κορέα. 

Εξορύσσονται άργυρος, ψευδάργυρος, βολφραίμιο, κασσίτερο, γραφίτης χρυσός, μόλυβδος και φωσφορικά 

άλατα. Σπουδαία ενεργειακή πηγή αποτελεί ο ανθρακίτης, ενώ βρέθηκε και πετρέλαιο. Παρά το γεγονός αυτό, η 

χώρα δεν είναι αυτάρκης σε αυτόν τον τομέα και αναγκάζεται να εισάγει πετρέλαιο και από άλλες χώρες. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας παράγεται απο θερμοηλεκτρικά, υδροηλεκτρικά και γεωθερμικά εργοστάσια. 

                                                                                                                                          

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ :ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

     Η πρώτη νομοθετική προσπάθεια για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα έγινε το 1960 με 

την πρωτοβουλία του Syngman Ree, με τον Νόμο Παρακίνησης Αλλοδαπού Κεφαλαίου. Το 1961 με το 

πραξικόπημα του στρατηγού Park η κατάσταση μεταβλήθηκε. Η εσωτερική πολιτική αστάθεια τον οδήγησε να 

λάβει μέτρα και μεταρρυθμίσεις της Εθνικής Οικονομίας οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη κρατικο-

παραμβατική πολιτική αναφορικά με τις ξένες επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 1961-1973 

διακρίνονται τα συγκεκριμένα σημαντικά σημεία: 

• Επιβολή κριτηρίων εξαγωγικών επιδόσεων και μεταφοράς συγκεκριμένου τύπου 

τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, προκειμένου να εγκριθεί η εισροή άμεσης ξένης επένδυσης, αλλά και να ενταχθεί η 

νέα εταιρεία στο καθεστώς των κρατικά παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων. 

• Επιβολή ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών συμμετοχής αλλοδαπών, στο μετοχικό κεφάλαιο 

εγχώριων εταιρειών, με διαφοροποιήσεις από κλάδο σε κλάδο της Εθνικής Οικονομίας. 

• Αυστηρός προκαθορισμός των τομέων της οικονομίας, όπου επιτρέπεται ανάληψη αλλοδαπής 

πρωτοβουλίας. Οι τομείς αυτοί, αναγράφονταν με βάση το σύστημα της θετικής λίστας και ήταν ενταγμένοι στις 

προτεραιότητες της βιομηχανικής πολιτικής της Νότιας Κορέας. Πιο συγκεκριμένα, ευνοούνταν οι άμεσες ξενες 

επενδύσεις που μπορούσαν κατά τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικονομικού Σχεδιασμού, να συνεισφέρουν στην 

προώθηση των εξαγωγών, στην υποκατάσταση των εισαγωγών, στην ανάπτυξη των εγχώριων φυσικών πόρων, 

καθώς και στην υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων με χρονικό ορίζοντα άνω των πέντε ετών. 

• Επιβολή χρονικών και ποσοτικών περιορισμών στον επαναπατρισμό τόσο του αρχικού επενδεδυμένου 

κεφαλαίου όσο και των κερδών που προέκυπταν από την λειτουργία ενός αλλοδαπού επενδυτικού προγράμματος. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονα παρεμβατική κρατική πολιτική, γεγονός 

που έχει ως αποτέλεσμα οι ξένες επενδύσεις στην Νότια Κορέα να μην ξεπεράσουν τα 100 εκ.$ ΗΠΑ. 

     Τα πράγματα συνέχιζαν κάπως έτσι, με ελάχιστες αλλαγές, όταν το 1979, μετά την δολοφονία του στρατηγού 

Park αναλαμβάνει την ηγεσία ο Chun Doo Hwan. Ο νέος ηγέτης αντιλήφθηκε την δυσμενή οικονομική 

κατάσταση της χώρας και έκρινε απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αποφάσισε λοιπόν, την 

φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και της πολιτικής απέναντι στις ξένες επενδύσεις, μείωση φορολογίας και 

πρόσβαση αλλοδαπών κεφαλαίων σε περισσότερους τομείς της οικονομίας. 

     Το έτος 1997 ήταν αυτό που κρίθηκε καθοριστικό για τις ξένες επενδύσεις. Μία ευρύτερη οικονομική κρίση 

σε γειτονικές χώρες, αλλά και μία εσωτερική κρίση που περιλάμβανε την χρεοκοπία μεγάλων επιχειρήσεων 

εγκαινίασε μία νέα σχέση Νότιας Κορέας και αλλοδαπών κεφαλαίων και έντονη πρώθηση των τελευταίων. 

 

Ωστόσο, το πιο σημαντικό βήμα για την απελευθέρωση του εμπορίου της Νότιας Κορέας έγινε με την υπογραφή 

της συνθήκης με την Ευρωπαικη Ένωση. Το έτος 2011 υπογράφηκε η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ 

της Ε.Ε και Νότιας Κορέας. Η συμφωνία αυτή αποσκοπούσε στην αύξηση διμερών εμπορικών συναλλαγών 

ανάμεσα στα δύο μέλη. Προέβλεπε επίσης την κατάργηση δασμών στα περισσότερα προιόντα και κυρίως σε 

προιόντα αυτοκινητοβιομηχανίας, φαρμακοβιομηχανίας, σε ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και ηλεκτρικά είδη. 

     Πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο το σημαντικό βήμα που επέτρεπε την πρόσβαση ευρωπαικών 

επιχειρήσεων στην ασιατική αγορά. Οι εμπορικές συναλλαγές διευκολύνθηκαν αισθητά με την κατάργηση 

σημαντικών δασμών, αλλά και με την απελευθέρωση του εμπορίου των υπηρεσιών. 
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑΣ (SOCIAL) 
 

     Η Νότια Κορέα είναι μία χώρα με βαθιά στο χρόνο παράδοση στην κατανάλωση αλκοόλ.  Από την αρχαιότητα, 

οι νοτιοκορεάτες συνόδευαν όλες τις γιορτές και τις χαρές της ζώης με το ποτό, και η κατανάλωσή του αποτελούσε 

μια σπάνια ιεροτελεστία. Μερικές από τις γιορτές αυτές είναι η έλευση του νέου έτους, η ημέρα ευχαριστίας της 

Νότιας Κορέας και η φύτευση ρυζιού. Το ενδιαφέρον της Νότιας Κορέας για τη δημιουργία του ίδιου του αλκοόλ 

προήλθε κατά τη διάρκεια της Δυναστείας Κορυό (936-943), όταν η έκθεση σε ξένους πολιτισμούς και η 

εισαγωγή αποσταγμένου νερού δημιούργησαν τη βάση και την τεχνική για την απόσταξη μοναδικής αλκοόλης. 

Η κατανάλωση οινοπνεύματος χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη φαρμακευτική αγωγή τόσο των ενηλίκων όσο και 

των παιδιών κατά τη διάρκεια των ασθενειών. Επειδή το αλκοόλ λαμβάνει τόσο μεγάλη εκτίμηση, οι κορεάτες 

πρόγονοι έκαναν πολύ σκληρές προσπάθειες για να περάσουν οι παραδόσεις από γενιά σε γενιά . 

     Σήμερα, οι κάτοικοι της Νότιας Κορέας εξακολουθούν να συνεχίζουν την παράδοση όσον αφορά το αλκοόλ. 

Οι άνθρωποί πίνουν κυρίως για να ξεχάσουν τις δυσκολίες της ζωής τους, και είναι γεγονός πως βρίσκονται πολύ 

ψηλά στην κατάταξη με τις χώρες του πλανήτη που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Οι παραδοσιακές 

γιορτές του παρελθόντος που σχετίζονται με το ποτό συνεχίζονται ακόμη, με μικρές ωστόσο παραλλαγές. 

     Στη Νότια Κορέα, κάθε ποτό αφηγείται μία άλλη ιστορία. 

1. Πρώτοαναφερόμενο είναι φυσικά το παραδοσιακό ποτό της χώρας, το soju(φιλόξενη άνοιξη). Οι 

κορεάτες αποκαλούν το soju ως ''φίλο ζωής'' ή ''ποτό των κοινών ανθρώπων''. Το soju προήλθε από τον Goryeo 

το 13ο αιώνα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από την απόσταξη αλκοόλης με ζυμωμένους κόκκους ρυζιού. 

Κάποια στιγμή η παρασκευή κατ'αυτόν τον τρόπο απαγορεύτηκε, επειδή υπήρχε έλλειψη στην παραγωγή ρυζιού 

και έπρεπε να αντισταθμιστεί. Έκτοτε παράγεται από αποστάγματα αιθανόλης, από γλυκοπατάτα και ταπιόκα που 

αναμείχθηκε με αρτύματα γλυκαντικά και νερό. Παρ'ολο που η απαγόρευση άρθηκε, η παραγωγή του ποτού 

συνεχίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με την παράδοση μετά την έλευση του νέου έτους οι νοτιοκερεάτες 

έπιναν soju για να εξοντώσουν τις ασθένειες και τα κακά πνεύματα. 

2. Ένας άλλος τύπος soju είναι το dosoju, με φαρμακευτικά βότανα και εκλεπτυσμένο κρασί από ρύζι . 

3. Πολύ γνωστό ντόπιο αλκοολούχο ποτό είναι το makkoli, ένα έλαφρώς γλυκό αλκοολούχο ποτό με 

γαλακτώδες υπόλευκο χρώμα. Πρόκειται για ένα ποτό που παρασκευάζεται παραδοσιακά από ρύζι, ή σιτάρι 

αναμεμειγμένο με nuruk(ένζυμο). Στο παρελθόν συνήθιζαν να το πίνουν όλη νύχτα και να χορεύουν σε ειδικές 

τελετές. 

4. Το baekseju είναι ακόμα ένα κορεατικό ποτο που είναι βασισμένο στο ρύζι, αλλά παρασκευάζεται και 

απο ποικιλία βοτάνων. Δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ποτό, όπως η μπύρα και το soju, κάτι που ενδεχομένως να 

οφείλεται στην υψηλή του τιμή. Τα περασμένα χρόνια, υπήρχε μύθος για αυτό το ποτό πως τα βότανα σε αυτό 

χαρίζουν ζωή μέχρι και 100 χρόνια. 

5. Το ποτό yakju είναι ένα εξευγενισμένο κρασί από ρύζι που παράγεται από ατμό ρυζιού που έχει περάσει 

από πολλά στάδια ζύμωσης. 

6. Υπάρχει επίσης και το Cheongju(καθαρό κρασι) που είναι ένα είδος κρασιού παρασκευασμένο από ρύζι 

και υπόκειται σε πολλές παραλλαγές. 

7. Στην Νότια Κορέα υπάρχουν πολλοί οίνοι φρούτων που παρασκευάζονται συνδυάζοντας φρούτα ή 

μούρα με αλκοόλ . Τα πιο συνηθισμένα είναι με                  

8. δαμάσκηνα, κορετικά μαύρα σμέουρα, Κινέζικα κυδώνια, κεράσια, πευκά και ρόδια. 

 

9. Υπάρχουν πολλά παραδοσιακά κρασιά της Κορέας που παράγονται από λουλούδια. Αυτά 

περιλαμβάνουν κυρίως χρυσάνθεμα, ακακία, αζαλέα, άγρια τριαντάφυλλα, γλυκά πετάλια και μούρα. 

10. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποτό beolddeok ju. Ένα κρασί από ρύζι εγχυμένο με φυτικά 

φάρμακα και γλυκό με βύνη κολοκύθας που πιστεύεται ότι αυξάνει την αρσενική αντοχή. 

Το bem ju, κυριολεκτικά "φίδι Wine" γίνεται με την τοποθέτηση ενός φιδιού σε ένα βάζο αποσταγμένου 

ποτού όπως το Soju. Είναι ένα λαϊκό φάρμακο που λέγεται ότι είναι                                7 

 ιδιαίτερα  

"καλό για τους άνδρες". Χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι φιδιών. Η τοπική αντίληψη λέει ότι όσο πιο 

δηλητηριώδες το φίδι, τόσο πιο ισχυρή είναι η ιατρική ποιότητα. 

11. Ένα άλλο ποτό, το Chuseongju ,είναι ένας παραδοσιακός οίνος που παρασκευάζεται από  ρύζι και 

βότανα. 

12. Σημαντικό μέρος στην νοτιοκορεατική αγορά ποτού κατέχει και η ζυθοποιία. Στην εγχώρια αγορά της 

Νότιας Κορέας υπάρχουν δύο μεγάλοι κατασκευαστές Hite-jinro και Ob. Οι εγχώριες μπύρες είναι αρκετά πιο 

φθηνές από τις εισαγόμενες, προσφέροντας έτσι μία πιο οικονομική επιλογή. 

 

    Παραδοσιακά ποτά της Νότιας Κορέας που παρασκευάζονται κυρίως από ρύζι και έχουν και φαρμεκευτικές 
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ιδιότητες  

Είναι τα Insamju, Jugyeopcheongju, Ogalpiju, Sansachun και Songsunju. 

Σε όλη την αγορά υπάρχουν, φυσικά, και τα αλκοολούχα ποτά δυτικού τύπου που κυριαρχούν σε Ευρώπη και 

Αμερική. 

Στην κορεατική αντίληψη, το soju είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να ‘’μείνει κάποιός μεθυσμένος όλο το 

βράδυ’’. Το whiskey , από την άλλη, θεωρείται είδος πολυτελείας και χρησιμοποιείται ως μέσο εντυπωσιασμού. 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΤΟΥ 

     Η Νότια Κορέα, όπως και όλες οι άλλες χώρες, διαθέτει τις δικές της παραδόσεις και ιδιαιτερότητες σχετικά 

με την κατανάλωση ποτού. Όπως προανεφέρθηκε, είναι μία χώρα με παράδοση αιώνων αλλά και ενδιαφέρουσα 

φιλοσοφία πάνω στην κατασκευή αλλά και κατανάλωση του αλκοόλ. Οι κάτοικοι της χώρας αποδίδουν μεγάλη 

σημασία στον τρόπο και τη διαδικασία κατανάλωσης και σερβιρίσματος, ενώ παράλληλα η διαδικασία αυτή 

συνοδεύεται από τους δικούς της κανόνες. 

     Ξεκινώντας από συνήθειες που διαγράφονται στο βάθος του χρόνου, οι νοτιοκορεάτες στο παρελθόν έπιναν 

σε μεγάλες γιορτες, όπως ο ερχομός του νέου έτους. Ο σκοπός της διαδικασίας ήταν να ανοίξουν τις καρδιές τους, 

να έρθουν πιο κοντά και να ξεχαστούν για λίγο από τα βάσανα της ζωής. Στη σημερινή κορεατική κοινωνία οι 

άνθρωποι δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη αφορμή για να πιουν, καθώς η διαδικασία φαίνεται να αποτελεί μέρος 

της καθημερινότητάς τους. Χρησιμοποιούν επίσης το ποτό ως μία ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, και να 

γκρεμίσουν για λίγο τα τείχη που διαμελίζουν την έντονα ιεραρχημένη κορεατική κοινωνία. 

     Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως στην Νότια Κορέα οι κάτοικοι δεν απορρίπτουν το ποτό, καθώς αυτό 

θεωρείται απόρριψη της γενναιοδωρίας. Επίσης, πρέπει πάντα να γεμίζεις το ποτήρι του διπλανού σου, όταν αυτό 

είναι άδειο, άλλα όχι το δικό σου. 

Ακόμη, όταν κάποιός σου προσφέρει ποτό πρέπει να πίνεις τουλάχιστον ένα ποτήρι, ακόμα και αν δεν σου αρέσει, 

για να μην τον προσβάλλεις. 

     Στη Νότια Κορέα, είναι παραδοσιακό ότι όταν κάποιος δίνει ένα αλκοολούχο ποτό σε έναν ενήλικα, το άτομο 

πρέπει να προσφέρει το ποτό με σεβασμό και με τα δύο χέρια. 

 Υπάρχει επίσης παρόμοια παράδοση για την παραλαβή ποτών. Όταν λαμβάνετε ποτά, ισχύει η ίδια εθιμοτυπία 

με όταν τα προσφέρετε. Όταν οι πρεσβύτεροι δίνουν αλκοόλ σε ένα νεότερο άτομο, ο νεαρότερος πρέπει να πάρει 

το ποτό ευγενικά και με ευγνωμοσύνη λέγοντας "ευχαριστώ". Το επόμενο βήμα είναι να χτυπήσετε το μπουκάλι 

και στη συνέχεια να το βάλει κάτω. Αυτό ευχαριστεί τους πρεσβύτερους. Επίσης, όταν πίνει μπύρα, είναι σωστό 

για τον νεαρό πότη να γυρίσει το κεφάλι. Ένα άλλο μέρος όπου οι κορεάτες δείχνουν τον σεβασμό στους 

μεγαλύτερους είναι το τραπέζι, όπου πάντα σερβίρουν ποτό πρώτα σε αυτούς.   

     Η 15η ημέρα της Πρωτοχρονιάς σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο είναι μια παραδοσιακή νότιo-

κορεατική αργία. Πολλοί παρακολουθούν σε εκδηλώσεις το φεγγάρι σε όλη τη χώρα για την πρώτη πανσέληνο 

του νέου έτους. Τη νύχτα εκείνη, οι Κορεάτες πίνουν το Daeboreium ή "κρασί-γευστικό κρασί" με την ελπίδα να 

ακούσουν καλά νέα γρήγορα για το επόμενο έτος. Ενώ τα παιδιά δεν πίνουν αλκοόλ, ενθαρρύνονται να 

τοποθετήσουν τα χείλη τους στο ποτήρι, στη συνέχεια ρίχνουν το κρασί σε μια καμινάδα για να αποτρέψουν την 

ασθένεια και την εξάτμιση. Κάθε περιοχή έδωσε το δικό της όνομα στο ποτό. 

     Η πέμπτη ημέρα του πέμπτου μήνα του σεληνιακού ημερολογίου ονομάζεται <<Dano>>. Πρόκειται για μια 

σημαντική γιορτή και γιορτάζει τη μεταφύτευση φυτωρίων ρυζιού και την εποχή του χρόνου, όταν η ενέργεια 

''γιν'' είναι ασθενέστερη και η ενέργεια ''γιανγκ'' είναι ισχυρότερη. Οι ιδιότητες στο ποτό λέγεται ότι διαλύουν τα 

κακά πνεύματα, παρέχοντας διαφυγή από την ατυχία και προωθώντας την υγεία και τη μακροζωία. 

     Όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα, τα παλαιότερα χρόνια οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση 

στην κατανάλωση ποτού. Τώρα συμμετέχουν κανονικά, όπως και οι άντρες. Επίσης, είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε πως όταν  οι Κορεάτες πίνουν αλκοόλ, κάθε ποτό ταιριάζει με κάθε διαφορετικό φαγητό. Για 

παράδειγμα, το κοτόπουλο ταριάζει με την μπύρα, το soju με το samgyeobsal και το makgeoli με το jeon . 

                                                                                                                                            

Είναι σύνηθες να ταιριάζουν ορισμένες αλκοόλες με ορισμένα τρόφιμα. Αναφορικά με το κρασί, δύσκολα 

συνήθισαν σε αυτό οι κορεάτες, γιατί δεν ταίριαζε με τις καυτερές γεύσεις στις οποίες ήταν συνηθισμένοι. Το 

κρασί καταναλώνεται πολύ συχνα μέσα στα πλαίσα της οικογένειας, επειδή υπάρχει η εκτίμηση πως είναι 

ωφέλιμο για την υγεία(όταν υπάρχει μέτρο).Τα τελαυταια χρόνια ωστόσο καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο 

μέρος στην αγορά, που είναι όμως αρκετά μικρότερο απο αυτό που καταλαμβάνει η μπύρα και το soju. 

     Τέλος, ολόκληρη η παράδοση των κατοίκων της Νότιας Κορέας γύρω από το ποτό, συνοψίζεται σε ένα ρητό 

που λέει πως ''Ποτέ δεν πρεπει να σταματάς να πίνεις στο ένα ποτήρι.'' 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ (TECHNOLOGICAL) 
      

     Η Νότια Κορέα θα μπορούσαμε να πούμε πως αντικατοπτρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη. Αν και πρόκειται, 

σαφέστατα, για μία χώρα που έχει περάσει από καθόδους και υφέσεις, τώρα πλέον βρίσκεται σε μία εξαιρετικά 

ευνοημένη θέση. Η χώρα έχει βραβευθεί επανειλλημμένα για τις διάφορες τεχνολογικές ανακαλύψεις και 

καινοτομίες και έχει ολοκληρωμένη διαστημική συνεργασία με τη Ρωσία. Η Σεούλ κατατάσσεται ως <<ηγετική 

ψηφιακή πόλη>> και <<τεχνολογική πρωτεύουσα του κόσμου>> 

     Είναι λοιπόν ,προφανές πως ο γενικότερο κλίμα της χώρας όσον αφορά τον τεχνολογικό και επιστημονικό 

τομέα είναι ευνοικό και μπορεί να υποστηρίξει και να αναδείξει αντίστοιχες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα, μία τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε κάθε 

νέο ξεκίνημα στην αγορά που θα κάνει μία νέα επιχείρηση. 

ΤΑ ΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ 
 

     Η Νότια Κορέα καταλογίζεται σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές οινοπνευματώδων παγκοσμίως. Η αγορά 

της Νότιας Κορέας πρόσφατα άνοιξε προς ξένους επενδυτές όταν τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Ελευθέρων 

Συναλλαγών με την Ευρωπαική Ένωση την 1η Ιουλίου 2011. Οι περισσότεροι δασμοί καταργήθηκαν με την 

έναρξη της συμφωνίας κι έτσι οι εισαγωγές ποτών από το εξωτερικό έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα 

προστατεύεται η εγχώρια παραγωγή. 

     Όσο περνούν τα χρόνια, η νοοτροπία των νοτιοκορεατών φαίνεται να αλλάζει, καθώς πλέον επιλέγουν το ποτό 

τους με βάση τη γεύση και το άρωμα. Κυρίως οι γυναίκες, αλλά και μεγάλο μέρος του υπόλοιπου καταναλωτικού 

κοινού, προτιμούν τα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη, καθώς παρατηρείται μια στροφή του 

πληθυσμού σε εναν πιο υγιεινό τρόπο ζωης, τα οποία προωθούνται ιδιαίτερα στην εγχώρια αγορά. Μία σύντομη 

παρουσίαση της κορεατικής αγοράς βάζει την κατανάλωση της μπύρας στην πρώτη θέση(60,3%). Στη δεύτερη 

θέση βρίσκεται το παραδοσιακό κορεατικό ποτό soju(29,3%), ενώ τα υπόλοιπα ποτά, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται τα κρασιά, τα υπόλοιπα τοπικά ποτά, αλλά και τα εισαγόμενα δυτικού τύπου, κατέχουν 

μόλις το 10,4%. 

 

*Τα στοιχεία είναι από έρευνα του 2005, ωστόσο στοιχεία από έρευνα του 2003 ήταν παρόμοια, με πολύ μικρές 

διαφορές. Πιο προσφατα στοιχεία δεν βρέθηκαν. 

                                                                                                                                                                                                   

 

ΜΠΥΡΑ 

 

     Η μπύρα είναι το ποτό που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών στην Νότια 

Κορέα, τόσο όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, τις εισαγωγές, αλλά και το ποσοστό κατανάλωσης. Στην κοινωνία 

της χώρας είναι σύνηθες πολλοί κάτοικοι να φτιάχνουν μπύρα οικιακά. Παρά την απελευθέρωση του εμπορίου 

και την αύξηση των εισαγωγών τα ταλευταία χρόνια, οι νοτιοκορεάτες δείχνουν σαφέστατη προτίμηση στις 

μπύρες που παράγονται εγχώρια, σε σχέση με τις εισαγόμενες. 

     Ο αριθμός των εισαγόμενων προιόντων μπύρας έχει αυξηθεί σε 200+ είδη. Παρά το γεγονός αυτό, οι 

εισαγόμενες μπύρες κατέχουν μόνο το 5% τις εγχώριας αγορας, και από το ποσοστό αυτό, το 60% ανήκει σε 7 

συγκεκριμένα προιόντα. 

       

Budweiser, Miller, Corona 

Heineken, KGB, Karlsberg, Sapporo 

 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΠΥΡΑΣ 

SOJU

ΜΠΥΡΑ 

ΛΟΙΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΓΧΩΡΙΕΣ
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OB- HITEJINRO 
 

     Η εγχώρια αγορά μπύρας της Νότιας Κορέας κυριαρχείται απο την ηγεσία δύο μεγάλων επιχειρήσεων, της OB 

και της HITE-JINRO. 

     Όσον αφορα την εταιρεία OB, από το 2014 ως σήμερα είναι θυγατρική της AB Inben. Η OB παράγει πολλά 

από τα δημοφιλέστερα ποτά της Κορέας, όπως τα μάρκα OB, Cass και Cafri lager. Όλες οι μπύρες OB 

προέρχονται από το ρύζι, και όχι από τη βύνη κριθαριού που είναι γνωστή στον κόσμο της Δύσης. Επίσης, οι 

μπύρες που κατασκευάζονται από βύνη, έχουν αρκετά χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη σχετικά με τις μπύρες 

της Δύσης και της Αμερικής. 

Η δεύτερη εταιρεία που κυριαρχεί στην αγορά μπύρας στην Νότια Κορέα είναι η Hite-jinro. Ο όμιλος Hite-Jinro 

ανακοίνωσε δημοσίως ότι ιδρύει μια νέα εταιρεία με την επωνυμία "Hite- Jinro Ε.Π.Ε'', που συνδυάζει Hite 

Brewery Co, Ltd και Jinro Ltd στις 8 Απριλίου 2011. Ο σκοπός συγχώνευσης της εταιρείας ήταν να 

μεγιστοποιηθούν τα κέρδη και να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν από τον ανταγωνισμό, 

καθιστώντας την νέα τώρα εταιρεία πιο έντονα ανταγωνιστική απέναντι στις άλλες.  Η νέα εταιρεία αποβλέπει 

σε καλύτερής ποιότητας προιόν μπύρας, αλλά και soju. Αναμένεται ακόμη να γίνει μία διεθνή εταιρεία, με 

παγκόσμια αγορά στηριζόμενη στο αποτελεσματικό marketing. 

     

 
 Στην Νότια Κορέα, παρά την μεγάλη και ενεργή βιομηχανία παραγωγής μπύρας που υφίσταται, υπάρχουν 

αρκετές μικρές ζυθοποιείες, ενώ οι κάτοικοι παρασκευάζουν το συγκεκριμένο ποτό και οικιακά. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΥΡΑΣ 

      

     Είναι σαφές ότι οι νοτιοκορεάτες προτιμούν την εγχώρια παραγόμενη μπύρα. Ωστόσο δεν θα μπορούσαν να 

λείπουν οι εισαγωγές από την κορεατική αγορά. 

 

 
 

 

     Όπως παρουσιάζεται και στο παραπάνω διάγραμμα, οι εισαγωγές μπύρας είναι σχεδόν μηδαμινές, μέχρι και 

το έτος 2002. Έκτοτε ξεκινούν να αυξάνονται, χωρίς να φτάνουν όμως σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμο. Σαφώς, οι 

εισαγωγές μπύρας, όπως και πολλών άλλων προιόντων, μπαίνουν σε σταθερά αυξητική βάση από το 2011 και 

μετά. Οι κύριες προμηθεύτριες χώρες της Κορέας είναι οι χώρες την Ε.Ε και οι ΗΠΑ. 

 

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ-ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 
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     Η αγορά του κρασιού διαθέτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χώρα τη Νότιας Κορέας. Αρχικά, το κρασί ήταν 

ξένο στη συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως λόγο της γεύσης του, επειδή οι κορεάτες είναι συνηθισμένοι σε πιο 

καυτερές γεύσεις. Στη συνολική αγορά, τα κρασιά αποτελούν το 2,7%. Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να 

καταλαμβάνει όλα και μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, αλλά και των εισαγωγών, αφού το 85,4% των κρασιών 

είναι εισαγόμενα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι κορεάτες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα κρασιά και σε 

τοπικές συνταγές. Η μεγαλύτερη κατανάλωση κρασιού γίνεται κατά την διάρκεια των δύο μεγάλων γιορτών, στην 

ελεύση του νέου έτους και στο Chusok. 

    Όσον αφορά το είδος εισαγόμενου κρασιού, τα λευκα κρασιά καταλαμβάνουν το 48% των εισαγωγών, τα 

κόκκινα κρασια το 39% των εισαγωγών και οι αφρώδεις οίνοι μόλις το 13%. 

 

 
 

      

 

   Αναφορικά με τις χώρες οι οποίες  προμηθεύουν κρασί στη Νότια Κορέα, στην κορυφή βρίσκονται κυρίως οι 

Ευρωπαικές χώρες και οι ΗΠΑ. Παρατηρείται ακόμη πως τα κρασιά κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 

στην αγορά των νοτικορεατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως το 2007 οι κορεάτες κατανάλωσαν 

ποσότητα  οίνου 2,53 μεγαλύτερη από εκείνη του 2000. 

 

 
 

 

 

     Παράλληλα με τις εισαγωγές μπύρας, με την κατάργηση των δασμών, που προήλθε από την απελευθέρωση 

του εμπορίου, αυξήθηκαν ταχύτατα και οι εισαγωγές κρασιών, κάτι που αποτελεί μία ακόμα απόδειξη για την 

επιρροή του δυτικόυ τρόπου ζωής. Όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών ανάλογα με το είδος κρασιού, 

για τα κόκκινα κρασιά πρώτη σε σειρά προτίμησης είναι η Γαλλία, ακολουθούν η Ιταλία και η Χιλή. Για τα λευκά 

κρασιά, οι περισσότερες εισαγωγές γίνονται απο Γερμανία και λιγότερες απο Γαλλία, ένω για τους αφρώδεις 

οίνους πρώτη σε σειρά προτιμήσεως είναι πάλι η Γαλλία. 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, είναι σαφές πως η Γαλλία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

στην Νότια Κορέα (42%), και το αμέσως μεγαλύτερο μερίδιο ανήκει στη Χιλή (30%). Με αρκετά μεγάλο μερίδιο 

αγοράς ακολουθούν οι ΗΠΑ (17%) και η Ισπανία (11%). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 
     Αναφορικά με τα ελληνικά κρασιά, αυτά ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα άγνωστα στην κορεατική αγορά. Γενικώς, 

είνα γνωστό πως οι κορεάτες δεν συνδέουν το κρασί με της Ελλάδα. Έτσι οι εισαγωγείς της χώρας δεν τα 

προτιμούν, καθώς συχνά αποφεύγουν να αναλάβουν το ρίσκο προώθησης αγνώστων στην αγορά προιόντων. Το 

μερίδιο ελληνικών προιόντων επομένως είναι ασήμαντο. Παρά το γεγονός αυτό, τα ταλευταία χρόνια βρίσκονται 

ήδη στα ράφια προιόντα ελληνικών επιχειρήσεων( Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Μπουτάρης ΑΕ, Τσάνταλης ΑΕ, Alpha 

Estate, Avantis Estate,  Barafakas, Domaine Biblia Chora, Douloufakis Winery, Gavalas Winery, Ktima 

Gerovassiliou, Katogi Strofilia, UWC Samos, Troupis Winery, Oenogenesis, RIRA, Stoupakis Chios Distillery 

S.A και Κουρτάκης.) 

      Οι προσπάθειες για την εξαγωγή ελληνικών κρασιών στην Νότια Κορέα έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία 

χρόνια. Απαιτείται ένα πιο εντατικοποιημένο σύστημα προώθησης, στήριξη των προιόντων στην κορεατική 

αγορά, αλλά και συνεργασία με τους μεγάλους τοπικούς εισαγωγείς. Εξαιρετικά σημαντική ήταν η ελληνική 

παρουσία στη διεθνή έκθεση κρασιού ''Seoul international spirits and wine''. Οι εξαγωγές του ελληνικού κρασιού 

στην Νότια Κορέα, είναι ακόμη ασήμαντες (ανέρχονται στα 59.000 δολ.), αν και σε σχέση με το 2014 

υπερδεκαπλασιάστηκαν.  

    Το σχεδιαζόμενο από το Enterprise Greece και τον ΕΔΟΑΟ πρόγραμμα προβολής και προώθησης κρασιού θα 

αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριετίας και θα 

συνδυασθεί με την ενεργοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή 

και μάλιστα με φυσική παρουσία στις δράσεις που θα αναληφθούν. 

 

 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

    Τέλος, σχετικά με τα παραδοσιακά κρασιά, το makkoli είναι το περισσότερα διαδεδομένο, και κερδίζει ολοένα 

και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Τα υπόλοιπα τοπικά προιόντα διατίθενται απο τις διάφόρες τοπικές επιχειρήσεις 

μικρές ή μεγάλες, χώρις , ώστόσο, να κατέχουν υψηλή θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών.( Αναφέρεται η 

ποικιλία αναλυτικά στη σελίδα  7-8) 
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ΛΟΙΠΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

     Οι προαναφερόμενοι κλάδοι είναι εκείνοι που παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον στην αγορά της 

Νότιας Κορέας. Από τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, το περισσότερο διαδεδομένο , μετά τις μπύρες, είναι το 

παραδοσιακό ποτό της χώρας το soju. Το 1962 η περιεκτικότητα οινοπνεύματος έφτανε το 25%, τώρα λόγω 

αλλαγής νοοτροίας, κυκλοφορεί σε συσκευασίες 19% και 19,5%. 

     Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι της χώρας προτιμούν ποτά με μικρότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ως 

αποτέλεσμα ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Όσον αφορά λοιπόν τα ποτά δυτικού τύπου ,κατέχουν ελάχιστο 

μερίδιο στην κορεατική αγορά , μόλις 1,1%. Από τα οινοπνευματώδη, βασική εισαγωγή αποτελεί το 

whiskey(97%) και οι κύριες χώρες εισαγωγής είναι κατά σειρά η Ιαπωνία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. Πάντως, όλα 

τα αλκοολούχα ποτά δυτικού τύπου (whiskey, vodka, ρουμι) , φαίνονται να έχουν υποκατασταθεί με το soju από 

τους περισσότερους καταναλωτές. 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

     Όλα τα προιόντα, εισαγόμενα και μη, απαιτούν άδεια εμπορίας αλκοόλ από όλες τις επιχειρήσεις και τους 

λοιπούς εμπόρους. Η διάθεση του προιόντος είναι σε πολλά σημεία: 

1. Καταστήματα ή supermarkets , στα οποία γίνονται συχνά και προγράμματα προώθησης. 

2. Κάβες 

3. Discount stores 

4. Πωλήσεις σε συνδρομητές 

5. Ξενοδοχεία-καταστήματα 

6. Convenience stores 

7. Duty free 

8. Αεροπορικές εταιρείες. 

     Εισαγωγές κρασιού μπορούν να γίνουν μόνο από κατόχους άδειας εισαγωγής οινοπνευματωδών ποτών. Οι 

εισαγωγείς είναι κυρίως ανεξάρτητες εταιρείες εξειδικευμένες στην εισαγωγή αλκοολούχων. Πρόσφατα, άρχισαν 

να αυξάνονται και οι εισαγωγές από αλυσίδες καταστημάτων, καθώς τα κρασιά αρχίζουν να καταλαμβάνουν 

πλέον κεντρική θέση στις πωλήσεις τους. Συχνά εισαγωγές γίνονται και από θυγατρικές εγχώριων εταιρειών 

παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών. 

     Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγείς αποφεύγουν να συνεργαστούν με ενδιάμεσους παράγοντες και συνήθως 

επιδιώκουν να είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι.                                                                                                                                

     Όμως, η αγορά είναι ολιγοπωλιακή, καθώς από τις 400 περίπου υπάρχουσες άδειες        εισαγωγής, είναι 

δραστήριες περίπου οι 150, ενώ το 90% των εισαγωγών πραγματοποιείται από περίπου 50 επιχειρήσεις. Ως 

αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ υψηλά και η επιβάρυνση του καταναλωτή μεγάλη, σε σύγκριση με 

άλλες χώρες για τα ίδια κρασιά. 

    

Κάτι που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι πως στην Νότια Κορέα απαγορεύεται η  προώθηση αλκοόλ μέσω 

του διαδικτύου. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τον ανταγωνισμό και την αύξηση της κατανάλωσης. Αξιοσημείωτο 

είναι πως το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εξαιρετικά αναπτυγμένο στη Νότια Κορέα. Η απαγόρευση συμβαίνει 

επειδή επιδιώκεται να μειωθεί η έκθεση των αλκοολούχων προιόντων σε μικρότερες ηλικίες, αποβλέποντας στην 

πρόληψη του αλκοολισμού. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 

     Όπως ήδη αναφέραμε, απαραίτητη είναι η απαιτούμενη άδεια εισαγωγής και διάθεσης οινοπνευματωδών 

ποτών. Προ του εκτελωνισμού, το προϊόν ελέγχεται για συστατικά που απαγορεύονται στην Κορέα. Εφόσον 

κριθεί κατάλληλο, καταβάλλονται οι φόροι και ακολουθεί εκτελωνισμός. Για την πιστοποίηση της κοινοτικής 

καταγωγής των προϊόντων και την υπαγωγή τους στην FTA,  απαιτείται να γίνει «δήλωση καταγωγής» από τον 

ίδιο εξαγωγέα. 

     Όμως, για να μπορεί η εξαγωγική επιχείρηση να εκδίδει τέτοιες «δηλώσεις καταγωγής», πρέπει να έχει λάβει 

από τις εθνικές τελωνειακές αρχές μια ειδική άδεια <<εγκεκριμένου εξαγωγέα>>. Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα 

μπορεί να εκδίδει από μόνη της «δηλώσεις καταγωγής» για όλες τις μελλοντικές εξαγωγές, στις οποίες πρέπει να 

αναγράφει τον αριθμό της άδειας αυτής, χωρίς να χρειάζεται πλέον να απευθύνεται σε τελωνεία, επιμελητήρια ή 

οποιαδήποτε άλλη αρχή. 

     Όταν πρόκειται για προϊόντα με συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 6000 ευρώ, όλες οι επιχειρήσεις έχουν 

το δικαίωμα έκδοσης «δήλωσης καταγωγής», χωρίς να χρειάζονται άδεια «εγκεκριμένου εξαγωγέα». 

     Το πρόβλημα είναι σοβαρό, αλλά αμβλύνεται επειδή υπάρχει προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία 

εκτελωνισμού, για να εκδοθεί εκ των υστέρων και να προσκομιστεί η «δήλωση καταγωγής», ώστε μα επιστραφεί 

ο δασμός που καταβλήθηκε. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Ισορροπημένη Στοχοθεσία θεωρημένη από Ανθρωποκεντρική σκοπιά  - Δήμητρα Ζώγα & Μαρία Δροσινού 

 

 (Balanced scorecard from a human perspective) 

 
Δήμητρα Ζώγα, Μαρία Δροσινού 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από έντονες και ραγδαίες εξελίξεις με συνεχώς νέα κοινωνικά και οικονομικά 

δεδομένα. Στον κυκεώνα των αλλαγών αυτών, σε συνδυασμό με το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο 

χαρακτηρίζει τις σύγχρονες αγορές, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να διακριθούν 

κάνοντας στροφή προς τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Πώς όμως οι επιχειρήσεις 

θα κρίνουν ότι πράγματι η εφαρμοζόμενη στρατηγική τους οδηγεί προς την επίτευξη των στόχων και του 

οράματος τους? Πώς θα αποτιμήσουν την πορεία τους? Πώς θα αποκτήσουν εικόνα της απόδοσης τους? 

 

Τα παραδοσιακά συστήματα διοίκησης, βάσει των οποίων η απόδοση μιας επιχείρησης κρίνεται τελικά από τα 

οικονομικά της αποτελέσματα, δεν αρκούν για να βασίσει σήμερα μια επιχείρηση την επίδοση της. Τα οικονομικά 

αποτελέσματα μίας επιχείρησης είναι σαφώς σημαντικά αλλά δεν αποτυπώνουν την κατάσταση της. Κατά αυτό 

τον τρόπο, τα συστήματα μέτρησης της επίδοσης προσαρμόζονται και μεταβάλλονται σε συστήματα μέτρησης 

της επίδοσης που βασίζονται στις κατά περίπτωση στρατηγικές των επιχειρήσεων.  

 

Η Ισορροπημένη Στοχοθεσία (Balanced Scorecard) είναι ένα σύστημα μέτρησης της επίδοσης μιας επιχείρησης 

που δεν περιορίζεται μόνο στην χρηματοοικονομική κατάσταση αυτής, αλλά επιδιώκει να «δει» την επιχείρηση 

σαν ένα σύνολο. Ουσιαστικά είναι ένα σύγχρονο μεθοδολογικό πλαίσιο και ένα εργαλείο διοίκησης και 

βελτίωσης απόδοσης μιας επιχείρησης που μπορεί να αναλυθεί και να χρησιμοποιηθεί ως Σύστημα Μέτρησης 

Επίδοσης, ως Στρατηγικό Σύστημα Ελέγχου, αλλά και ως Εργαλείο Επικοινωνίας. 

Σκοπός της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι να  δημιουργήσει ισορροπία μεταξύ των διάφορων παραγόντων 

που αφορούν την απόδοση της επιχείρησης. 

 

2. Παράμετροι της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας 

 

Η Ισορροπημένη Στοχοθεσία απαρτίζεται από τέσσερις συνιστώσες, βάσει των οποίων θα κριθεί εν τέλει η 

επίδοση της επιχείρησης. 

Πρώτη συνιστώσα αποτελεί η θεώρηση της επιχείρησης από  Χρηματοοικονομικής πλευράς. Η συνιστώσα αυτή 

εστιάζει στους χρηματοοικονομικούς στόχους (οικονομικές προσδοκίες μετόχων, απόδοση επενδυμένων 

κεφαλαίων) που έχουν τεθεί από την επιχείρηση, οι οποίοι συνοψίζονται σε τρεις λέξεις: 

- Επιβίωση: Επιτυγχάνεται με τη σωστή παρακολούθηση των ταμειακών ροών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

επιβίωση της επιχείρησης.  

-  Ανάπτυξη: Επικεντρώνεται κυρίως στην άνοδο των πωλήσεων, που τελικά θα επιφέρει και την οικονομική 

ανάπτυξη της επιχείρησης. 

-  Απόδοση: Αποτυπώνεται βασικά στην αύξηση της τιμής της μετοχής, που αποτελεί και την αποτίμηση της 

επιχείρησης.  

Σκοπός άλλωστε μιας επιχείρησης είναι η ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων ομάδων 

(stakeholders) και απώτερος σκοπός αυτής η μεγιστοποίηση του κέρδους. 

 

Δεύτερη συνιστώσα αποτελεί η θεώρηση της επιχείρησης από την πλευρά των Πελατών. Εξετάζει την εικόνα που 

έχουν οι πελάτες για την επιχείρηση, την αντίληψη της αγοράς για την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων 

ή υπηρεσιών της και τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της.  

Ενδεικτικοί δείκτες βάσει των οποίων θα κριθεί η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στην εν λόγω συνιστώσα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν η απόκτηση νέων πελάτων, η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, η ικανοποίηση 

εν γένει όλων των πελατών, το ποσοστό του μεριδίου αγοράς αλλά και η κερδοφορία.  

 

Τρίτη και εξίσου σημαντική συνιστώσα αποτελεί η θεώρηση της επιχείρησης μέσα από το σύστημα των 

Εσωτερικών Διαδικασιών που εφαρμόζει.  

Εξετάζεται έτσι πώς και με ποιες βελτιώσεις θα γίνουν αποδοτικότερες οι σχέσεις της επιχείρησης με τους 

προμηθευτές (π.χ. μείωση κόστους προμηθειών, γρηγορότερη τροφοδοσία) και όλους τους συνεργάτες αυτής και 

παράλληλα πώς θα επιτευχθεί η προσφορά μεγαλύτερης ικανοποίησης προς τους πελάτες. 
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Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν θα πρέπει για να αποτελεσματικές και τελικά αποδοτικές να 

είναι καινοτόμες, να συνάδουν με τις επιχειρησιακές λειτουργίες και να ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

είτε τους ίδιους τους εργαζόμενους που τελικά τις εφαρμόζουν είτε τους συνεργάτες της επιχείρησης και κυρίως 

τους πελάτες αυτής πριν αλλά και στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.   

 

Τέταρτη σημαντική συνιστώσα αποτελεί η Μάθηση και η Ανάπτυξη. Επιχειρήσεις οι οποίες επιζητούν την 

επιτυχία θα πρέπει να επενδύσουν στην εσωτερική τους δομή (άνθρωποι, συστήματα, διαδικασίες), ώστε να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Σύμφωνα με τους Norton & Kaplan, οι οποίοι ανέπτυξαν τη θεωρία της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, η 

συνιστώσα της Μάθησης και Ανάπτυξης αποτελείται από τρείς βασικές κατηγορίες, ήτοι την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των εργαζομένων, την βελτίωση των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τη 

δημιουργία πνεύματος παρακίνησης και κινήτρων για περαιτέρω ανάπτυξη.  

 

3. Αλληλεπίδραση των Τεσσάρων Συνιστωσών 

 

Οι συνιστώσες της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας δεν λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντίθετα, 

αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοεπιδρούν σε μία σχέση μορφής αιτίας - αποτελέσματος. Ακριβώς για το λόγο 

αυτό πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των στόχων και η στοχοθέτηση που τίθεται από την επιχείρηση να 

επικοινωνείται και να εφαρμόζεται από όλα τα τμήματα της και σε όλα τα ιεραρχικά της επίπεδα. Η αλλαγή, η 

επιτυχία ή η αποτυχία σε μία συνιστώσα μπορεί να επηρεάσει όλες τις υπόλοιπες.  

Προκειμένου η σχέση αυτή να γίνει αντιληπτή, θα γίνει μία προσπάθεια να αποδοθεί αυτή μέσω ενός 

παραδείγματος. Έστω ότι μία επιχείρηση κατορθώνει να βελτιώσει τα πληροφοριακά της συστήματα, αλλά και 

το προσωπικό αυτής μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης αυτού (Συνιστώσα μάθησης και ανάπτυξης). Άμεσο 

επακόλουθο της πιο πάνω διαμορφωμένης κατάστασης είναι η πιο αποδοτική διεκπεραίωση των εργασιών και 

τελικά η ολοκλήρωση αυτών σε λιγότερο χρόνο (Συνιστώσα εσωτερικών διαδικασιών) αλλά και το χαμηλότερο 

κόστος για την επιχείρηση (Συνιστώσα Χρηματοοικονομική). Λιγότερος χρόνος διεκπεραίωσης των εργασιών 

οδηγεί σε ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, που με τη σειρά της οδηγεί σε ικανοποιημένους πελάτες και άρα 

σε πιστούς πελάτες (Συνιστώσα Πελατών). Η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών σε συνδυασμό με την 

απόκτηση νέων πελατών λόγω της ικανοποιητικής εξυπηρέτησης οδηγεί σε μεγαλύτερα έσοδα (Συνιστώσα 

Χρηματοοικονομική). Μεγαλύτερα έσοδα και μικρότερα έξοδα, όπως αναλύσαμε, οδηγούν άμεσα στην αύξηση 

της κερδοφορίας της επιχείρησης.  

Παράλληλα, εκάστη συνιστώσα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο στρατηγικό χάρτη της επιχείρησης και να 

ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική αυτής. Kάθε πρωτοβουλία ή κάθε έργο που αναλαμβάνεται σε κάθε 

συνιστώσα θα πρέπει να κρίνεται με βάση κριτήρια Αποτελεσμάτων (Lagging Indicators) – «Τι πρέπει να 

επιτευχθεί; », αλλά και με βάση κριτήρια Απαιτήσεων (Leading Indicators) – «Πώς θα επιτευχθεί; ». Κατά αυτό 

τον τρόπο θα επιτευχθεί η σύνδεση των περισσότερων λειτουργικών στοιχείων της επιχείρησης, όπως οι στόχοι 

που τίθενται, τα έργα που αναλαμβάνονται ή τα μέτρα βάσει των οποίων παρακολουθείται η επίδοση της 

επιχείρησης, με την «μεγάλη εικόνα», που δεν είναι άλλη από το Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες και τη 

Στρατηγική της επιχείρησης.  

 

4. Πλεονεκτήματα Μεθόδου 

Η Ισορροπημένη Στοχοθεσία στην εφαρμογή της παρουσιάζει πλείστα και ποικίλα  πλεονεκτήματα, τα οποία 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν να συνοψιστούν στα πιο κάτω: 

 Βελτίωση στον τρόπο καθορισμού της στρατηγικής της επιχείρησης και αποσαφήνιση της 

στρατηγικής της επιχείρησης σε όλους τους εμπλεκόμενους και σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα  

 Διασύνδεση στρατηγικής με οργανωτικές ενέργειες κατάλληλα προσαρμοσμένες στο κάθε 

ιεραρχικό επίπεδο 

 Στοχοθέτηση εφικτών, ποσοτικοποιημένων, μη συγκρουόμενων και μετρήσιμων στόχων (SMART) 

 Ανάληψη έργων και πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της επιχείρησης και 

αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της πορείας αυτών 

 Βελτίωση ικανοτήτων στελεχών και εργαζομένων 

 Βελτίωση της κατανομής πόρων σε όλη την έκταση των λειτουργιών της   επιχείρησης 

 Αποτελεσματικότερη πληροφόρηση της ομάδας διοίκησης μέσω της ολοκληρωμένης αποτύπωσης 

της επίδοσης της επιχείρησης 
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5. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών: Η σημασία του ανθρωπίνου παράγοντα 

Στις απαρχές του 21ου αιώνα παρατηρείται ότι ο κλάδος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών αποτελεί έναν από 

τους πλέον μεγαλύτερους κλάδους απασχόλησης και δραστηριοποίησης. Αν και η τεχνολογία βρίσκεται στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος των σημερινών επιχειρήσεων, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η σημασία του ανθρώπινου 

παράγοντα. Προκειμένου η παροχή μιας υπηρεσίας να είναι ικανοποιητική δεν αρκεί η απλή διεκπεραίωση αυτής. 

Απαιτείται δημιουργικότητα, κριτική και καινοτόμα σκέψη και διάθεση επίλυσης των όποιων προβλημάτων.  

Ο άνθρωπος αποτελεί την κινητήρια δύναμη των επιχειρήσεων και το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτές 

(θεωρούμενος είτε ως εργαζόμενος είτε ως πελάτης είτε ως σύμβουλος κ.ο.κ.) και οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών οφείλουν να αναγνωρίζουν την σημασία του ανθρωπίνου παράγοντα στις θεμελιώδεις αξίες τους. Όσο 

πιο γρήγορα γίνει κατανοητή η σημασία του ανθρωπίνου παράγοντα σε ολόκληρο το εύρος των δραστηριοτήτων 

της, τόσο η επιχείρηση θα είναι πιο επικερδής και πιο σταθερή έχοντας αποκτήσει την πιστότητα των εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών της, θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και τελικά θα είναι πιο επιτυχημένη.   

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, θα γίνει μία απόπειρα στο πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης να αναδομηθούν όλες οι συνιστώσες της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας σε μία προσπάθεια να αποδοθεί 

ότι ο άνθρωπος βρίσκεται πίσω από κάθε παράμετρο του συστήματος της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας.  

Ας προβούμε πιο αναλυτικά στην διαμόρφωση κάθε συνιστώσας με επίκεντρο πλέον τον άνθρωπο.  

 

Η Χρηματοοικονομική συνιστώσα θα μπορούσε να αποδοθεί στο πιο πάνω πλαίσιο με την αγγλική έκφραση 

“Human as an asset”, δηλαδή ο άνθρωπος ως «περιουσιακό στοιχείο». 

Πιο συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος για μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό 

στοιχείο, τον πιο πολύτιμο λίθο που κατέχει ένας τέτοιος οργανισμός.  Αν και με βάση την παραδοσιακή λογιστική 

ο εργαζόμενος αποτιμάται ως μία λογιστική υποχρέωση για την επιχείρηση, λόγω του μισθολογικού του κόστους, 

έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι ο άνθρωπος με όλες τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες τις οποίες 

«κουβαλάει» και μεταφέρει κατά την εργασία του αποτελεί μέρος της περιουσίας της επιχείρησης. Η δε 

πρόσληψη ικανού προσωπικού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η σημαντικότερη επένδυση στην οποία θα μπορούσε 

να προβεί μία επιχείρηση. Αξιοσημείωτο είναι άλλωστε ότι τα άψυχα περιουσιακά στοιχεία μίας επιχείρησης 

(Χώρος γραφείων, οχήματα, μηχανήματα) έχουν περιορισμένη εκ της φύσης τους απόδοση, ενώ ο άνθρωπος αν 

αναπτυχθεί σωστά και λάβει της δεσπόζουσας αντιμετώπισης μπορεί να πολλαπλασιάσει την απόδοση του και το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της εργασίας του.   

 

Η συνιστώσα των Εσωτερικών Διαδικασιών θα μπορούσε να αποδοθεί στο πιο πάνω πλαίσιο με την αγγλική 

έκφραση “The right things”, δηλαδή το να κάνεις τις «σωστές ενέργειες». 

Η εκτέλεση των σωστών ενεργειών θα μπορούσε να οριστεί και ως η μετατροπή των διαθέσιμων πόρων στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα.  Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, με χαρακτηριστικό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει 

να κρίνεται ποιο τελικά είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, βάσει αυτού που προσφέρει ικανοποίηση στον πελάτη 

και τελικά την πιστότητα του. Οι εσωτερικές διαδικασίες θα πρέπει να δομούνται με βάση το πως κάθε χρήστης/ 

πελάτης/ αποδέκτης των υπηρεσιών που προσφέρει κάθε τμήμα αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες αυτές και τι εικόνα 

σχηματίζει για την επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει σαφής βελτίωση την ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και της επίδοσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

 

Η συνιστώσα των Πελατών θα μπορούσε να αποδοθεί στο πιο πάνω πλαίσιο με την αγγλική έκφραση ως “There 

is NO B2B or B2C. It’s H2H”. 

Το μάρκετινγκ με βάση τη θεωρία διακρίνεται σε B2B μάρκετινγκ δηλαδή σε μάρκετινγκ που απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις (Business to Business) και σε μάρκετινγκ που απευθύνεται σε καταναλωτές (Business to Customers).  

Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι πελάτες της επιχείρησης είτε εκπροσωπούν εταιρικούς λογαριασμούς είτε 

ιδιωτικά συμφέροντα είναι οι άμεσοι αποδέκτες των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί πως οι πελάτες συνδέονται με την επιχείρηση ή το όνομα αυτής σε μεγαλύτερο βαθμό αφού οι 

επαγγελματικές σχέσεις δεν παύουν να είναι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Άλλωστε, σε μία εποχή 

υπερπληροφόρησης, σε ένα τόσο δυναμικά εξελισσόμενο κοινωνικό και ψηφιακό κόσμο, όπου οι πελάτες έχουν 

γίνει αρκετά επιλεκτικοί, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων είναι αυτή που θα καθοδηγήσει αποτελεσματικά 

τον πελάτη στο να προβεί σε μία λύση που θα ικανοποιήσει την ανάγκη του. Με τον τρόπο αυτό διαφαίνεται ότι 

η αξία «συνδημιουργείται» από την επιχείρηση και τον πελάτη. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη 

σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων και βασίζουν σε αυτές την ανάπτυξη τους.   

 

Η συνιστώσα της Μάθησης και της Ανάπτυξης θα μπορούσε να αποδοθεί στο πιο πάνω πλαίσιο με την αγγλική 

έκφραση ως «Επένδυση στην Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού».  

Οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση έχουν την ανάγκη να αισθάνονται πως συνεισφέρουν στην αλυσίδα αξίας του 

εργοδότη τους. Όσο λοιπόν αποκτούν περισσότερες γνώσεις αλλά και δεξιότητες τείνουν να είναι πιο 

παραγωγικοί μέσα σε αυτές. Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της διαρκούς 
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εκπαίδευσης των υπάλληλων τους και επενδύουν σε αυτό. Αν και συχνά οι εργοδότες αμφιβάλλουν για το αν 

τελικά η περαιτέρω εκπαίδευση που προσφέρουν στο προσωπικό τους θα αποτελέσει τελικά όφελος για τους 

ιδίους και τις επιχειρήσεις τους ή αν εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης νέων 

δεξιοτήτων οι εργαζόμενοι τους πιθανώς θα αναζητήσουν καλύτερες εργασιακές ευκαιρίες, έχει παρατηρηθεί πως 

οι  εργαζόμενοι που νιώθουν ότι εξελίσσονται μέσα από την επιχείρηση, νιώθουν ικανοποιημένοι και ως επί το 

πλείστον παραμένουν στις θέσεις τους δείχνοντας έτσι την πιστότητα στους εργοδότες τους και αξιοποιώντας τις 

νέες ικανότητες τους συμβάλλουν στη βελτίωση των εταιρικών λειτουργιών και αποτελεσμάτων.  

 

6. Η Θεωρία Ζ 

Η επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος μέτρησης της απόδοσης της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας θα 

μπορούσε να αποδοθεί με σαφήνεια μέσω αποτύπωσης αυτού με το γράμμα Ζ, όπως απεικονίζεται στο πιο κάτω 

διάγραμμα. Αν μία επιχείρηση έχει εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο έχει την κατάλληλη 

παρακίνηση, θα εκτελέσει άρτια τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο εργασίας του, οι οποίες έχουν 

σχεδιαστεί με βάση το τι θέλει τελικά ο πελάτης, αφήνοντας τον πελάτη ικανοποιημένο και τελικά αποδίδοντας 

μεγαλύτερο κέρδος στην επιχείρηση.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ 1. Αν υπάρχει σωστό & εκπαιδευμένο 

προσωπικό… 

2. … θα γίνουν οι σωστές 

ενέργειες… 

3. … ο πελάτης θα είναι 

ευχαριστημένος… 

4. … και θα υπάρξει ανάπτυξη 

εργασιών. 
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις & Αναδυόμενες Οικονομίες: Η περίπτωση της 

Κίνας - Βου γιατζή Βασιλεία-Μαρία & Κοσματοπούλου  Ελένη 

 

Βουγιατζή Βασιλεία-Μαρία, Κοσματοπούλου Ελένη          

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

Ι. Περίληψη  

 

Έχοντας στόχο την κάλυψη των περισσότερων πτυχών του θέματος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στο 

πλαίσιο μίας αναδυόμενης οικονομίας, επιλέχθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η περίπτωση της παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια ιδιότυπη κομμουνιστική χώρα θεσμικά, που στηρίζεται όμως στην 

οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Στο άρθρο,  γίνεται εκτενής αναφορά στην θεωρία των ΑΞΕ, ενώ αναλύεται 

λεπτομερώς η πορεία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα, η γεωγραφική τους κατανομή και η σημασία 

τους στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη, τα οφέλη και οι επιπτώσεις. Επιπλέον, γίνεται λόγος στους τομείς 

παραγωγής, που δραστηριοποιούνται  οι ΑΞΕ, τα κίνητρα επένδυσης που προσφέρει το κινεζικό κράτος, καθώς 

και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές στην Κίνα. Τέλος παρατίθενται οι  χώρες, που 

αντιπροσωπεύουν οι ξένοι επενδυτές και το πραγματοποιούμενο τους έργο.  

 

ΙΙ. Θεωρία των ΑΞΕ 

 

Η παγκοσμιοποίηση, ένα ιστορικό και ευρέως γνωστό φαινόμενο, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το καπιταλιστικό 

σύστημα και πραγματοποιείται μέσω της διεθνοποίησης των αγορών και της εισαγωγής αρχών της φιλελεύθερης 

οικονομίας και αγοράς. Τα συστατικά της είναι το διεθνές εμπόριο, η κίνηση κεφαλαίων και οι ΑΞΕ. Τα δύο 

πρώτα έκαναν την εμφάνιση τους από τις αρχές του 19ου αιώνα με την έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης, 

ενώ οι ΑΞΕ αποτέλεσαν το κυρίαρχο στοιχείο της παγκοσμιοποίησης μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Η τάση 

προς την παγκοσμιοποίηση, άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογική πρόοδο, κινητοποίησε τις επιχειρήσεις και 

τις χώρες να δημιουργήσουν στενότερους διασυνοριακούς οικονομικούς δεσμούς. 

Η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, ο πιο γνωστός εκ 

των οποίων είναι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Ένας άλλος τρόπος αποτελεί το Licensing, 

το οποίο είναι μια νομική συμφωνία, κατά την οποία μια επιχείρηση χορηγεί την άδεια χρήσης ενός εμπορικού 

σήματος, μιας πατέντας ή μιας άλλης εξειδικευμένης εισροής σε μια άλλη επιχείρηση έναντι αμοιβής. Το 

Franchising που είναι μια ειδική μορφή συμφωνίας Licensing αφορά την εξουσιοδότηση τη χρήση ενός 

εμπορικού σήματος, ενώ παράλληλα την προμηθεύει τον αγοραστή με ενδιάμεσες και συμπληρωματικές εισροές 

αγαθών και υπηρεσιών. Αναφορικά με τις επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο, αυτές πραγματοποιούνται με δύο 

τρόπους. Πρώτον, με ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου (Foreign Portfolio Equity Investment) με παροχή δανείων 

στο εξωτερικό, με κατοχή μετοχών σε επιχειρήσεις που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήρια της, και με βραχυχρόνια 

τραπεζική τοποθέτηση σε ξένο νόμισμα με στόχο την εκμετάλλευση διαφορετικών αποδόσεων μεταξύ χωρών. 

Δεύτερον, μέσω ΑΞΕ, δηλαδή μέσω Άμεσων Ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment – FDI). Με τον όρο 

ΑΞΕ εννοούμε μια μακροπρόθεσμη επένδυση2 που συνεπάγεται την ίδρυση θυγατρικών3 εταιριών στο 

εξωτερικό, οι οποίες είναι κατά ένα μέρος ή ολοκληρωτικά υπό την ιδιοκτησία της μητρικής εταιρίας. Η τελευταία 

εδρεύει στην χώρα προέλευσης και καθορίζει την συμπεριφορά της θυγατρικής σε μια σειρά από ζητήματα 

στρατηγικής σημασίας, μέσω άσκησης ελέγχου . Ο έλεγχος είναι ένα πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο για την 

ύπαρξη των ΑΞΕ, καθώς ακόμη και με μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, η μητρική δύναται να 

διατηρήσει αποτελεσματικό έλεγχο. 

Μια ΑΞΕ περιλαμβάνει την μεταφορά συμπληρωματικών παραγωγικών εισροών πέρα από τα εθνικά σύνορα, με 

στόχο την επίτευξη του επιθυμητού κέρδους και της επιβίωσης της επιχείρησης. Οι συμπληρωματικοί αυτοί 

πόροι4 μπορεί να είναι είτε υλικοί και περιλαμβάνουν για παράδειγμα, το μετοχικό κεφάλαιο, τον κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό, ενδιάμεσες και πρώτες ύλες κ.τ.λ., είτε άυλοι και να αφορούν την τεχνογνωσία, την οργάνωση της 

παραγωγής, την οργάνωση της προώθησης κάποιου προϊόντος κ.α. (η εισροή αυτών μπορεί να αυξήσει το εγχώριο 

προϊόν αυτών των οικονομιών5). Η μεταφορά αυτή, δεν έχει την μορφή εμπορικής συμφωνίας ή συναλλαγής 

μεταξύ δύο επιχειρηματικών οντοτήτων, αλλά πραγματοποιείται μεταξύ δύο επιχειρήσεων που είναι 

συνδεδεμένοι ιδιοκτησιακά μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει, ότι η μεταφορά γίνεται από την μητρική στην θυγατρική 
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επιχείρηση (αφού βρίσκονται υπό την ίδια ιδιοκτησία), χωρίς να παρέμβει καθόλου η αγορά (Licensing, 

Franchising). 

Η πραγματοποίηση ΑΞΕ μεταβάλλει τις επιχειρήσεις σε πολυεθνικές. Πολυεθνική επιχείρηση είναι η επιχείρηση, 

η οποία διενεργεί άμεσες ξένες επενδύσεις και κατέχει ή ελέγχει παραγωγικές μονάδες (δηλαδή θυγατρικές 

επιχειρήσεις) σε περισσότερες από μία χώρες. Μια επιχείρηση που δεν έχει άμεσες ξένες επενδύσεις δεν 

θεωρείται πολυεθνική. 

Η δημιουργία αυτών των θυγατρικών εταιριών μπορεί να αποσκοπεί στην αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων 

(resource seeking), αγορών (market seeking), αποδοτικότητας (efficiency seeking) και στην αναζήτηση 

στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων (strategic asset seeking). 

Η απόφαση της μητρικής εταιρίας για την πραγματοποίηση μιας ΑΞΕ σε κάποια αλλοδαπή χώρα στηρίζεται σε 

ένα πλήθος κριτηρίων που διαφέρουν αναμεταξύ τους. Τα κριτήρια αυτά9 μπορεί να σχετίζονται με το μέγεθος 

της αγοράς, δηλαδή τον αριθμό των καταναλωτών της εκάστοτε χώρας, την πολιτική κατάσταση της χώρας, την 

οικονομική σταθερότητα, το κόστος εργασίας και το ασφαλιστικό κόστος. Μεγάλη σημασία δίνεται και στο 

επενδυτικό περιβάλλον, δηλαδή, τον βαθμό που ευνοούνται οι ξένοι επενδυτές στην χώρα που θα 

πραγματοποιηθεί η ΑΞΕ. Επίσης, άλλα κριτήρια αποτελούν ο βαθμός απελευθέρωσης της αγοράς, οι 

ιδιωτικοποιήσεις, η γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής, το ανθρώπινο δυναμικό, ο βαθμός κατάρτισης του, 

το επίπεδο υποδομών και μεταφορών, η απόδοση του κεφαλαίου, το επίπεδο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών 

και το κατά πόσο υπάρχουν τα κατάλληλα δίκτυα διανομής για την εύκολη και γρήγορη διοχέτευση των 

προϊόντων. 

«Οι επιχειρήσεις τείνουν να πραγματοποιούν ΑΞΕ σε χώρες που διαθέτουν εισροές αναγκαίες για τη χρήση της 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που μεταφέρεται π.χ. εξειδικευμένη εργασία. Ταυτόχρονα θα πρέπει τα 

καταναλωτικά τους πρότυπα να είναι ανάλογα των προϊόντων που παράγουν οι θυγατρικές, ώστε να υπάρχει 

επαρκής ζήτηση.» (Κυρκιλής, 2010)  

 

Α. Μορφές επιχειρήσεων ΑΞΕ 

Μια επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήσει Άμεση Ξένη Επένδυση με τρεις διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι 

διαφέρουν ως προς τον βαθμό ελέγχου της επιχείρησης, το βαθμό συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και τη 

χάραξη του στρατηγικού της σχεδίου. 

Καταρχήν, συναντάει κανείς την θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (wholly-owned subsidiary), όπου η 

επιχείρηση ιδρύει μια νέα επιχείρηση στην αλλοδαπή χώρα και έχει την πλήρη κυριότητα της (δηλαδή είναι ο 

μοναδικός μέτοχος σε αυτή). Μπορεί να είναι μία εντελώς νέα επιχείρηση (Greenfield strategy) ή μια ήδη 

υπάρχουσα η οποία εξαγοράστηκε (acquisition strategy). Εφόσον η μητρική ασκεί τον πλήρη διοικητικό έλεγχο 

της νέο-ιδρυθείσας καρπώνεται όλα τα κέρδη της θυγατρικής και την κατευθύνει όπου αυτή θέλει. Η τελευταία 

όντας σε μια ξένη χώρα, δύναται να εξειδικεύσει την παραγωγή της με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις καταναλωτικές ανάγκες της εκάστοτε αγοράς. Με αυτό τον τρόπο, η μητρική επιτυγχάνει 

οικονομίες κλίμακας αυξάνοντας τον όγκο παραγωγής και παράλληλα, το μερίδιο της στην παγκόσμια αγορά. Το 

μειονέκτημα αυτής της μορφής θυγατρικής εταιρίας είναι το γεγονός, ότι η μητρική επιβαρύνεται με πολύ μεγάλο 

οικονομικό κόστος για το νέο αυτό εγχείρημα και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Επίσης, 

η θυγατρική μπορεί να χαρακτηριστεί ως παντελώς ξένη και να προκαλέσει αρνητικές στάσεις απέναντι σε αυτήν 

από την κοινή γνώμη, την κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Επόμενη μορφή ΑΞΕ είναι η κοινοπραξία ή αλλιώς Joint Venture. Η κοινοπραξία είναι το αποτέλεσμα που 

αποφέρει η συνεργασία μίας ή περισσότερων αλλοδαπών επιχειρήσεων με μία ή περισσότερες τοπικές. Η 

συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή στην εξαγορά μιας τοπικής. Οι εταίροι 

συνεισφέρουν κεφάλαια, τεχνολογία και τεχνογνωσία και οποιονδήποτε άλλο παραγωγικό συντελεστή, στον 

οποίο έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Με την μορφή της κοινοπραξίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

εκμεταλλεύονται τα οφέλη της συνεργασίας (π.χ. γνωριμίες, διασυνδέσεις) και να δημιουργούν οικονομίες 

κλίμακας ως απόρροια της παρουσίας τους σε μία νέα μεγάλη πληθυσμιακή αγορά αλλά και με τη δημιουργία 

ανταγωνιστικών προϊόντων. Συμπληρωματικά, το κόστος της επένδυσης επιμερίζεται το ίδιο και οι κίνδυνοι. Το 

αρνητικό, βέβαια, είναι ο ταυτόχρονος επιμερισμός των κερδών. Επιπλέον, διευρύνονται οι χρηματοδοτικές 

δυνατότητες, λόγω του πλήθους των εταιριών. Η νομοθεσία πολλών χωρών δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα 

για την δημιουργία κοινοπραξιών, με αποτέλεσμα να προτιμάται η χρήση του μοντέλου κοινοπραξίας έναντι του 

μοντέλου των θυγατρικών. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται κοινοί κίνδυνοι από την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

στην αγορά. Ένα από τα μειονεκτήματα της κοινοπραξίας είναι ότι η κάθε μητρική επιχείρηση δεν μπορεί να 

χαράξει την πορεία της νέας επιχείρησης με τον τρόπο που αυτή επιθυμεί, καθώς δεν ελέγχει απόλυτα την 

διοίκηση της. Πέραν αυτού, εδράζονται πολλές διαφορές και διαφωνίες μεταξύ των εταίρων που αφορούν τους 

στόχους και την στρατηγική της κοινοπραξίας, με σύνηθες επακόλουθο την διάλυσή της. 

Η μερική εξαγορά (Partial Acquisition) αποτελεί την τελευταία μορφή ΑΞΕ. Σε αυτήν, η επιχείρηση αποκτά ένα 

μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της τοπικής επιχείρησης. Η εξαγορά δύναται να είναι αμοιβαία, δηλαδή να 

υπάρξει ανταλλαγή πακέτου μετοχών. Η μερική εξαγορά εμφανίζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη μορφή 
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της κοινοπραξίας. Ωστόσο, αυτή, προτιμάται πιο συχνά από τους επενδυτικούς φορείς, συγκριτικά με τις άλλες 

μορφές, καθώς συνδυάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, χωρίς να εμφανίζει σοβαρά και επιπλέον προβλήματα. 

 

ΙΙΙ.  Η Κίνα 

 

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρίσκεται στην Ασιατική ήπειρο και είναι η πολυπληθέστερη χώρα διεθνώς. 

Πρωτεύουσα της Κίνας είναι το Πεκίνο και σημαντικότερο λιμάνι η Σαγκάη. Πρόκειται για την μεγαλύτερη χώρα 

γεωγραφικά στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και την τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο, συνορεύοντας με 

δεκατέσσερα κράτη. Με βάση το ΑΕΠ της, η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αν 

θεωρήσουμε την Ευρωπαϊκό Ένωση ως ενιαία οικονομική οντότητα και είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο διεθνές 

εμπόριο. Το πολίτευμα της είναι η μονοκομματική σοσιαλιστική δημοκρατία, η οποία εγκαθιδρύθηκε το 1949 με 

την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα αυταρχικό κράτος που 

οικοδομεί τον καπιταλισμό υπό την απόλυτη εξουσία του κουμμουνιστικού κόμματος. Μετά την ίδρυση της λαϊκή 

δημοκρατίας της Κίνας, επιδιώχθηκε η αναδημιουργία της εθνικής οικονομίας με την κρατικοποίηση της 

βιομηχανίας. Καθιερώθηκε ένα πολιτικό σύστημα, παρόμοιο με αυτό της Σοβιετικής Ένωσης και υιοθέτησε ένα 

σύστημα οικονομικής ανάπτυξης που ονομάστηκε «σοσιαλιστική οικονομία με κινεζικά χαρακτηριστικά». 

Μεγάλη ηγετική μορφής εκείνης της περιόδου, ήταν ο Μάο Τσετούνγκ (Mao Zedong) , ο οποίος απέκλεισε 

οποιονδήποτε ρόλο για την αγορά σε μια σοσιαλιστική οικονομία. Το 1966, οι σε άθλιες κατάσταση εθνικές 

υπηρεσίες οδήγησαν στην προλεταριακή πολιτιστική επανάσταση της Κίνας να παταχθούν οι παλαιές ιδέες, ο 

πολιτισμός, οι συνήθειες και οι παραδόσεις. Η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά τον θάνατο του Μάο το 1976. Ο 

Ντενγκ Σιαο Πινγκ, σημαντικός πολιτικός της περιόδου, αντίθετα με τον Μάο, επισήμανε τον ζωτικό ρόλο της 

αγοράς. Θεώρησε δυνατή και αποδεκτή μια χρυσή τομή ανάμεσα στον σοσιαλισμό και την οικονομία της αγοράς 

και χρησιμοποίησε μερικά από τα εγγενή χαρακτηριστικά και των δύο χωρών. Υποστήριζε πως για να 

χαρακτηριστεί και να γίνει η Κίνα αναπτυγμένη χώρα, έπρεπε να επιτύχει αυτό που αποκαλούσε «οι τέσσερις 

πτυχές του εκσυγχρονισμού» που αφορούσαν την βιομηχανία, την γεωργία, την εθνική άμυνα και ασφάλεια, την 

επιστήμη και την τεχνολογία. Δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς τους τομείς άρχιζαν να γίνονται εμφανή τα 

πρώτα σημάδια του οικονομικού θαύματος. Έκτοτε, η Κίνα από την εσωστρέφεια διάλεξε τον δρόμο της 

παγκοσμιοποίησης και το πολιτικό της σύστημα θα μπορούσε πλέον να μετονομαστεί σε καπιταλισμό με κινεζικά 

χαρακτηριστικά, αν και παραμένει τυπικά  

ένα κουμμουνιστικό κράτος. 

 

IV. Η πορεία των ΑΞΕ στην Κίνα (1978-2015) 

 

Α. Γενικά 

Το ξένο κεφάλαιο αποτελεί έναν αναντικατάστατο παράγοντα για την οικονομία της Κίνας. Οι Άμεσες ξένες 

επενδύσεις, είναι ένα σημαντικό συστατικό στην κινεζική οικονομική πολιτική και σημαντικός προσδιοριστικός 

παράγοντας της οικονομικής άνθηση της, ενώ η θετική εξελικτική τους πορεία δείχνει το άνοιγμα που έχει κάνει 

η Κίνα τα τελευταία χρόνια προς την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της παγκόσμιας αγοράς. Κυριότερη μορφή των 

επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ΑΞΕ στην Κίνα είναι οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με 

τα επίσημα στοιχεία του Κινεζικού Εμπορίου, οι θυγατρικές, πραγματοποίησαν το 2015, 20.398 έργα, αξίας 

μεγαλύτερης των 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι Κοινοπραξίες, πραγματοποίησαν μόλις 6.099 έργα, αξίας 

27,7 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

 

Β. Η εξέλιξη των ΑΞΕ 

Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται η πορεία των ΑΞΕ στην Κίνα, από το πρώτα χρόνια, που η κινεζική κυβέρνηση 

ενθάρρυνε δειλά την ανάπτυξη τους. Από το 1979 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90, υπάρχει αύξηση εισροών 

ΑΞΕ σε μέτριο ρυθμό. Υπάρχουν δύο ταχέως αυξανόμενα στάδια: Το πρώτο, την περίοδο 1992-1996 και το 

δεύτερο από το 2001 έως και σήμερα. Το 1992, η αύξηση των εισροών ήταν θεαματική, φτάνοντας τα 

11.156.000.000$ από τα μόλις 4.366.000.000$ της προηγούμενης χρονιάς, αύξηση που αντιστοιχεί σε 155,5%. 

Μία μικρή πτώση των εισροών ΑΞΕ την περίοδο 1998-2000, οφείλεται στην ασιατική κρίση, όμως γενικά μπορεί 

να ειπωθεί ότι από το 1999 έως και σήμερα, υπάρχει μία σταθερή ανοδική πορεία. Η πτώση το 2009, λόγω της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, είναι συμβατή με την πτώση στις εισροές  ΑΞΕ  παγκοσμίως. 

Υπάρχουν τέσσερις φάσεις ανάπτυξης των ΑΞΕ στην Κίνα. Η πρώτη είναι  «πειραματική φάση» (1979-1983), η 

δεύτερη είναι η φάση της «βαθμιαίας ανάπτυξης» (1984-1991), η τρίτη η «σε βάθος φάση απελευθέρωσης» και 

η τέταρτη η «νεοϊστορική φάση» (2001-σήμερα). Παρακάτω, θα γίνει αναφορά σε αυτά τα στάδια και θα 

μελετηθεί η πορεία των ΑΞΕ στην Κίνα, από τη γέννηση τους μέχρι και σήμερα. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ  1: Η πορεία των ΑΞΕ στην Κίνα - Καθαρές Εισροές (Σε τρέχοντα  $ΗΠΑ)   

 

 

 

 

Πηγή: The World Bank (1982-2015) 

 

Πειραματική Φάση  

Για πρώτη φορά, το 1979, εντάσσεται η πολιτική εισοροής ΑΞΕ, ως τμήμα της οικονομική μεταρρύθμισης στην 

Κίνα. Αν και το ενδιαφέρον για ΑΞΕ ήταν μεγάλο, δεν εμφανίστηκαν μεγάλες εισροές, λόγω των άγουρων ακόμα 

υποδομών19. Την ίδια χρονιά επιτράπηκαν ΑΞΕ σε δύο παράκτιες επαρχίες, στην Guangdong και την Fujiun20, 

που στη συνέχεια θα εξελιχθούν στους δύο μεγαλύτερους παραλήπτες ΑΞΕ της Κίνας, ενώ αυτή την περίοδο 

δημιουργήθηκαν και πρώτες τέσσερις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στις πόλεις Xiamen, Shenzhen, Zhuhai και 

Santou. 

 

Φάση βαθμιαίας ανάπτυξης 

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται από ριζικές αλλαγές στην πολιτική των ΑΞΕ. Μέσω στοχευμένων κρατικών 

μεταρρυθμίσεων, η Κίνα πέρασε από τις πιο περιοριστικές, στις πιο απελευθερωτικές πολιτικές ΑΞΕ. Αυτή την 

περίοδο, εφαρμόστηκε η «πολιτική των ανοιχτών θυρών». Ξένες επιχειρήσεις προσελκύστηκαν από προνόμια, 

κίνητρα και ειδικές μεταχειρίσεις, με σκοπό να επενδύσουν στην χώρα. Επιπλέον, ενθαρρύνθηκαν επιλεκτικά 

ΑΞΕ και στην ενδοχώρα, ενώ οι παράκτιες περιοχές αυξηθήκαν σε δεκατέσσερις και τρεις πόλεις προστέθηκαν 

στις ανοιχτές οικονομικές ζώνες. Πραγματικό ορόσημο όμως της ανάπτυξης των ΑΞΕ στην Κίνα αποτελεί η 

χρονιά 1986.  Μέχρι τότε οι ΑΞΕ, απλώς επιτρέπονταν, τώρα ενθαρρύνονται. Εκδόθηκαν ευνοϊκές διατάξεις, που 

βελτίωσαν σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον και συνέβαλλαν στην εμπιστοσύνη των ανεπτυγμένων 

χωρών και επενδυτών απέναντι στην Κίνα. Το 1990 η περιοχή της Σαγκάη γίνεται μία νέα ζώνη ανάπτυξης, ενώ 

ένα χρόνο μετά, ανοίχτηκαν περαιτέρω οι ελεύθερες ζώνες σε σημαντικές πόλεις-λιμάνια.  

 

Απελευθέρωση εις βάθος 

 Μία νέα εποχή ξεκινάει για την Κίνα αύτη την περίοδο. Το εσωτερικό οικονομικό σύστημα βαθμιαία 

φιλελευθεροποιείται, οδηγώντας την Κίνα σε μία ταχεία οικονομική ανάπτυξη, που ήδη από το 1993, αποτέλεσε 

τη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη χώρα στον κόσμο. Από το 1979 και για περίπου 13 χρόνια, οι νόμοι που 

εκδόθηκαν για τις ΑΞΕ, αντιπροσώπευαν τα γνωρίσματα μιας ελεγχόμενης οικονομίας. Η ομιλία του Deng 

Xiaoping, ο οποίος υποστήριξε ανοιχτά το άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας το 1992, έφερε μία σειρά 

εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές ΑΞΕ, καθώς έγιναν προσπάθειες αποσαφήνισης της νομοθεσίας και 

μείωσης του κυβερνητικού ελέγχου και του κρατικού παρεμβατισμού. Επιπλέον δόθηκαν περισσότερες ευκαιρίες 

στους ξένους επενδυτές να στραφούν προς την εγχώρια αγορά και ανοίχτηκαν τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο 

και ο τραπεζικός τομέας. Το 2000, αποδέκτης ΑΞΕ, έγινε και η Δυτική Κίνα, με όλες πλέον τις περιφέρειες να 

είναι ουσιαστικά ανοιχτές προς τους ξένους επενδυτές. Την περίοδο αυτή, οι Άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν 

από τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια το 1992, στα 42 το 2000, αύξηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 277%. Ακόμα 

και η Ασιατική κρίση, που ξέσπασε το 1997, αν και μείωσε τις εισροές ΑΞΕ κατά περίπου 14% από τα 
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44.237.000.000$ το 1997, στα 38.753.000.000 το 1999, βρήκε την Κίνα προετοιμασμένη, καθώς η σφιχτά 

ελεγχόμενη κίνηση κεφαλαίου, απέτρεψε τις βαθύτερες συνέπειες. 

 

 

Νεοϊστορική Φάση  

Στις 11 Δεκεμβρίου 2001, μετά από 15 χρόνια διαπραγματεύσεων η Κίνα γίνεται επίσημο μέλος του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι νόμοι που αφορούσαν τις ΑΞΕ, άλλαξαν συμβαδίζοντας περισσότερο με τα 

διεθνή δυτικά πρότυπα και διευκολύνθηκε ακόμα περισσότερο η είσοδος ξένων επιχειρήσεων στην χώρα. Πλέον 

η Κίνα, πήρε ξεκάθαρα τον δρόμο προς τη διαμόρφωση μίας οικονομίας της αγοράς. Από το 1993, η Κίνα ήταν 

μεγαλύτερη αποδέκτης ΑΞΕ μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, όμως το 2011, κατάφερε να ξεπεράσει την 

παγκοσμίως πρώτη χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και με εισροές ΑΞΕ περίπου 280 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων, γίνεται η πιο ελκυστική τοποθεσία για επενδύσεις από ξένους. Το 2002, οι εισροές ΑΞΕ ήταν είκοσι 

οχτώ φορές μεγαλύτερες απ’ ότι το 1982 και αποτελούσε το 8,9% των παγκόσμιων εισροών ΑΞΕ. Την περίοδο αυτή, 

η Κίνα απολάμβανε το 1/3 των εισροών ΑΞΕ μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Εισροές ΑΞΕ στην Κίνα σε ποσοστό των συνολικών ΑΞΕ παγκοσμίως  

 

 
Πηγή: UNCTAD (1979-2015) 

 

Η ικανότητα της να απορροφάει ξένα κεφάλαια αυξάνεται διαρκώς, ενώ αυτά τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν 

δαπάνες μεγάλης κλίμακας για έργα υποδομών, που ενθαρρύνθηκαν λόγω ολυμπιακών αγώνων και οδήγησαν 

στην αύξηση των επενδύσεων ακόμα περισσότερο. Τις χρονιές 2005-2006, προσέλκυσε επενδύσεις ύψους 70 

δισεκατομμυρίων, εισροές μεγαλύτερες κατά πολύ από κάθε άλλη ανεπτυγμένη χώρα και αξιοσημείωτα σταθερές 

παρά τις όποιες διακυμάνσεις στην ασιατική και παγκόσμια οικονομία. Ακόμα και την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης του 2008, η Κίνα παραμένει η πρώτη επιλογή των επενδυτών. Το πρώτο εξάμηνο της κρίσης, η αύξηση 

εισροών ξένων επενδύσεων στην Κίνα παρουσίασε φρενήρεις ρυθμούς. Η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας κατά 10%, 

δημιούργησε στους επενδυτές την προσδοκία, ότι η Κίνα δεν θα πληγεί από την παγκόσμια οικονομική ύφεση. 

Και όντως, παρά τη μικρή μείωση στις εισροές τη χρονιά 2009, η Κίνα δεν φάνηκε να επηρεάζεται ιδιαίτερα και 

απλώς παρουσίασε μια μικρή επιβράδυνση στα ήδη θετικά της οικονομικά μεγέθη και όχι αρνητικά ποσοστά, 

ενώ οι φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα το 2008, ξεπεράστηκαν σχεδόν ανώδυνα. 

 

Γ. Συμπερασματικά 

Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον και η περίφημη οικονομική της ανάπτυξη, κάνουν την Κίνα πόλο έλξης όλο και 

περισσότερων ξένων επενδύσεων. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι τεράστια και πολλοί χαρακτηρίζουν την 

περίπτωση της Κίνας ως ένα οικονομικό θαύμα. Από την 110η θέση, που βρισκόταν το 1970 ως προς την 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, κατάφερε να σκαρφαλώσει τη δεκαετία του 1990 στην 11η θέση, 

απορροφώντας το ¼ των επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,λίγο πριν το τέλος του 20ου αιώνα να 

ανέλθει στην δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ και λίγα χρόνια μετά να την προσπεράσει. Την περίοδο 1982-1999, η 
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Κίνα παρουσίαζε μια μέση ετήσια αύξηση ΑΞΕ της τάξης του 37%, ενώ το 2000-2013, έχει μειωθεί αισθητά στο 

19%. Δίνοντας προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας της και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, έως 

το τέλος του 2003, η Κίνα είχε συλλέξει περισσότερο από 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε ΑΞΕ  και ως το 2008 

είχε λάβει συνολικά, από το 1979, 899 δισεκατομμύρια δολάρια, με την συνεισφορά των ΑΞΕ στο ΑΕΠ να αγγίζει 

το 2,5% συγκριτικά με το 0,21% στις απαρχές των μεταρρυθμίσεων. 

 

 

V. Η γεωγραφική κατανομή των ΑΞΕ στην Κίνα και οι παραγωγικοί τομείς που 

απευθύνονται  

 

Α. Διανομή ΑΞΕ 

Καθώς κανείς διερευνά ξεχωριστά την κάθε γεωγραφική περιοχή της Κίνας, διαπιστώνει μια αρκετά άνιση 

κατανομή στην οικονομική της ανάπτυξη. Αυτό έχει προκληθεί δικαιολογημένα, καθώς τα προνόμια των ΑΞΕ 

απευθύνονταν μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ορισμένες πόλεις και επαρχίες, ενισχύοντας έτσι 

την ήδη υπάρχουσα ανισότητα μεταξύ των περιοχών. Αρχικά, έντονη διαφορά παρατηρούταν ανάμεσα σε 

συγκεκριμένες νοτιοανατολικές επαρχίες της χώρας με στις υπόλοιπες. Με το πέρασμα του χρόνου, ευνοήθηκαν 

και οι υπόλοιπες ανατολικές παράκτιες. Υπό αυτές τις συνθήκες διαμορφώθηκε ένα κλίμα έντονης διάκρισης 

μεταξύ των ανατολικών επαρχιών στις οποίες η παρουσία των ΑΞΕ ήταν αισθητή σε μεγάλο βαθμό και των 

υπόλοιπων επαρχιών, όπου η εμφάνιση των ΑΞΕ ήταν σχεδόν μηδαμινή. 

Η επικράτεια της Κίνα απαρτίζεται από τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (Ανατολική - Παράκτια, Κεντρική 

και Δυτική), οι οποίες διαιρούνται σε 31 συνολικά επαρχίες. Η Ανατολική, ή αλλιώς η παράκτια περιοχή της 

χώρας (Coastal Region) αποτελείται από τις επαρχίες Beijing, Tianjin, Hebei, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, 

Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong, Guangxi, Hainan. Στην Κεντρική περιοχή ανήκουν οι επαρχίες Inner 

Mongolia, Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, ενώ τέλος, στη Δυτική βρίσκονται 

οι Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Tibet (αυτόνομη 

επαρχία). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαρχίες που δέχονται τις περισσότερες ΑΞΕ είναι η Jiangsu και η Guangdong, γεγονός 

που οφείλεται κυρίως στην οικονομική ανταγωνιστικότητα και στις βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη που 

διαθέτουν. 

 

ΧΑΡΤΗΣ: Οι διοικητικές Περιφέρειες της Κίνας 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Γεωγραφική κατανομή ΑΞΕ (1987-2008) 

 

Πηγή: Xu, 2009, σ. 8. 
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα, συμπεραίνουμε, πως η Ανατολική περιοχή ανέκαθεν τραβούσε την 

προσοχή των ξένων επενδυτών σε σύγκριση με τις άλλες δύο περιοχές. Παρόλο που οι ΑΞΕ επεκτάθηκαν στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 προς τις εσώτερες επαρχίες, φαίνεται οι παράκτιες περιοχές να εξακολουθούσαν να 

διεκδικούν την μερίδα του λέοντος στις ξένες επενδύσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Haitao Xu, 

έως και το 2008, περισσότερο από το 80% των ΑΞΕ βρισκόταν στις Ανατολικές περιοχές. Ο λόγος ήταν πως η 

ανατολική περιοχή της Κίνας, ήταν η πρώτη που προχώρησε στο άνοιγμα της αγοράς της. Έτσι, απέκτησε 

εμπειρίες και δημιούργησε το κατάλληλο έδαφος για την προσέλκυση περεταίρω ξένων επενδύσεων. Ως 

αποτέλεσμα, οι αγορές αγαθών των παράκτιων περιοχών να είναι ακόμη και σήμερα, πιο απελευθερωμένες. 

Πιθανώς, οι ξένοι επενδυτές να δείχνουν προτίμηση σε αυτή την περιοχή λόγω της γεωγραφικής της θέσης που 

διευκολύνει τον εφοδιασμό και την εξαγωγή των προϊόντων των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων. 

Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της πολιτικής απελευθέρωσης της κινεζικής αγοράς, οι σημαντικότερες 

ποσότητες ΑΞΕ κατευθύνονταν προς την επαρχία Guangdong, που είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες επαρχίες 

σε συγκέντρωση επενδύσεων. Από το 1984 και έπειτα, άρχισαν να ελκύουν τους επενδυτές περιοχές όπως η 

Fujian, η Σαγκάη και το Πεκίνο. Οι τέσσερις αυτές επαρχίες μαζί συγκέντρωναν το 67% των ΑΞΕ, με την πρώτη 

να συγκεντρώνει μόνη της περίπου το 41%. Το 1990, η επαρχία Guangdong ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο και 

η Liaoning ξεκίνησε να είναι βάση της βαριάς βιομηχανίας. Την ίδια χρονιά, οι παράκτιες μόνο επαρχίες 

φιλοξενούσαν το 93% των ΑΞΕ, ενώ οι κεντρικές και οι δυτικές εμφάνιζαν πολύ χαμηλά ποσοστά της τάξεως 

του 3-4%. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί, πως μετά το 1995 η Σαγκάη και η Jiangsu άρχισαν  να 

φαίνονται πιο ελκυστικές στους ξένους και να αναπτύσσονται. Με την πάροδο του χρόνου, η Jiangsu έγινε πιο 

δημοφιλής προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις, ξεπερνώντας την φήμη της Guangdong,  που αρχικά κατείχε 

τα πρωτεία. 

Τα θεμέλια για την ανάπτυξη στον τομέα τον επενδύσεων στην Κίνα, ξεκίνησαν λοιπόν από το νοτιοανατολικό 

τμήμα της χώρας, σταδιακά προχώρησαν στο ανατολικό και έπειτα στο κεντρικό αλλά σε αυτό σε λιγότερο βαθμό. 

Αυτές που τράβηξαν βέβαια περισσότερο την προσοχή των επενδυτών, ήταν αυτές που βρίσκονταν σε απόσταση 

αναπνοής από την ακτή, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των μισθών και στον κορεσμό της γης στις 

ανατολικές επαρχίες. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε πως η υπεροχή των ανατολικών επαρχιών στις προτιμήσεις των 

ξένων επενδυτών, οφείλεται στο γεγονός ότι υπερτερούν σε υποδομές και παράλληλα ευνοούν τις μεταφορικές 

συνδέσεις τους με εξωτερικές αγορές. Οι επενδυτικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του ανοίγματος της 

αγοράς, βοήθησε αρκετά στην βελτίωση των υποδομών που είχε ως στόχο την προσέλκυση των ΑΞΕ. Μέσω του 

νέου νομοθετικού πλαισίου, οι αποφάσεις που πάρθηκαν, σχετίζονταν με φορολογικές ελαφρύνσεις, παροχή 
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διάφορων επενδυτικών κινήτρων, διευκολύνσεις στην διαδικασία εγκατάστασης, στη χρήση της γης αλλά και στο 

συνάλλαγμα. 

Επί του παρόντος, η επικράτεια της Κίνας δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δυτικών της περιοχών, εφαρμόζοντας 

αντίστοιχες πολιτικές με αυτές που εφάρμοσε στις ανατολικές ακτές της. Έχει ήδη ξεχωρίσει ορισμένες από τις 

κυρίαρχες επιχειρήσεις που βρίσκονται στις δυτικές επαρχίες και σε αυτές παρέχει τα κατάλληλα επενδυτικά 

κίνητρα. Απόρροια αυτού του προγράμματος φαντάζει η βελτίωση των υποδομών και η σταδιακή εμφάνισης 

προτιμήσεων για ΑΞΕ από τους ξένους επενδυτές. 

 

Β. Οι παραγωγικοί τομείς των ΑΞΕ 

Περισσότερο από το 80% των ΑΞΕ στην Κίνα αφορούν επενδύσεις στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 

(Greenfield Investments). Οι ΑΞΕ στην Κίνα κατά κύριο λόγο απευθύνονται στον μεταποιητικό (δευτερογενή) 

τομέα της οικονομίας, ο οποίος το 2009 απορρόφησε το 70,4% της συνολικής αξίας των ΑΞΕ. Ο κυριότερος 

λόγος αυτού, βασίζεται στο πλεονέκτημα που απολαμβάνει η Κίνα σχετικά με το χαμηλότερο κόστος παραγωγής 

σε σχέση με κάποια άλλη χώρα και της σχετικά ισχυρής ικανότητας της να παρέχει συμβατά ανταλλακτικά. 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επικεντρώνονται ακόμη, στις υπηρεσίες κτηματαγοράς, εκμίσθωσης, μεταφορών και 

στη παραγωγή και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, νερού. Εξ αυτών οι υπηρεσίες κτηματαγοράς από κοινού με τον 

μεταποιητικό τομέα, αποτελούν τους δύο κλάδους που απολαμβάνουν τα περισσότερα προνόμια με την μορφή 

των επενδυτικών κεφαλαίων. Μέχρι το 2000, οι επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία κάλυπταν το 37% της 

συνολικής επένδυσης, ενώ οι μεταποιητικές δραστηριότητες το 61%. 

Το φθηνό εργατικό δυναμικό της Κίνας αποτελεί τον κυριότερο λόγο προσέλκυσης των ξένων επενδυτών στους 

μεταποιητικούς τομείς των τροφίμων, των υποδημάτων και των ενδυμάτων, των παιχνιδιών, των επίπλων κ.τ.λ.. 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τον κλάδο των υποδημάτων, στην επαρχία Guangdong παράγονται οι μεγαλύτερες 

ποσότητες αυτών διεθνώς. 

Ιδιαίτερα δημοφιλής θεωρείται ο κλάδος κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών και τεχνολογιών αιχμής στην 

Κίνα. Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της παγκόσμιας παραγωγής καμερών, το 30% των κλιματιστικών, όπως και 

το 30% των τηλεοράσεων κ.α. κατασκευάζονται εκεί. Πολυεθνικές εταιρίες όπως η Philips και η Logitech έχουν 

ήδη εδραιωθεί στην κινεζική επικράτεια. Ακόμη, εξέχουσα θέση στις επενδύσεις κατέχει η 

αυτοκινητοβιομηχανία, με σημαντικότερες επιχειρήσεις που μεγαλουργούν στην Κίνα τις General Motors και 

Volkswagen. Αξιοσημείωτο είναι πως το 2008 η τελευταία εξήγαγε περίπου 70 χιλιάδες αυτοκίνητα από την Κίνα 

στην Αυστραλία. 

Ο κλάδος της βιομηχανίας αποφέρει τις μεγαλύτερες εισροές από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Τη δεκαετία του 

1980, οι ΑΞΕ ήταν προσανατολισμένες κυρίως στην ελαφρά βιομηχανία (κλωστοϋφαντουργία), ενώ στη 

δεκαετία του 1990, επεκτάθηκαν στις ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές. Τα τελευταία χρόνια οι κινεζικές αρχές 

προσανατολίζουν τις ΑΞΕ σε προϊόντα κυρίως υψηλής τεχνολογίας, στην παραγωγή ενέργειας και στην 

περιβαλλοντική προστασία, ενώ γίνονται σημαντικές προσπάθειες να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας της 

οικονομίας, στην επικοινωνία, σε βιομηχανικές κατασκευές και επενδυτικά προγράμματα σε Κεντρική και Δυτική 

Κίνα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις δύο επαρχίες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ΑΞΕ σε ολόκληρη 

την κινεζική επικράτεια, καθώς και στους παραγωγικούς τομείς που αυτές εστιάζουν. 

 

Γ. Η επαρχία JIANGSU 

Η Jiangsu, η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Κίνας, έχει συνολική έκταση 102.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και πληθυσμό 79.760.000, σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2015. Η οικονομικό 

κέντρο της επαρχίας, βρίσκεται στην νότια περιοχή και απαρτίζεται από τις επαρχίες Suzhou, Wuxi, Changzhou, 

Nanjing και Zhenjiang. Μόνο το ΑΕΠ που συγκέντρωναν αυτές οι περιοχές το ίδιο έτος, ήταν περίπου 1600 

δισεκατομμύρια RMB, το 69,1% του συνολικού ΑΕΠ ολόκληρης της επαρχίας. Αυτή η επαρχεία ανέκαθεν έδινε 

ιδιαίτερη βάση στην βιομηχανική ανάπτυξη και στην ιδιωτική δραστηριοποίηση. Μέχρι το τέλος του 2007, 

υπήρχαν περίπου 680 χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σχεδόν το τριπλάσιο από αυτές που υπήρχαν το 2002. 

Οι ΑΞΕ αυτής της επαρχίας βασίζονται κατά κύριο λόγο στον μεταποιητικό τομέα,  με έμφαση στους τομείς των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, των μηχανημάτων, των χημικών προϊόντων, της κλωστοϋφαντουργίας, του 

εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, ενώ παράλληλα οι επενδύσεις αφορούν και τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Οι 

προερχόμενες ΑΞΕ μόνο από τις ΗΠΑ στους παραπάνω κλάδους το 2007 έφταναν περίπου στα 16 

δισεκατομμύρια δολάρια. 

Με την πάροδο των ετών, η Jiangsu προσελκύει όλο και περισσότερους επενδυτές στον τομέα των υπηρεσιών. 

Ορισμένες από τις πιο σημαντικές ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή την επαρχία με τη μέθοδο 

τον ΑΞΕ είναι η Wal-Mart από τις ΗΠΑ, η Carrefour και η Auchan από τη Γαλλία, η B&Q από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Metro και η ΟBI από την Γερμανία και η China Resources από το Hong Kong. 

Σήμερα οι ξένες επενδύσεις της περιοχής συνεχίζουν να αφορούν τους ίδιους τομείς παραγωγής. Το 2015, οι ΑΞΕ 

στον μεταποιητικό κλάδο άγγιξαν το ύψος των 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το 46,4% των συνολικών ΑΞΕ 

(καταγράφοντας πτώση από το 62,4% του 2012). Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών το 2015, οι ΑΞΕ 
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αντιστοιχούσαν στο 31% του συνόλου, τη στιγμή που το 2001 αυτό το ποσοστό ήταν μόλις 6,5%, ενώ την ίδια 

στιγμή οι επενδύσεις στις ακίνητες περιουσίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 16% των ΑΞΕ. 

 

Δ. Η επαρχία GUANGDONG 

Η Guangdong με συνολική έκταση 179.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 108.490.000, αποτελεί τη 

δεύτερη σε επενδύσεις επαρχία της Κίνας. Το οικονομικό της κέντρο βρίσκεται στο Δέλτα του ποταμού Περλ 

όπου το 2007 συγκέντρωνε περίπου το 80% των επενδύσεων στην επαρχία. Η Guangdong αποτελεί μεγάλη βάση 

επεξεργασίας και εξαγωγών, ενώ οι πόλεις με τη μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή είναι μεταξύ άλλων οι 

Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Huizhou, Jiangmen και Shantou. 

Ο ιδιωτικός τομέας δεσπόζει σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την επαρχία, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός 

ότι πολλές τοπικές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό όνομα και έχουν χαρακτηριστεί ως οι ηγετικές 

μορφές της κινεζικής αγοράς, όπως είναι η Galanz, η Midea, η Gree κ.α.. Έως το τέλος του 2015, υπήρχαν 2,48 

εκατομμύρια ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Guangdong (αύξηση κατά 27% από το 2014). 

Οι ξένες επενδύσεις που γίνονταν και σε αυτή την επαρχία σχετίζονται με τις μεταποιητικές βιομηχανίες. Αυτές 

συμπεριλάμβαναν βιολογικά, μηχανικά και ηλεκτρικά προϊόντα, εξευγενισμένα χημικά, αξεσουάρ – 

παρελκόμενα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλαστικά, παιχνίδια ακόμη και ενδύματα, ενώ οι επενδύσεις στην 

ακίνητη περιουσία φάνταζαν στην Guangdong ως μία από τις καλύτερες επενδύσεις ανέκαθεν. 

Στην επαρχία αυτή διατηρούν να καθιερώνουν την έδρα τους μεγάλες πολυεθνικές, όπως οι Intel, Hitachi, Nokia, 

Amway, Panasonic, Samsung, Toshiba, Nestle, Coca-cola και Pepsi, Toyota, P&G και Mitsubishi. Πρόσφατα, οι 

ξένες επενδύσεις έχουν επικεντρωθεί στον τομέα της γεωργίας, των υποδομών, της ιδιοκτησίας και σε διάφορα 

έργα έντασης κεφαλαίου και τεχνολογίας. 

Το 2015 η οικονομία της επαρχίας Guangdong ήταν η πιο ισχυρή της χώρας. Συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη 

ποσότητα του ΑΕΠ απ’ όλες τις επαρχίες και τους δήμους και είχε τις μεγαλύτερες σε αξία εξαγωγές και τις 

μεγαλύτερες σε αξία πωλήσεις λιανικών καταναλωτικών αγαθών. Έως το τέλος του χρόνου, διακρατούσε το 23% 

των ΑΞΕ από ολόκληρη την κινεζική επικράτεια. Σήμερα, στην Guangdong, μεγάλοι επενδυτές προέρχονται από 

τη Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, τις Παρθένες Νήσους, τη Σιγκαπούρη και τη Γερμανία. 

 

VI. Χώρες-πηγές ΑΞΕ στην Κίνα και το πραγματοποιούμενό τους έργο 

 

Α. Σημαντικότερες πηγές ΑΞΕ 

Η Κίνα, έχει προσελκύσει χιλιάδες επενδυτές, που εκπροσωπούν πάνω από εκατό διαφορετικά κράτη. Από τις 

500 μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι 400 έχουν αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα στην Κίνα και οι 

άλλες 100 πραγματοποιούν έλεγχο αγοράς. Σε αυτή την ενότητα θα γίνει αναφορά στις χώρες, που έχουν 

αναπτύξει σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στην Κίνα, καθώς και στις ελληνικές επενδύσεις, που 

υλοποιούνται στον κινεζικό χώρο. 

Από τα πρώτα χρόνια της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, η σημαντικότερη χώρα-πηγή ΑΞΕ στην Κίνα είναι το 

Χονγκ Κονγκ, με συνολικές εισροές αξίας 1,572,900,000,000$ έως το 2014, κατέχοντας το 48,9% των συνολικών 

εισροών. Το 2015, οι ΑΞΕ που προήλθαν από αυτήν την ειδική διοικητική περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας, είχαν αξία 92,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεύτερη πιο σημαντική χώρα για το 2015 έρχεται η 

Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν έρχεται τρίτη και την πεντάδα συμπληρώνουν η Κορέα και η Ιαπωνία, αφήνοντας πίσω 

τις ΗΠΑ, τις ευρωπαϊκές χώρες και τη δεύτερη ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας το Μακάο με επενδύσεις 890 

εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δέκα αυτές χώρες, αποτελούν το 94% του συνόλου των εισροών ΑΞΕ για το 2015.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Οι χώρες με τη σημαντικότερη επενδυτική δραστηριότητα στην Κίνα το 2015 (Σε τρέχοντα 

$ΗΠΑ) 

 
Πηγή: China Statistical Yearbook (2016) 

 

Τον μεγαλύτερο όγκο συσσωρευμένων ΑΞΕ, την περίοδο 1979-2014 κατέχει το Χονγκ Κονγκ, αξίας 

1,572,900,000,000$, αμέσως μετά οι Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα. Το παράδοξο στην περίπτωση της Κίνας είναι, ότι σε παγκόσμιο 

επίπεδο ενώ η σημαντικότερη πηγή ΑΞΕ είναι οι ανεπτυγμένες χώρες (86% των συνολικών εισροών), στην Κίνα 

κυριαρχούν τα αναπτυσσόμενα κράτη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να υποτιμηθεί η σημαντικότητα των 

επενδύσεων των ανεπτυγμένων κρατών στην Κίνα, καθώς ΗΠΑ και Ευρώπη δραστηριοποιούνται σε έργα 

εντάσεως κεφαλαίου και σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, ενώ το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν σε 

προγράμματα εντάσεως εργασίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι κυριότητες χώρες-πηγές ΑΞΕ και η αξία τους στην Κίνα το 2015 

 

 
Πηγή: China Statistical Yearbook (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 

Χονγκ Κονγκ 92,670,000,000$ 

Σιγκαπούρη 6,970,000,000$ 

Ταϊβάν 4,410,000,000$ 

Νότια Κορέα 4,040,000,000$ 

Ιαπωνία 3,210,000,000$ 

ΗΠΑ 2,590,000,000$ 

Γερμανία 1,560,000,000$ 

Γαλλία 1,220,000,000$ 

Ηνωμένο Βασίλειο 1,080,000,000$ 

Μακάο 890,000,000$ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οι κυριότητες χώρες-πηγές ΑΞΕ στην Κίνα (1979-2014) 

 

 
Πηγή: China Statistical Yearbook (διάφορα έτη) 

 

Η γεωγραφική εγγύτητα και η κοινή κουλτούρα είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία, 

η Ταϊβάν και η Κορέα αναπτύσσουν υψηλές επενδυτικές δραστηριότητες εντός των συνόρων της, καλύπτοντας 

το 64% περίπου των συνολικών εισροών ΑΞΕ. Το Χονγκ Κονγκ μάλιστα, αποτελεί έναν διαμεσολαβητή μεταξύ 

των δυτικών χωρών και της Κίνας. Μεγάλοι και κυρίως μικροί επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν στην 

κινεζική αγορά, χρειάζονται απαραιτήτως αντιπροσώπους από το Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι λόγω των κοινών 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών, μπορούν να επιτύχουν ακόμα πιο αποτελεσματικές συμφωνίες. 

Τα κοινά πολιτιστικά και γεωγραφικά στοιχεία ωστόσο, δεν είναι αρκετά να εξηγήσουν τα πολύ υψηλά ποσοστά 

που σημειώνει το Χονγκ Κονγκ. Μεγάλο μέρος αυτών, οφείλεται στο φαινόμενο «Round Tripping». Δηλαδή, 

πρόκειται για επενδύσεις που προέρχονται από την Κίνα, διοχετεύονται στο Χονγκ Κονγκ και επανεπενδύονται 

στην Κίνα. Υπολογίζεται, ότι αυτό εξηγεί περίπου το 50% των ΑΞΕ από το Χονγκ Κονγκ. Το φαινόμενο ήταν 

έντονο, πριν η Κίνα εισέλθει στον ΠΟΕ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι Κινέζοι απέφευγαν τον αυστηρό κρατικό 

έλεγχο για την κίνηση του κεφαλαίου και απολάμβαναν φορολογικά οφέλη, που μέχρι τότε ήταν διαθέσιμα μόνο 

για τους ξένους επενδύτες. Έκτοτε η κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα ως πηγή ΑΞΕ έχει μειωθεί αισθητά. 

Ένα άλλο γεγονός που ερμηνεύει ένα μέρος των μεγάλων ποσοστών ΑΞΕ του Χονγκ Κονγκ και των Παρθένων 

Νήσων είναι ότι, αρκετοί Ταϊβανέζοι επενδύουν μέσω αυτών των χωρών για να αποφύγουν τους αυστηρούς 

περιορισμούς που έχουν θέσει σε ισχύ οι αρχές της Ταϊβάν. Το πραγματικό μέγεθος των επενδύσεων της Ταϊβάν, 

στην πραγματικότητα μπορεί να είναι έως και τρεις φορές μεγαλύτερο. Τέλος, οι Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι 

(ΒΠΝ), για την περίοδο 1979- 2014, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή συσσωρευμένων ΑΞΕ στην Κίνα, 

όμως και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι αριθμοί αποπροσανατολίζουν. Οι ΒΠΝ αποτελούν έναν φορολογικό 

παράδεισο, έτσι πολλές επιχειρήσεις ανεπτυγμένων χωρών, επιλέγουν να επενδύσουν στην Κίνα μέσω offshore 

εταιριών, που βρίσκονται εκεί. 

Β. Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα 

Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ελλάδας Κίνας έχουν συσφιχτεί και οι συνεργασίες χρόνο με τον χρόνο 

πολλαπλασιάζονται. Η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό έτερο της Κίνας στα Βαλκάνια και ο 

τελευταίος δίαυλος επικοινωνίας που άνοιξε η χώρα μας με την Alibaba, την μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρονικού 

εμπορίου με 450 εκατομμύρια πελάτες, φαίνεται αρκετά θετική για τις ελληνικές εξαγωγές. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις κάνουν επενδύσεις στην Κίνα, που το 2009 άγγιξαν τα 13 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στην συνέχεια 

όμως ακολούθησαν πτωτική πορεία. Το 2014, η αξία των ελληνικών ΑΞΕ μειώθηκε στα 1.470.000.000$ και το 

2015 ανήλθε μόνο στα 70.000$. Επιχειρήσεις παραγωγής μαρμάρου και γρανίτη, επιχειρήσεις στον τομέα 

τροφίμων και ποτών, εργοστάσια πλαστικών, καταστήματα κοσμημάτων και καλλυντικών, είναι κάποιες από τις 

ελληνικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Κίνα. Μάλιστα η πορεία της ελληνικής επιχείρησης 

κοσμημάτων Folli-Follie είναι θεαματική, καθώς λειτουργεί στην Κίνα πάνω από 170 καταστήματα, μέσω 

θυγατρικής. Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιούνται επίσης στον χώρο της ναυτιλίας. 

Γ. Το επενδυτικό έργο και η πραγματοποιούμενη αξία  

Η Κίνα έχει εξελιχτεί τα τελευταία χρόνια στην ελκυστικότερη τοποθεσία Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου να έχουν αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα στο έδαφός της. Apple, 

Samsung, Siemens, Philips, Volkswagen, Sony, Coca-Cola, Toyota, Nestle, Pepsi, Mitsubishi, Intel, Toshiba, 

είναι μόνο ελάχιστες από της μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην Κίνα τα τελευταία 

έτη. 

Η Κίνα, κατάφερε, δικαίως, μέσα σε τριάντα χρόνια μεταρρυθμίσεων να γίνει μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες 

του κόσμου, προσελκύοντας τεράστιο αριθμό ξένων επενδυτών στα εδάφη της. Η πορεία των έργων που 

πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα, όπως και η αξία τους, είναι θεαματική. 

Τα πέντε πρώτα χρόνια των μεταρρυθμίσεων (1979-1984), η Κίνα κατάφερε να προσελκύσει 3.724 έργα, αξίας 

περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων. Μέχρι και το 1991 τα έργα παρέμειναν σχετικά μειωμένα. Το 1992 υπήρξε 

μία τεράστια αύξηση, 276% από την προηγούμενη φορά, ενώ το 1993 ο αριθμός των έργων ξεπέρασε τα 83 

 

ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ %ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

Χονγκ Κονγκ 1,572,900,000,000$ 48,9% 

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 762,500,000,000$ 7,1% 

Ιαπωνία 98,700,000,000$ 6,3% 

ΗΠΑ 77,300,000,000$ 4,9% 

Ταϊβάν 75,300,000,000$ 4,8% 

Σιγκαπούρη 73,100,000,000$ 4,6% 

Νότια Κορέα 60,100,000,000$ 3,8% 
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χιλιάδες. Έκτοτε τα έργα άρχισαν σταδιακά και πάλι να μειώνονται, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ασιατικής 

κρίσης. Το 1999, τα έργα που πραγματοποιήθηκαν ήταν κατά περίπου 65 χιλιάδες λιγότερα από το 1993. Μετά 

το τέλος της ασιατικής κρίσης, υπήρξε μία σχετική ανάκαμψη, με τον μεγαλύτερο αριθμό έργων να 

πραγματοποιούνται το 2005, 44 χιλιάδες, σχεδόν το μισό από αυτό το 1993. Τα τελευταία χρόνια τα έργα 

εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά μειωμένα, με μέσο όρο περίπου 25 χιλιάδες τον χρόνο (ΓΡΑΦΗΜΑ 5). 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Εξέλιξη των έργων και η πραγματική αξία τους (1985-2015) 

 

 

 
 

 

 

Αυτό που παρουσιάζει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεν είναι ο αριθμός των έργων, αλλά η πραγματοποιημένη 

αξία τους. Από το 2006 και μετά, ο αριθμός των έργων συνεχίζει να παραμένει μειωμένος, όμως η αξία τους 

αυξάνεται όλο και περισσότερο. Για παράδειγμα, το έτος 1993, που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό έργων 

που συγκεντρώθηκαν ποτέ, αυτά ανήλθαν στα 83.437 με αξία όμως που δεν ξεπερνούσε τα 28 δισεκατομμύρια. 

Το 2015, εγκρίθηκαν περίπου το 1/3 από τα έργα του 1993, 26.575, έχοντας όμως αξία 4,5 φορές μεγαλύτερη, 

φτάνοντας τα $126.267.000.000,00. Συνολικά από το  1979 έως το 2015, καταγράφηκαν  836.404 έργα, αξίας 

1.639.523.000.000$. Αυτό δείχνει, ότι εφόσον η οικονομική της ανάπτυξη επιτεύχθηκε, η Κίνα προσελκύει έργα, 

όλο και μεγαλύτερης σημαντικότητας. 

 

 

 

VII. Οι λόγοι προσέλκυσης ΑΞΕ και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές 

στην Κίνα 

 

Α. Τα κίνητρα 

Το άνοιγμα των αγορών, δηλαδή η αφαίρεση των εμποδίων στις εμπορικές δραστηριότητες, ενίσχυσε τον 

ανταγωνισμό και προσέλκυσε όλο και περισσότερες ΑΞΕ, ενώ τα κίνητρα, που δόθηκαν στην ξένους επενδυτές 

από την κυβέρνηση, συνετέλεσαν ακόμα περισσότερο στην αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων από ξένους 

στην κινεζική επικράτεια. Κατά την δεκαετία του 1980, οι εισροές από ΑΞΕ στην Κίνα είχαν τεράστια απόκλιση 

σε σχέση με μεταγενέστερες περιόδους. Κατά το 1980, οι ανοιχτές περιοχές στις ξένες επενδύσεις ήταν αρκετά 

περιορισμένες και οι υποδομές έμοιαζαν φτωχές και το επιχειρηματικό περιβάλλον  υπανάπτυκτο. Η απομόνωση 

της Κίνας από τον υπόλοιπο κόσμο για πάρα πολλά χρόνια, κάθε άλλο παρά βελτίωνε το κλίμα που επικρατούσε, 

καθότι οι ξένοι επενδυτές διακρίνονταν από έλλειψη αυτοπεποίθησης και βρίσκονταν σε δίλημμα για το αν η 

Κίνα αποτελούσε πρόσφορο έδαφος για τις επενδύσεις τους. Όμως σταδιακά, αυτή η αντίληψη άλλαξε ριζικά και 

Πηγή: China Statistical Yearbook (διάφορα 

έτη) 
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οι προσπάθειες που έκανε η Κίνα για να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά απέδωσαν καρπούς, 

κάνοντας την έναν από τους πιο ελκυστικούς τόπους για ΑΞΕ. 

 

Οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) 

Στη προσπάθεια της Κίνας να γίνει πόλος έλξης για τις επενδύσεις, ανακηρύχθηκαν τέσσερις περιοχές ως Ειδικές 

Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) κατά μήκος των ακτών το 1980. Αυτές ήταν οι Shenzhen, Zhuhai, Shantou και 

Xiamen, ενώ το 1983 προστέθηκε και ολόκληρο το νησί Hainan. Σε αυτές, η φορολογία ήταν πιο ελαστική και οι 

περιορισμοί στο εμπόριο με το εξωτερικό και στη χρήση γης, λιγότεροι. Η κίνηση αυτή, αποσκοπούσε στην 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των εξαγωγών και στην εισαγωγή προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας. Οι 

τέσσερις ΕΟΖ λειτουργούσαν σαν πείραμα μετασχηματισμού της ανοιχτής αγοράς, προκειμένου η Κίνα να 

διαπιστώσει αν θα μπορούσε να γίνει αρκετά ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. 

Η θετική ανταπόκριση των επενδυτών οδήγησε στο περεταίρω άνοιγμα 14 παράκτιων πόλεων το 1984, και τελικά 

στο άνοιγμα ολόκληρης της Κίνας στις ξένες επενδύσεις στα τέλη της δεκαετίας του 9083. Στις 14 αυτές πόλεις, 

οι ξένοι και οι ντόπιοι επενδυτές μπορούσαν να απολαύσουν τα ίδια προνόμια, αν και οι φόροι εισοδήματος σε 

αυτές ήταν λιγότερο ευνοϊκοί από ότι στις ΕΟΖ. Σταδιακά, οι πολιτικές, που άρχισαν να ακολουθούνται, 

χαρακτηρίζονται από προνομιακές μεταχειρίσεις, απαλλαγές δασμών και φορολογικές μειώσεις στις ΕΟΖ. Αυτά 

αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα της προσέλκυσης των ΑΞΕ στην Κίνα. 

 

Φορολογικά κίνητρα 

Ήδη από το 1979 βρισκόταν σε ισχύ ο νόμος περί κοινοπραξιών μεταξύ Κίνας και εξωτερικού, ο οποίος στόχευε 

στην εξάλειψη των θεσμικών εμποδίων για τους ξένους επενδυτές και στην εγκαθίδρυση ενός κατάλληλου 

νομικού περιβάλλοντος για αυτούς. Καθώς παρατηρούταν λοιπόν άνθιση των επενδύσεων στις οικονομικές ζώνες 

και προκειμένου να δοθούν περισσότερες επιλογές και έλεγχος στους ξένους επενδυτές, το 1986 η κινεζική 

κυβέρνηση ψήφισε νόμο για τις επιχειρήσεις που θα ανήκαν εξ ολοκλήρου στους ξένους (China Wholly Foreign 

Owned Enterprise (WFOE)). Σύμφωνα με αυτόν, θα επιτρεπόταν οι ξένοι επενδυτές να εγκατασταθούν και να 

λειτουργήσουν τις εταιρίες τους χωρίς παρέμβαση του κράτους, με άλλα λόγια να δρουν ανεξάρτητα και 

αυτόνομα. Αυτό σήμαινε, πως οι ξένοι επενδυτές θα ήταν ελεύθεροι να αναλάβουν την ανάπτυξη της δικής τους 

υποδομής, με την προϋπόθεση όμως, να κατείχαν εκ των προτέρων το απαραίτητο κεφάλαιο από την φορολογία 

των κερδών, που κατείχαν εξ ολοκλήρου ή μερικώς από τράπεζες που δραστηριοποιούνταν μέσα στις 

συγκεκριμένες ζώνες. 

Το 1991 ψηφίστηκε φορολογικός νόμος για τις ξένες εταιρίες μόνο του παραγωγικού τομέα (όχι δηλαδή του 

τομέα υπηρεσιών), βάσει του οποίου θα δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας 

τους, κατά τα οποία θα παρουσιάζουν κέρδη. Έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνταν έκπτωση στον φόρο 

κατά 50% για τα επόμενα 3 χρόνια. Στις τέσσερις πρώτες ΕΟΖ, ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε στο 

15% για όσες εταιρίες είχαν την έδρα τους σε αυτές, ενώ στις 14 παράκτιες ο ίδιος νόμος θα έδινε έκπτωση 20% 

στο φορολογητέο εισόδημα. Στις ΕΟΖ, όλα τα εισαγόμενα παραγόμενα προϊόντα και όσα πωλούνταν μέσα στις 

ζώνες, θα εξαιρούνταν από τον ΦΠΑ, με εξαίρεση το πετρέλαιο, τα τσιγάρα και τα οινοπνευματώδη ποτά. 

Αναφορικά με τις ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στους κλάδους της γεωργικής παραγωγής, της 

δασονομίας και της κτηνοτροφίας, ή όσες διατηρούσαν τις εγκαταστάσεις τους σε οικονομικά υπανάπτυκτες ή 

απομακρυσμένες περιοχές, δόθηκε το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μετά από πέντε έτη λειτουργίας για 

φορολογική ελάφρυνση ύψους 15-30% για δέκα χρόνια. Συμπληρωματικά, όσες εταιρίες εξήγαγαν το 70% 

τουλάχιστον της παραγωγής τους, θα δικαιούνταν έκπτωση 50% στο φόρο εισοδήματος. Πέραν όλων αυτών το 

1998, το κινεζικό κράτος ανακοίνωσε τύπους βιομηχανιών που έχουν την δυνατότητα να απαλλαγούν 

ολοκληρωτικά από φόρους για τις εισαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Τα φορολογικά κίνητρα αποτελούσαν τα πιο αποτελεσματικά μέσα για τη προσέλκυση ΑΞΕ, καθώς το ποσοστό 

των δασμών μειώθηκε από το 43% του 1992 στο 23% του 1996. Ένα χρόνο μετά, το ύψος των φόρων στα 

βιομηχανικά προϊόντα έφτασε στο 17% και συνέχισε να παρουσιάζει πτωτική τάση στα επόμενα χρόνια, με την 

Κίνα να ισχυρίζεται ότι μέχρι το 2003, το ποσοστό αυτό θα έπεφτε στο 10%. 

 

Η είσοδος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

Η γενική τάση της παγκόσμιας αγοράς προς την παγκοσμιοποίηση, ώθησε την Κίνα της οποίας η αγορά είχε ήδη 

αρχίσει να αναπτύσσεται από το 1978, να κινήσει τα νήματα για την ένταξη της το 1991 στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) με την υποστήριξη φυσικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείται πλέον στον ΠΟΕ 

ως πιο σημαντικός εταίρος ακόμη και από τις ΗΠΑ, γεγονός που δικαιολογείται αν αναλογιστεί κανείς πως η 

Κίνα είναι η πρώτη χώρα «προέλευσης προϊόντων» (made in China). Έτσι η ΕΕ, υποστήριξε με κάθε τρόπο την 

ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ υποστηρίζοντας μάλιστα πως «Χωρίς την Κίνα ο ΠΟΕ δεν εκπληρώνει τον καθολικό 

σκοπό του». Προκείμενου λοιπόν, η Κίνα να γίνει μέλος του ΠΟΕ, όφειλε να καταργήσει ή να μειώσει ακόμα 

περισσότερο τους εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονταν στις διακρατικές συναλλαγές. Ταυτόχρονα, η Κίνα 

έπρεπε να διευκολύνει την πρόσβαση και στους τομείς των υπηρεσιών (π.χ. στις τηλεπικοινωνίες). Η υπαγωγή 

στον ΠΟΕ στις 11 Δεκεμβρίου του 2001, οδήγησε στο άνοιγμα του τραπεζικού τομέα, του ασφαλιστικού, του 
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τομέα λιανικής και αυτού της αυτοκινητοβιομηχανίας προς τους ξένους επενδυτές. Αποτέλεσμα όλων αυτών των 

χειρισμών, ήταν η συνεχώς αυξανόμενη τάση των εισροών ΑΞΕ στην κινεζική αγορά, λαμβάνοντας το 2001 ροές 

ΑΞΕ ύψους 44,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, τετραπλάσιες από αυτές του 1992. 

 

Η εγχώρια αγορά της Κίνας και το εργατικό δυναμικό 

Πέρα από τις ειδικές οικονομικές ζώνες, τις προνομιακές πολιτικές και την είσοδο τη Κίνας στον ΠΟΕ, η επιλογή 

της Κίνας για τη πραγματοποίηση ΑΞΕ εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Η μεγάλη αγορά της Κίνας, το 

φθηνό και παραγωγικό εργατικό δυναμικό της, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στις εξαγωγές οδήγησαν στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος ακόμη περισσότερο για ΑΞΕ από τους ξένους επενδυτές. 

Οι ΑΞΕ προσελκύονται από την τεράστια αγορά της Κίνας, ειδικά όσες προέρχονται από την Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ, καθώς αυτές έχουν επικεντρωθεί στην παραγωγή προϊόντων για την εγχώρια αγορά. Το μεγάλο μέγεθος 

του πληθυσμού της Κίνας που αντανακλά μια αρκετά ισχυρή καταναλωτική δύναμη, δίνει το έναυσμα στους 

ξένους επενδυτές να εγκαταστήσουν εκεί το κεφάλαιο τους και να ξεκινήσουν νέες επιχειρηματικές δράσεις. Όσο 

η κινεζική οικονομία ευημερεί και ενισχύει τις ΑΞΕ, τόσες περισσότερες προσελκύονται και εξελίσσονται. Όσο 

εξελίσσονται τόσο περισσότεροι ξένοι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να παρέχουν κι άλλες ΑΞΕ. Αυτό είναι που 

ονομάζεται και «ντόμινο επιτυχίας». 

Η Κίνα είναι γνωστή για το φτηνό εργατικό δυναμικό της, καθώς συγκριτικά με άλλες χώρες έχει πολύ 

χαμηλότερο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και χαμηλά ημερομίσθια. Παράλληλα, είναι άρτια 

εκπαιδευμένο και καταρτισμένο, και η πλειοψηφία διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία για 

να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των παγκόσμιων αγορών. Αυτό κεντρίζει ιδιαίτερα τους επενδυτές από χώρες 

με αναπτυγμένη οικονομία (ΗΠΑ, Ιαπωνία και Δυτική Ευρώπη), καθώς αυτοί προσανατολίζονται στην 

εξειδικευμένη εργασία λόγω της υψηλής έντασης κεφαλαίου στην παραγωγή, σε αντίθεση με όσους προέρχονται 

από τις Ασιατικές χώρες. 

Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες 

 

Άλλοι λόγοι που η Κίνα θεωρείται μαγνήτης των επενδύσεων είναι η συναλλαγματική της ισοτιμία, καθώς το 

υποτιμημένο Yuan, μειώνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει τον πλούτου των επενδυτών. Επιπλέον, η 

γεωγραφική εγγύτητα των ξένων χωρών με την ίδια και οι πολιτισμικοί δεσμοί που τους ενώνουν, προσελκύουν 

επενδυτές από τις γείτονες χώρες όλο και περισσότερο. Έχοντας κοινό πολιτισμό και γλώσσα, οι 

διαπραγματεύσεις γίνονται ευκολότερες μεταξύ των επιχειρήσεων και αμβλύνεται η αβεβαιότητα και το ρίσκο. 

Στην Κίνα, έχοντας μία πολιτική προσανατολισμένη στην προσέλκυση εισροών ΑΞΕ, οι αρμόδιες αρχές 

βελτίωσαν σημαντικά τις υποδομές των δικτύων μεταφοράς (λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό δίκτυο κτλ), παροχές, 

μετατρέποντας ‘τες σε παρόμοιες με αυτές των ανεπτυγμένων χωρών. Όταν η απόσταση μεταξύ Κίνας και 

οποιασδήποτε άλλης χώρας είναι μικρή, μειώνεται το κόστος μεταφοράς για τις επικοινωνίες και το εμπόριο 

μεταξύ της μητρικής και των επιχειρήσεων με τις οποίες αυτή συνεργάζεται. 

Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι και πλουτοπαραγωγικές πηγές της, κατέστησαν την Κίνα επίσης, μία ελκυστική 

τοποθεσία επενδύσεων. Η Κίνα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες σε κοιτάσματα ορυκτών και 

μεταλλευμάτων, όπως ο άνθρακας, ο σίδηρος, ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος, ο υδράργυρος κτλ.. Έτσι, 

οι ξένες επιχειρήσεις, εγκαθιστώντας τις επιχειρήσεις τους εκεί, γλυτώνουν πολύ μεγάλα έξοδα, όσον αφορά τη 

μεταφορά των ενδιάμεσων αγαθών που χρειάζονται για την παραγωγή των τελικών. 

Εν κατακλείδι, το βασικότερο όλων, είναι ότι η Κίνα κέρδισε την εμπιστοσύνη των ξένων χωρών και επενδυτών. 

Η διατήρηση των εντυπωσιακών ρυθμών αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριο Προϊόντος για πάνω από τριάντα 

χρόνια, αποδεικνύει ότι η Κίνα πρόκειται για έναν σταθερό πολιτικά και οικονομικά τόπο, όπου μπορείς κανείς 

να εμπιστευτεί και να επενδύσει. 

 

Β. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές 

Οι ξένοι επενδυτές έχουν πολλούς καλούς λόγους να επενδύσουν στην Κίνα. Από τους φυσικούς πόρους της 

μέχρι και τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει, η Κίνα αποτελεί αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους 

και ελκυστικότερους τόπους για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά αδύνατα σημεία στο 

εσωτερικό της σύστημα, που λειτουργούν αποθαρρυντικά ορισμένους ξένους επενδυτές. 

Η είσοδος μιας εταιρίας στην Κίνα είναι μία επίπονη διαδικασία. Η μεγάλη και αργή γραφειοκρατία, καθώς και 

οι διοικητικές πολυπλοκότητες, καθιστούν την είσοδο στην αγορά της αρκετά χρονοβόρα. Επιπλέον, μεγάλο 

μειονέκτημα αποτελεί και το ατελές νομικό σύστημα της. Το ιδιοκτησιακό (πνευματικό και μη) καθεστώς δεν 

είναι καθορισμένο με σαφήνεια. Για παράδειγμα, η Κίνα έχει εξελιχθεί και σε εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων 

«μαϊμού», καθώς η προστασία των επιχειρήσεων από την κυβέρνηση, πάνω σε αυτό το ζήτημα, είναι ελλιπής. 

Δυστυχώς, το νομικό πλαίσιο συνεχώς μεταβάλλεται, καθώς η νομοθεσία που διέπει τις ξένες επιχειρήσεις είναι 

συχνά αυθαίρετη, διότι οι αρχές πειραματίζονται συχνά με νέες μεθόδους. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιοι επενδυτές, είναι η διαφθορά και η έλλειψη 

διαφάνειας. Σε συχνή βάση οι τοπικές αρχές παρεκκλίνουν από τους κυβερνητικούς κανόνες και καταγγέλλεται 
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από πολλούς επενδυτές ότι εκ των υστέρων αποσύρονται όλα τα φορολογικά κίνητρα που τους έχουν υποσχεθεί, 

καθώς και πως υπάρχει άνιση μεταχείριση, συγκριτικά με τις κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις. 

Η ελευθερία των επιχειρήσεων είναι επίσης περιορισμένη στο θέμα της εγκατάστασης, η οποία ποικίλλει ανάλογα 

με τον τομέα. Οι επιχειρήσεις, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν ένα «επιχειρηματικό σχέδιο» για την έγκριση 

πριν την εγκατάστασή τους107, ενώ η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα μόνο σε επενδύσεις, που έρχονται σε 

συμφωνία με τους αναπτυξιακούς στόχους την χώρας και μπορούν να ισοσκελίσουν τις ροές του ξένου 

συναλλάγματος. 

Τέλος, από τα βασικότερα προβλήματα για τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, είναι η διαφορά 

κουλτούρας με την ασιατική Κίνα. Η έλλειψη επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο γλώσσας, όσο και σε επίπεδο 

νοοτροπίας, δυσκολεύει την οργάνωση και τη λειτουργία μιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στην επικράτεια 

της Κίνας. Συμπληρωματικά, πρόκληση αποτελούν και τα ιδιαίτερα καταναλωτικά πρότυπα της κινεζικής 

κοινωνίας, για όσες επιχειρήσεις έχουν στόχο την εγχώρια αγορά. 

 

Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα ιδιόμορφο και εκκεντρικό περιβάλλον και σίγουρα απαιτείται ιδιαίτερη 

υπομονή από τις επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν. Οι επενδυτές όμως, που θα καταφέρουν να ξεπεράσουν 

αυτές τις δυσκολίες και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις όποιες πολιτισμικές διαφορές, μπορούν να είναι πολύ 

αισιόδοξοι για το επιχειρηματικό τους μέλλον. 

 

VIII. Ο ρόλος των ΑΞΕ στην εγχώρια κινεζική ανάπτυξη  

 

Α. Τα οφέλη των ΑΞΕ 

Είναι σαφές, ότι η Κίνα έχει προσανατολίσει τις αναπτυξιακές τις πολιτικές, τα τελευταία χρόνιας, προς τις 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και σίγουρα δικαιώνεται. Στην πραγματικότητα, καμία άλλη χώρα δεν έχει επωφεληθεί 

και να συνεχίζει να επωφελείται τόσο πολύ, όσο η Κίνα από της Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Έχουν παίξει 

σημαντικό ρόλο στη συνεισφορά προς την ανάπτυξη της χώρας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, 

όπως επίσης και στην αναδιοργάνωση των θεσμών, ενώ έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επέκταση των μη 

κρατικών επιχειρήσεων στην Κίνα. Τα οφέλη της Κίνας, από την εισροή των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι 

πολλαπλά και εκτείνονται σε όλο το φάσμα την οικονομικής ζωής. Σε αυτό το τμήμα αναλύονται τα οφέλη που 

απολαμβάνει η Κίνα, γίνεται αποδεκτό ότι οι ΑΞΕ συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και 

αναφέρονται οι αρνητικές πτυχές αυτής της ανάπτυξης. 

Β. Αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 

Υπάρχει μία ισχυρή σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και της εισροής Άμεσων Ξένων 

επενδύσεων στην Κίνα. ‘Έχει παρατηρηθεί ότι οι ανοδικές τάσεις του ΑΕΠ και των ΑΞΕ είναι παρόμοιες. Όπως 

φαίνεται στο γράφημα 7.1, τη δεκαετία του 1980, το ΑΕΠ αυξανόταν με μέτριο ρυθμό, όπως έχει ήδη ειπωθεί 

και για τις ΑΞΕ στο δεύτερο κεφάλαιο. Το 1984, η Κίνα σημείωσε τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της 

μέχρι και σήμερα αγγίζοντας το 15,21%, ωστόσο σε αριθμούς παρέμενε ακόμα σχετικά «χαμηλό» καθώς δεν 

ξεπέρασε τα 260 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγάλο «μπαμ» φάνηκε να συνέβη το 1992, καθώς το ΑΕΠ 

σημείωσε αύξηση κατά 14,28%. Την ίδια χρονιά, είδαμε ότι οι ΑΞΕ σημείωσαν τεράστια αύξηση της τάξης του 

155,5%, ξεπερνώντας τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Την περίοδο από το 1992-1996, η 

κινεζική οικονομία βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια κατάφερε να 

υπερδιπλασιάσει το ΑΕΠ της, φτάνοντας από τα 424,9341 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 860,8441, αύξηση κατά 

περίπου 103%. Η ανάπτυξη της Κίνας την τριετία 1997-2000 ήταν λιγότερη θεαματική. Παρόλο που δεν 

επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την ασιατική κρίση, οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ της μειώθηκαν σημαντικά. Αν και 

το 1998 το ΑΕΠ ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο, αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 19%, συγκριτικά με το 1996, κατά 

πολύ μικρότερη από αύτη των προηγούμενων χρόνων. Οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ δεν ξεπέρασαν το 9%, ενώ 

παρατηρήθηκε και μείωση των εισροών ΑΞΕ κατά 14% περίπου. Από το 2000 και για τα επόμενα επτά χρόνια η 

Κίνα βρήκε ξανά τις ισορροπίες της, με μία μέση αύξηση ΑΕΠ 10,5%. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Το ΑΕΠ της Κίνας σε αριθμούς (1979-2015) 

Πηγή: 

UNCTAD 

Για να υποστηρίξουν την υπόθεση ότι οι ΑΞΕ συμβάλουν θετικά στο ΑΕΠ της Κίνας, οι Whalley & Xin (2006), 

χώρισαν την οικονομία τις Κίνας σε δύο τομείς: Στον τομέα των ξένων επενδύσεων και στον τομέα των μη-ξένων 

επενδύσεων και υπολόγισαν ότι οι ξένες επενδύσεις συνέβαλαν περισσότερο από 40% στους ρυθμούς αύξησης 

του ΑΕΠ το 2003 και 2004 και συμφώνησαν πως χωρίς τις άμεσες ξένες επενδύσεις ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

θα ήταν κατά 3,4% χαμηλότερος. Το 2007, σημειώθηκαν οι μεγαλύτεροι ρυθμοί αύξησης του 21ου αιώνα, μέχρι 

στιγμής, με 14,19%, φτάνοντας τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008, 

επηρέασε την Κίνα κυρίως στον τομέα των εξαγωγών. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ έπεσε στο 9,6% το 2008 και 

στο 9,2% το 2009. Βέβαια, η αύξηση του ΑΕΠ το 2008, ήταν κατά 5 μονάδες υψηλότερη από την αντίστοιχη 

παγκόσμια μέση αύξηση την ίδια χρονιά. Το 2010 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 10,63% και χρονικά αυτή η αύξηση 

συμπίπτει με την ανάδειξη της Κίνας ως πρώτου προορισμού ΑΞΕ. Έκτοτε οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ 

μειώθηκαν, όμως σε αριθμούς αυξάνεται συνεχώς και από το 2010 έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 τρισεκατομμύρια 

δολάρια, φτάνοντας το 2015 σχεδόν τα 11 τρισεκατομμύρια. 

Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι οι ΑΞΕ επηρεάζουν το ΑΕΠ και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της οικονομίας, 

είναι ότι οι περισσότερες χώρες δεν σημείωσαν υψηλές εισροές ΑΞΕ κατά τις περιόδους ανάπτυξής τους, σε 

αντίθεση με την Κίνα, που οι συνεισφορά των ΑΞΕ στο ΑΕΠ είναι σημαντική (Γράφημα 6). Αυτή επιταχύνθηκε 

άμεσα, γιατί αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή και έμμεσα γιατί οι ΑΞΕ είναι από της κυριότερες πηγές 

ανάπτυξης των παραγωγικών συντελεστών. Την περίοδο 1978-2004, η αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας 

των συντελεστών, αντιπροσώπευε το 1/3 της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας. Κατά τη δεκαετία του 1980, τα 

ποσοστά συμμετοχής των ΑΞΕ στο ΑΕΠ ήταν πολύ μικρά και η σχέση αιτιότητας μεταξύ ΑΞΕ και ΑΕΠ δεν 

μπορεί να αξιολογηθεί. Από τις αρχές του 1990, άρχισε να κατέχει μία καθόλου αμελητέα θέση στο κινεζικό ΑΕΠ 

και φαίνεται να το επηρεάζει θετικά. Από το λιγότερο του 0,21% το 1982, έφτασε το 1993 να κατέχει το 6,21%. 

Τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2004, υπήρχε μία σταθερή πτώση του ποσοστού αυτού, που έφτασε το 3,51%. Το 

2006 φαίνεται πως ενίσχυσαν ξανά τον ρόλο τους πλησιάζοντας περίπου το 5%, όμως στη συνέχεια βυθίστηκε 

στο 2,59% το 2009. Η τελευταία ανάκαμψη συνέβη το 2010 (4,04%) και το 2015 έπεσε στο 2,3%, το χαμηλότερο 

ποσοστό από το 1992. Έχει υπολογιστεί ότι μία μείωση στις εισροές ΑΞΕ της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων, 

μπορεί να σχετιστεί με μία μείωση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, περίπου 0.6-1,6%. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Καθαρές Εισροές ΑΞΕ στην Κίνα σε ποσοστό % επί του ΑΕΠ (1982-2015)

 
Πηγή: UNCTAD 

 

Γ. Επίδραση στο Εμπορικό Ισοζύγιο 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επηρέασαν επίσης θετικά της εξαγωγές της κινεζικής οικονομίας. Η προώθηση των 

εξαγωγών μέσω των ΑΞΕ, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της κινεζικής πολιτικής. 

Ακολουθήθηκε ένα μοντέλο ανάπτυξης των εξαγωγών, υποστηριζόμενο από ένα υποτιμημένο νόμισμα. Από το 

1978 έως και σήμερα, οι εξαγωγές αυξάνονται ετησίως κατά μέσο όρο περίπου 15%. Από παιχνίδια και ενδύματα, 

μέχρι αυτοκίνητα και ηλεκτρικά είδη, τα προϊόντα που φέρουν το χαρακτηριστικό «Made in China» έχουν 

κατακλείσει αναμφισβήτητα όλον τον κόσμο. Στην πραγματικότητα η κινεζική παραγωγικότητα έχει αγγίξει 

τρομακτικούς ρυθμούς και κάνουν όλο τον υπόλοιπο κόσμο να φαίνεται πραγματικά μικρός. Ενδεικτικά, παράγει 

το 80% του συνόλου παραγωγής κλιματιστικών, το 90,6% των υπολογιστών, το 80% των λαμπτήρων παραγωγής 

ενέργειας, το 63% των παπουτσιών, το 70,6% των κινητών και το 45,1% της συνολικής παραγωγής των πλοίων. 

Το 1978, βρισκόταν στην 32η θέση στην κατάταξη ανάμεσα σε άλλες χώρες στον παγκόσμιο πίνακα του διεθνούς 

εμπορίου, το 2001 στην 6η, το 2003 στην 4η και σήμερα έχει γίνει η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη παγκοσμίως, 

με την αξία των εξαγωγών να αγγίζει τα 2,5 τρισεκατομμύρια το 2015. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Αξία Κινεζικών Εξαγωγών (1982-2015) 

 
Πηγή: UNCTAD 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, στις απαρχές των μεταρρυθμίσεων για τις ΑΞΕ, οι εξαγωγές 

κυμαινόντουσαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το 1982, η αξία των εξαγωγών ανερχόταν στα 24 περίπου 

δισεκατομμύρια δολάρια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, άρχισε να σημειώνει σταθερή άνοδο. Το 1995, 

ξεπέρασε τα 147 δισεκατομμύρια και το 1999, άγγιξε τα 220. Το 2002 αυξήθηκαν κατά 20,85%, συγκριτικά με 

την προηγούμενη χρονιά και έφτασε τα 365.392.788.963$ ενώ την επόμενη χρονιά, αυξήθηκαν κατά 120 περίπου 

δισεκατομμύρια. Την τριετία 2005-2007, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών κυμαινόταν περίπου στο 23% 

και την ίδια περίοδο η αξία ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η παγκόσμια 

οικονομική κρίση έπληξε κυρίως τον εξαγωγικό τομέα στην Κίνα. Το 2009, οι κινεζικές εξαγωγές μειώθηκαν 
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κατά 10,24%, περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Έκτοτε, οι υψηλοί 

ρυθμοί αύξησης συνεχίζονται, με μεγαλύτερο αυτόν του 2010, που πλησίασε το 27,73% και η αξία των εξαγωγών 

να ανέρχεται στα 1.743.608.308.051$. Μία μικρή πτώση (-3,8%) στους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών 

υπήρξε το 2015. 

Η απελευθέρωση των εισαγωγών στην συντηρητική Κίνα, επεκτάθηκε βαθμιαία εν αντιθέσει των εξαγωγών και 

έτσι η Κίνα, όχι μόνο παρουσιάζει υψηλές εξαγωγές, αλλά έχει και ένα τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας, 2005-2015 (Σε τρέχοντα $ΗΠΑ) 

 
Πηγή: UNCTAD 

 

Διαχωρίζοντας τις Κινεζικές και τις ξένες επιχειρήσεις, φαίνεται ότι οι τελευταίες είναι ο κυριότερος συνεισφέρων 

στην δραστική επέκταση των εξαγωγών, κατέχοντας το 60% περίπου του συνολικού εμπορίου. Η σημαντικότητα 

των ΑΞΕ στις κινεζικές εξαγωγές αυξάνεται ταχέως. Στα μέσα του 1980, συνείσφερε περίπου κατά 1% στις 

συνολικές εξαγωγές της Κίνας, το 1993 κατά 27,5% και μέχρι το 2007, υπήρχαν 286,000 ξένες επενδυτικές 

επιχειρήσεις, οι εξαγωγές των οποίων αντιπροσώπευαν το 57,1% των συνολικών εξαγωγών της Κίνας. Από τις 

συνολικές εξαγωγές ύψους 28.163.000.000$ το 1985, μόλις τα 0.3 δισεκατομμύρια προερχόντουσαν από τις ξένες 

επιχειρήσεις, ενώ 20 χρόνια μετά, το 2006, η αξία των εξαγωγών των ξένων επιχειρήσεων έφτασε τα 563,8 και 

αντιστοιχούσε στο 58% των συνολικών εξαγωγών, αξίας, 1.061.701.636.817$. To 2008, οι ξένες επιχειρήσεις 

συνέβαλαν κατά 55% στις συνολικές εξαγωγές της Κίνας. Την περίοδο 2000-2008 διαπιστώνουμε ότι όσο 

αυξάνεται ο συσσωρεμένος όγκος των Α.Ξ.Ε στη Κίνα τόσο αυξάνονται και οι εξαγωγές προϊόντων από την 

κινεζική οικονομία. 

Κατά την περίοδο της ασιατικής κρίσης (1997-1999), οι κινεζικές επιχειρήσεις μείωσαν τις εξαγωγές τους κατά 

4,8%, ενώ οι ξένες τις αύξησαν κατά 8,1%, κάνοντας την συνολική εικόνα των εξαγωγών στην Κίνα εκείνη την 

περίοδο, εξαιρετικά θετική. Το 2014, οι εξαγωγές των ξένων επιχειρήσεων αντιστοιχούσαν στο 45,9%, αρκετά 

χαμηλότερο από αυτό των τελευταίων ετών. 

Σημαντική όμως, είναι και η συνεισφορά των ΑΞΕ στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Το 1998, οι 

συνολικές εξαγωγές τέτοιον προϊόντων ανερχόντουσαν στα 20,3 δισεκατομμύρια δολάρια και το 73,7 της 

παραγωγής προερχόταν από τις ξένες επιχειρήσεις. Το αντίστοιχο πόσο για το 2005 ήταν 291,5 δισεκατομμύρια 

δολάρια, αποτελούσε το 29% των συνολικών εξαγωγών, ενώ οι ξένες επιχειρήσεις παρήγαγαν το 88% αυτών. Το 

2008, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 340 δισεκατομμύρια δολάρια και το 2010 στα 406 περίπου και 

αντιστοιχούσε στο 82% των συνολικών εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η εικόνα αυτή δεν έχει 

αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αν και τα ποσοστά επί των εξαγωγών έχουν σημειώσει μία μικρή πτώση (περίπου 

25% το 2014), η σημαντικότητα των ξένων επιχειρήσεων δεν έχει μεταβληθεί. 

Γενικότερα, οι εξαγωγές βοήθησαν την Κίνα να εισέλθει σε νέες αγορές και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το 1999, αποτελούσε το 20% περίπου του συνολικού ΑΕΠ, το 2006 το 39% και 

το 2013 το 26,41%. Η Κίνα λειτουργεί κυρίως σαν μία αλυσίδα συναρμολόγησης προϊόντων. Εισάγει ενδιάμεσα 

προϊόντα, στη συνέχει τα συναρμολογεί και έπειτα τα εξάγει. Αρκετοί αναφέρουν, ότι το «Made in China» δεν 

είναι σωστό, αλλά ορθά θα έπρεπε να αναγράφεται «Proceed in China». H Κίνα στο πλαίσιο προώθησης των 

εξαγωγών της, έχει ψηφίσει νομοθεσίες, που αναφέρονται στην μερική επιστροφή του ΦΠΑ για εισαγόμενα 

προϊόντα από ξένες επιχειρήσεις, που έχουν όμως σκοπό την επανεξαγωγή τους. 

Είναι δεδομένο ότι οι ξένες επιχειρήσεις, έχουν υψηλότερη ροπή προς τις εξαγωγές σε αντίθεση με τις κινεζικές 

επιχειρήσεις και χωρίς αυτές οι εξαγωγές θα ήταν αρκετά χαμηλότερες. Είναι σημαντικό όμως να γίνει αντιληπτό, 

ότι σε καμία περίπτωση δεν τις αντικαθιστούν. Ο βαθμός αντικατάστασης θα εξαρτηθεί από το πώς θα 

καταφέρουν οι δύο πλευρές να αλληλοεπιδράσουν και να συμπληρώσουν η μία την άλλη. 

Οι ΑΞΕ, έχουν αναμφισβήτητα συμβάλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας και η συνεχής εισροή τους έχει 

πραγματικά ενισχύσει την δυνατότητά της να λειτουργεί ως βάση παραγωγής για τις κατασκευαστικές εξαγωγές. 

2005 124.627.000.000$ 

2006 208.919.000.000$ 

2007 308.036.000.000$ 

2008 348.832.000.000$ 

2009 220.130.000.000$ 

2010 218.015.000.000$ 

2011 181.904.000.000$ 

2012 231.845.000.000$ 

2013 235.379.000.000$ 

2014 262.686.000.000$ 

2015 384.642.000.000$ 
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Τέλος, έχουν αντικαταστήσει μεγάλο μέρος των εισαγωγών καθώς, λόγω της μεγάλης ποικιλίας στην παραγωγή, 

η Κίνα δεν χρειάζεται να καλύψει κάποιες από τις ανάγκες της, μέσω των εισαγωγών, γιατί αρκετά προϊόντα 

παράγονται εντός του εδάφους της, από ξένες πολυεθνικές. 

 

Δ. Επίδραση στις κινεζικές επιχειρήσεις 

Ένας από τους λόγους του εκσυγχρονισμού των οικονομικών πολιτικών της Κίνας, ήταν να προωθηθεί και η 

ανάπτυξη των εγχώριων επιχειρήσεων. Οι Κινεζικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις επηρεάστηκαν θετικά μέσω 

των εισροών ΑΞΕ, που μετέφεραν προηγμένη τεχνολογία και καινοτομίες, ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητα 

και την ανταγωνιστικότητά τους και συνέβαλαν στη γενικότερη τεχνολογική ανάπτυξη της Κίνας. Η Κίνα έθεσε 

σε εφαρμογή μια στρατηγική «αγοράς ανταλλαγής τεχνολογίας», η οποία επί της ουσίας απαιτούσε από τους 

ξένους επενδυτές να «εισαγάγουν» προηγμένη τεχνολογία με αντάλλαγμα την είσοδό τους στην εγχώρια αγορά. 

Με τις πολιτικές της για τις ΑΞΕ, η Κίνα ενθαρρύνει την ύπαρξη τεχνολογίας εντός της χώρας και προσπαθεί να 

χρησιμοποιήσει τις ΑΞΕ για να μετασχηματίσει τις παραδοσιακές της βιομηχανίες μέσω ανεπτυγμένης 

τεχνολογίας με πρακτική εφαρμογή. 

Η συνεισφορά των ΑΞΕ στην πρόοδο των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Κίνας συμβαίνει είτε με τη 

συμπλήρωση των τεχνολογικών κενών, είτε με την εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας, είτε με τη βελτίωση της 

υπάρχουσας τεχνολογίας. Σύμφωνα με στατιστικές, το 2002, το 60% των επιχειρήσεων έκανε χρήση προηγμένης 

τεχνολογίας και το 40% υιοθέτησε μία σχετικά προηγμένη τεχνολογία. 

Επιπλέον οι ξένοι επενδυτές εκτός από τεχνολογία, φέρνουν σύγχρονες αντιλήψεις τεχνικών διαχείρισης 

(management) και εργασιακή πειθαρχία. Οι κινεζικές επιχειρήσεις, μετά το άνοιγμα προς την οικονομία της 

αγοράς, μιμήθηκαν τις τεχνικές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, διδάχτηκαν νέες τεχνικές παραγωγής και τα 

εφάρμοσαν όλα στο πλαίσιο των δικών τους λειτουργιών, κάνοντας τις επιχειρήσεις τους πιο αποδοτικές και 

φυσικά, ανταγωνιστικές. 

Όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Κίνας 

ήταν να προάγει τις τεχνολογικές της δυνατότητες, έναν στόχο που έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 

τελευταία χρόνια ειδικότερα μέσω των ΑΞΕ. Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί, που υποστηρίζουν ότι η εισροή ξένων 

επενδυτικών επιχειρήσεων, όχι απλώς δεν βοηθάει τις κινεζικές επιχειρήσεις, αλλά τις περιθωριοποιεί και τις 

εκτοπίζει. Ο ανταγωνισμός για τους λιγοστούς πόρους είναι πολύ υψηλός, επιπλέον οι ξένες επιχειρήσεις 

απορροφούν ευκολότερα προσωπικό που είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένο και επίσης φέρουν όλα τα πνευματικά 

δικαιώματα της νέας τεχνολογίας. 

Η Κίνα όμως, τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει το ακριβώς αντίθετο, καθώς κινεζικές εταιρίες έχουν αρχίσει 

και εισχωρούν όλο και περισσότερο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, απειλώντας μεγάλους αμερικανικούς 

κολοσσούς. Ειδικότερα στον τομέα της κινητής επικοινωνίας και τηλεφωνίας, έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. 

Η Lenovo, η TCL, η Huawei και η ΖΤΕ είναι μερικές από τις κινεζικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, που βλέπουν το 

μερίδιό τους στην αγορά να αυξάνεται συνεχώς και δεν στερούνται καθόλου ποιότητας από των ανταγωνιστών 

της. 

 

Ε. Οι επιδράσεις στις συνθήκες διαβίωσης 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης σε πολλούς τομείς της 

κοινωνικής ζωής στην Κίνα. Για πολλά χρόνια, η Κίνα υπήρξε απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο και ένα 

μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ζούσε στα όρια της φτώχειας, όμως τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη 

της έχει οδηγήσει κάθε δείκτη ευεξίας (που αφορά το εισόδημα, τον πλούτο, την παραγωγικότητα, τη μακροζωία, 

την απασχόληση και την κατανάλωση) έχουν αυξηθεί σημαντικά. Στην εργασία, έχει γίνει αποδεκτό ότι οι Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις είναι φορέας ανάπτυξης στην Κίνα, επομένως άμεσα και έμμεσα επηρεάζει τους παραπάνω 

δείκτες. 

Αρχικά, οι ξένες επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, απορροφούν ένα σημαντικό 

κομμάτι του εργατικού δυναμικού, το οποίο λόγω της τεράστιας αύξησης του πληθυσμού αυξάνεται διαρκώς. Το 

2014 ο αριθμός του εργατικού δυναμικού έφτασε τα 806,498,500 εκατομμύρια και το ποσοστό απασχόλησης, 

αγγίζει το 96%. 

Τη δεκαετία του 1990, η Κίνα έκανε μία στροφή προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, από αυτά 

της ελαφριάς βιομηχανίας. Η ίδια περίοδος συμπίπτει με μία πολλή σημαντική αύξηση των εισροών των άμεσων 

ξένων επενδύσεων και κατά συνέπεια μία μετακίνηση του εργατικού δυναμικού από τον τότε ισχυρό πρωτογενή 

τομέα στον δευτερογενή και εν συνεχεία στον τριτογενή. Το 1991, ο πρωτογενής τομέας απασχολούσε το 60% 

των εργαζομένων, ενώ μόλις το 21% απορροφούνταν από τον δευτερογενή τομέα και το 19% από τον τριτογενή. 

Το 1996, έπεσε στο 50% με τις δέκα μονάδες να μοιράζονται μεταξύ του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα 

(24% και 26% αντιστοίχως). Μέχρι και το 2002, ο πρωτογενής τομέας απορροφούσε περισσότερο από το 50% 

του εργατικού δυναμικού. 

Οι ξένες επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν στην Κίνα, αναζητούσαν ένα εξειδικευμένο και άκρως πεπειραμένο 

εργατικό δυναμικό με τις αντίστοιχες απαιτούμενες δεξιότητες. Στην Κίνα του 1990, αυτό ήταν πολύ δύσκολο να 
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βρεθεί. Οι Κινέζοι χρειάστηκαν ένα διάστημα προσαρμογής στα νέα δεδομένα και μία σωστή εκπαίδευση 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους. 

Η επίδραση των ΑΞΕ στην απασχόληση, γίνεται ουσιαστική από το 2003 και μετά. Ο πρωτογενής τομέας χάνει 

με αρκετά γρήγορους ρυθμούς τη δυναμική του χρόνο με τον χρόνο, και με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

να βρίσκουν όλο και περισσότερο έδαφος. Από το 1991, και τους 110.015.000.000 εκατομμύρια 

απασχολούμενους του τριτογενούς τομέα στο 2015 και τους 328.390.000, αύξηση που αντιστοιχεί σε 198,12%. 

(124.690.000, 226.930.000, 82%, οι αντίστοιχοι αριθμοί για τον δευτερογενή τομέα.) 

Η ανεργία στην Κίνα κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα της τάξης του 4,5% περίπου τα τελευταία 15 χρόνια. 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτά τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι κινεζικές αρχές 

δεν κατοχυρώνουν επίσημα στα ποσοστά ανεργίας των αγροτικό πληθυσμό και τους μετανάστες και μετρούν 

μόνο τους ανέργους των πόλεων. Απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι ενώ ο βαθμός ανάπτυξης ποικίλλει, τα ποσοστά 

ανεργίας δεν παρουσιάζουν διαφορές. Το 2009, δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους και 

παρ’ όλα αυτά το ποσοστό δεν παρουσιάζει καμία σημαντική διακύμανση, το όποιο ανερχόταν στο 4,4%, ίδιο με 

την προηγούμενη χρονιά και μόλις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2007. 

Άλλη μία σημαντική αύξηση, παρατηρήθηκε στο επίπεδο μισθών και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναμφισβήτητοι 

δείκτες που αποδεικνύουν ότι οι Κινέζοι απολαμβάνουν τα τελευταία χρόνια ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η κινεζικές αρχές έχουν προσανατολιστεί στην μείωση των τιμών για να 

μειώσουν την ανακατανομή του πλούτου. 

Όσο υψηλότερο εισόδημα επιτυγχάνει μια χώρα, τόσο περισσότερο θεωρείται ότι βελτιώνεται η οικονομική θέση 

των κατοίκων της και κατ’ επέκταση η ευημερία τους. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης της ζήτησης για 

εργασία, ο μέσος ετήσιος μισθός έχει σημειώσει ανοδική τάση και εξακολουθεί τα αυξάνεται σταθερά. Στο 

γράφημα, παρουσιάζεται η εξέλιξη του μέσου μισθού στην Κίνα από της αρχές του 21ου αιώνα μέχρι και το 2014 

σε κινεζικό νόμισμα. Από το 2000, ο μέσος ετήσιος μισθός έχει αυξηθεί κατά 528%, σημειώνοντας τεράστια 

πρόοδο. Η μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε το 2008 με ποσοστιαία μεταβολή 

18,72%. 

Ακόμη, σύμφωνα με τις κινεζικές στατιστικές, οι ξένες επιχειρήσεις φαίνεται να αμείβουν τους εργαζομένους 

τους κατά περίπου μέχρι και 15.000¥ παραπάνω απ’ ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα 

το 2014, ο μέσος ετήσιος μισθός, βάσει του China Statistical Yearbook ανερχόταν στα 56.360¥, ενώ ο μέσος 

μισθός των ξένων επιχειρήσεων στα 69.826¥. 

Μετά την αύξηση των Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αυξήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο και το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ. Μέχρι και τις αρχές του 1990, υπήρχε μία σχετική σταθερότητα στο ΑΕΠ που αντιστοιχούσε σε 

κάθε κάτοικο. Αν και το 1990, ήταν διπλάσιο από το 1979, αριθμητικά παράμενε ακόμα εξαιρετικά μικρό, καθώς 

αντιστοιχούσαν μόλις 316,22$ το χρόνο σε κάθε κάτοικο. Μέχρι το 2000, είχε σημειωθεί μία ποσοστιαία αύξηση 

της τάξης του 2002% από το 1990 και μία αύξηση 423% από την έναρξη της μεταρρυθμιστικής περιόδου, με 

954,55$ του συνολικού ΑΕΠ, να αντιστοιχούν στον καθένα. Η επόμενη δεκαπενταετία χαρακτηρίστηκε από μία 

ταχεία άνοδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Από το 2000 έως το 2014, σημείωσε αυξήθηκε κατά 730% (το ΑΕΠ την 

ίδια περίοδο αυξήθηκε περίπου κατά 760%) και σήμερα έχει φτάσει τα 8.028$ σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα. 

Η αύξηση μισθών, πραγματοποιήθηκε και στο πλαίσιο του σχεδίου ενθάρρυνσης της κατανάλωσης , η οποία για 

πολλά χρόνια κυμαινόταν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το 1978, η ετήσια καταναλωτική δαπάνη των 

νοικοκυριών ανερχόταν στα 184 ¥ ή 26,57$. Δεκαέξι χρόνια μετά, το 1995 είχε αυξηθεί στα 2.330 ¥ (3.336,42$), 

υψηλότερο κατά 1.166%! Το 2000, η κατανάλωση άγγιξε τα 537,36$ και μέχρι το 2007 είχε σχεδόν διπλασιαστεί. 

Οι δαπάνες, χρόνο με τον χρόνο είναι όλο και μεγαλύτερες. Από το 2007, μέσα σε επτά χρόνια οι δαπάνες 

αυξήθηκαν πάνω από 10.000¥ και έφτασαν τα 17.806¥ (2.570,92$). Αν και τα νούμερα μοιάζουν χαμηλά 

συγκριτικά με τα δυτικά δεδομένα είναι προφανές ότι από το 1978 έχει γίνει μία σπουδαία και καθόλου αμελητέα 

αύξηση της τάξης του 9.577%. 

Επιπλέον πολλές ξένες επιχειρήσεις δεν στράφηκαν στην Κίνα με σκοπό τα εξαγωγικά κίνητρα, αλλά με σκοπό 

την παραγωγή για την εγχώρια αγορά, καθώς προέβλεπαν ότι η ταχέως αυξανόμενη ανάπτυξη, θα δημιουργούσε 

ένα κύμα αναδυόμενων καταναλωτών. Εφόσον η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, οι ξένες 

επιχειρήσεις επωφελήθηκαν πολύ από την αύξηση της κατανάλωσης, αλλά και οι κινέζοι καταναλωτές από την 

ύπαρξη ΑΞΕ, καθώς αυτές βελτίωσαν σημαντικά την θέση τους, προσφέροντας προϊόντα μεγάλης ποικιλίας και 

υψηλής ποιότητας. 

 

ΣΤ. Βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος 

Οι ΑΞΕ επενδύσεις, έχουν έμμεσα βελτιώσει το κινεζικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κινεζικές αρχές, 

αντιλαμβανόμενες τη σημαντικότητα των ΑΞΕ για την εγχώρια ανάπτυξη, όχι μόνο σε οικονομικούς όρους αλλά 

και κοινωνικούς, βελτίωσαν το σύστημα εκπαίδευσης, προκειμένου να ειδικεύσουν ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού και ένα μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού να απορροφάται από τις ξένες επιχειρήσεις. Έχει 

δοθεί βάρος στη μόρφωση διότι, με απλά λόγια, οι εξειδικευμένες τεχνολογίες θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό. 

Τα ποσοστά αναλφαβητισμού μειώθηκαν σημαντικά και προσφέρεται εννιάχρονη δωρεάν υποχρεωτική 
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εκπαίδευση. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 100% των μαθητών στην Κίνα ολοκληρώνουν τα εννιά αυτά χρόνια 

εκπαίδευσης. Μεγάλες επενδύσεις έχουν γίνει και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, κάνοντας την Κίνα 

έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ασία για σπουδές, από ξένους φοιτητές. 

 

Ζ. Συναλλαγματικά αποθέματα 

Η Κίνα μέσω των ΑΞΕ και του εμπορίου έχει σημειώσει ρεκόρ συναλλαγματικών αποθεμάτων που υπολογίζονται 

στα 3,01 τρισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί τον μεγαλύτερο δανειστή του αμερικανικού δημοσίου με 

χρεόγραφα ύψους 1,25 τρισεκατομμύρια. Το ξένο συνάλλαγμα έγινε βάση για τη χρηματοδότηση των μεγάλων 

εισαγωγών της Κίνας σε τεχνολογία και αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών 

της (μεταφορικές υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία κ.α). 

 

Συμπερασματικά, ο ρόλος και η επίδραση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην οικονομική μεγέθυνση της 

Κίνας –και όχι μόνο-, έχει απασχολήσει εκτεταμένα πολλούς ερευνητές. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ταχεία 

ανάπτυξη ήταν αυτή που προσέλκυσε ΑΞΕ στην Κίνα και άλλοι ότι η σημαντικότητά τους στο ΑΕΠ έχει μειωθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παρά τις όποιες αντικρουόμενες απόψεις, οι πλειονότητα των ερευνητών, που 

μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία, συμφωνεί στην θέση ότι οι ΑΞΕ αποτέλεσαν έναν σημαντικό προσδιοριστικό 

παράγοντα της οικονομικής εξέλιξης της Κίνας. Μέσω της άμεσης συμβολής τους στο σχηματισμό κεφαλαίου 

και της αύξησης των συνολικών παραγωγικών συντελεστών, οι ΑΞΕ συνέβαλαν άμεσα στην υψηλή οικονομική 

ανάπτυξη από τις αρχές τις οικονομικής μετάβασης το 1978. Απόδειξη στην θετική επίδραση που έχουν οι ΑΞΕ 

στην οικονομική μεγέθυνση δεν αποτελούν μόνο τα παραπάνω δεδομένα, αλλά και το γεγονός ότι η Κίνα 

παρουσιάζει αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των επαρχιών της. Οι πόλεις-περίφερειες που έχουν δεχτεί ΑΞΕ χαίρουν 

πολύ μεγαλύτερης ωφέλειας στους παραπάνω τομείς που αναφέρθηκαν, συγκριτικά με τις σχετικά υπανάπτυκτες 

περιοχές της Κίνας. 

 

Η. Το κόστος μιας εκτεταμένης ανάπτυξης 

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα βιώνει μία ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και οι ΑΞΕ αποτελούν τον μεγαλύτερη 

κινητήριο μοχλό αυτής. Η οικονομική ευφορία είναι αναμφισβήτητα μεγάλη, όμως έχει αποδειχτεί ότι η ανάπτυξη 

της Κίνας δεν είναι καθόλου βιώσιμη. Πρόκειται για μία φαινομενικά υγιή οικονομία που στο εσωτερικό της 

αιμορραγεί, καθώς η Κίνα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά αρνητικών επιδράσεων που επέφεραν οι ΑΞΕ και 

κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία μεγάλη πρόκληση για όλη την ανθρωπότητα, γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια 

εξελίσσεται διεθνώς σε μία σημαντική προτεραιότητα κυβερνήσεων και φορέων γενικότερα. Εστιάζει σε ένα 

πλήθος αλλαγών, που αφορούν την φτώχεια, την ισότητα και την μείωση των ανισοτήτων, την υγεία και την 

εκπαίδευση, τις υγιείς υποδομές, το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη. Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν 

αρχίσει να ακολουθούν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και η Κίνα έχει αργήσει σημαντικά 

να τις ακολουθήσει. 

Η Κίνα παρουσιάζει ένα μοντέλο εκτεταμένης ανάπτυξης και όχι εντατικής, με πολλά οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα να περιμένουν να λυθούν. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που έχουν προκαλέσει οι ΑΞΕ, 

είναι η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια η εισοδηματική ανισότητα. Μέσω της δημιουργίας 

των Οικονομικών Ζωνών, οι κινεζικές αρχές ενθάρρυναν τις επενδύσεις κυρίως στις ανατολικές παράκτιες 

περιοχές τις Κίνας, οι οποίες και συγκεντρώνουν πλέον την κρισιμότερη μάζα των ξένων επιχειρήσεων, 

δημιουργώντας ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινωνικό χάσμα μεταξύ της εύπορης και άνετης ζωής στα ανατολική και 

της φτώχειας στα δυτικά. 

Επιπλέον, μεγάλο μέρος των επενδύσεων σε υποδομές, μηχανήματα και εξοπλισμό κατευθύνθηκαν στον 

δευτερογενή τομέα και μόνο το 2% αυτών στη γεωργία παρ’ όλο που αντιπροσωπεύει το 15% του ΑΕΠ. Η 

έμφαση που δόθηκε στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας έφερε σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση 

τον αγροτικό πληθυσμό. Οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν δραστικά και οι μισθοί συγκριτικά με αυτούς στην αστική 

Κίνα είναι έως και τρεις φορές χαμηλότεροι, ενώ με την αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης και του ΑΕΠ, 

ο αγροτικός πληθυσμός επωφελήθηκε αναλογικά λιγότερο. Η αγροτική φτώχεια αυξήθηκε ειδικότερα στα μέσα 

του ’90 οδηγώντας στην αστική μετανάστευση και την αυξανόμενη αστική ανεργία. 

Επίσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της, έχει αυξηθεί ραγδαία από το 2005 και μετά, φτάνοντας περίπου τα 8000$ 

Ηνωμένων Πολιτειών και το βιοτικό επίπεδο του κινεζικού λαού αυξάνεται με φρενήρεις ρυθμούς αλλά στην 

πραγματικότητα είναι πολύ χαμηλότερο από πολλές άλλες χώρες. Χρειάζεται μεγάλο δρόμο για να προσεγγίσει 

αυτό των χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου. αλλά στην πραγματικότητα χρειάζεται πολύ δρόμο για να 

προσεγγίσει αυτό του αναπτυγμένου κόσμου. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βρίσκεται στην 73η 

θέσηστην κατάταξη με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με χώρες όπως η Βενεζουέλα και το Μεξικό να την 

προσπερνάνε, ενώ βρίσκεται και χαμηλότερα από το μέσο παγκόσμιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 10.136$. Τέλος, 

αν και δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, παρουσιάζει έως και επτά φορές λιγότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

από την πρωτοπόρα ΗΠΑ. 
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Οι εξαγωγές της Κίνας, βασίζονται εν μέρει σε μία μη βιώσιμη χαμηλή σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία που 

έχει θέσει η κυβέρνηση, αφήνοντας το νόμισμα τα τελευταία χρόνια σταδιακά να υποτιμάται, κάτι που 

δυσχεραίνει τους εγχώριους καταναλωτές, κάνοντας τα εισαγόμενα αγαθά πιο ακριβά. Σήμερα 1$ αντιστοιχεί σε 

6,92¥ (Ναυτεμπορική, 11/01/17). Από την άλλη μεριά, το πολύ υψηλό ποσοστό επενδύσεων, δημιουργεί μία 

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία με τις σειρά της οδηγεί τις τιμές προς τα κάτω, μειώνοντας τα 

κέρδη. Η στροφή προς τις εξαγωγές, βασιζόμενες στη χαμηλή ισοτιμία, δημιουργεί ένα τεράστιο εμπορικό 

πλεόνασμα, το οποίο φέρνει μεγάλη συσσώρευση συναλλαγματικών διαθεσίμων, που συνεπάγεται αύξηση της 

προσφοράς χρήματος άρα και υψηλές επενδύσεις, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο. 

Μεγάλο πρόβλημα, στην αναπτυξιακή πολιτική της Κίνας, αποτελεί και η έλλειψη αυστηρών περιβαλλοντικών 

κανονισμών, με αποτέλεσμα την κατάχρηση των φυσικών πόρων και ενέργειας από τις βιομηχανίες και τη 

ρύπανση των υδάτων και του αέρα. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε κατακόρυφη άνοδος των επιπέδων ρύπων σε 

όλες σχεδόν τις πόλεις της ανατολικής περιοχής, με την Κίνα, να είναι η πρώτη στον κόσμο σε εκπομπή διοξειδίου 

του άνθρακα. Το 70% των ποταμών και τα 2/3 των πόλεων είναι μολυσμένα, η ποιότητα του αέρα είναι πολύ 

χαμηλή και περίπου 400.000 άνθρωποι τον χρόνο πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με τη ρύπανση. 

Επιπλέον, η Κίνα έχει γίνει συνώνυμη με την μαζική παραγωγή καταναλωτικών ειδών χαμηλής ποιότητας και τις 

άθλιες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους της. 

Τέλος, ο πλούτος έχει μαζευτεί σε μία μικρή μάζα πλουσίων και δεν υπήρξε καμία δημοκρατική διαδικασία 

μοιράσματος του μερίσματος από την αύξηση της ευημερίας. Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του 

Πεκίνου που πραγματοποιήθηκε το 2014, το 1% των πιο πλούσιων νοικοκυριών στην Κίνα ελέγχει περισσότερο 

από το ένα τρίτο του πλούτου στη χώρα. Ενώ στο κατώτερο τμήμα της πυραμίδας, το 25% των φτωχότερων δεν 

διαθέτει παρά μόλις το 1% του εγχώριου πλούτου. 

Για πολλά χρόνια η Κίνα ακολούθησε ένα μοντέλο μη βιώσιμης ανάπτυξης, όμως πρόσφατα, η Κινεζική 

κυβέρνηση υπογράμμισε την επιθυμία της να απομακρυνθεί από το τωρινό μοντέλο της γρήγορα αναπτυσσόμενης 

οικονομίας με κάθε κόστος και να στραφεί σε μία πιο «έξυπνη» οικονομική ανάπτυξη που θα βασίζεται 

περισσότερο στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στην πράσινη ενέργεια, στην παροχή υπηρεσιών 

και στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη. Ίσως αυτό και να εξηγεί τη πτώση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ 

τα τελευταία χρόνια, όπως και τη μικρή μείωση στην εισροή ΑΞΕ. 

 

ΙΧ. Επίλογος  

 

Μέσα σε δύο δεκαετίες μεταρρυθμίσεων προσανατολισμένων στην οικονομίας της αγοράς. Η Κίνα εξελίχθηκε 

στον δράκο της παγκόσμιας οικονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας συμπίπτει με την εισροή ΑΞΕ και 

αυτό μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι από τις μεγαλύτερες κινητήριες 

δυνάμεις της ραγδαίας κινεζικής ανάπτυξης. Η φιλελευθεροποίηση της οικονομικής πολιτικής, το νομικό 

περιβάλλον, το φθηνό εργατικό δυναμικό, η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων στην κινεζική επικράτεια είναι 

παράγοντες που εξηγούν την κυριαρχία της Κίνας πάνω στις ΑΞΕ. Αυτό, παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι πρόκειται 

για μια σοσιαλιστική χώρα με ένα ιδιότυπο πολιτικό σύστημα διαφορετικό από εκείνα των καπιταλιστικά 

ανεπτυγμένων χωρών. Ωστόσο, πολλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα παραμένουν να αντιμετωπιστούν 

στην Κίνα για να επιτευχθεί η μετατροπή από μία εκτεταμένη σε μία εντατική ανάπτυξη απαραίτητη για την 

διατήρηση της μακροπρόθεσμα. 

Η Κίνα εξειδικεύτηκε σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών χαμηλού κόστους και οι περισσότερες 

πολυεθνικές εταιρίες της εμπιστεύονται και της αναθέτουν την κατασκευή των παραγόμενων αγαθών. 

Σήμερα όμως, η αύξηση διεθνών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών κάνουν τις αναδυόμενες οικονομίες να 

«αιμορραγούν». Ακόμη, η αύξηση των μισθών που κατέστη αναγκαία εξελίχθηκε σε τροχοπέδη, καθώς η μείωση 

της κερδοφορίας των επιχειρήσεων είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Επομένως, η αύξηση των μισθών λειτούργησε 

ως αντικίνητρο για την δημιουργία νέων και τη διατήρηση παλαιών εταιριών. Η μείωση της κοστολογικής 

ανταγωνιστικότητας των Κινέζων και έχει μειωθεί, φέρνοντας έτσι στην επιφάνεια νέες αναπτυσσόμενες χώρες 

ως εναλλακτικούς προορισμούς χαμηλού κόστους για ΑΞΕ, όπως είναι για παράδειγμα το Βιετνάμ και το 

Μπαγκλαντές. 

Παρόλα αυτά, η Κίνα φαίνεται να έχει κατοχυρώσει την κυριαρχία της στον παγκόσμιο οικονομικό στίβο και 

σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα επόμενα χρόνια, θα πάρει τα σκήπτρα της παγκόσμιας 

οικονομίας, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ.  
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Εταιρείες Ένδυσης σε Αμερική και Ασία (Levi’s, ShangXia) - Κορνηλία Γ αβουχίδου  

  

 

Κορνηλία Γαβουχίδου  

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση της δραστηριότητας δύο εταιριών ένδυσης, η οποία 

διαφοροποιείται στην κάθε μία, βάσει της χώρας και των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών της 

συγκεκριμένης χώρας. Οι εταιρίες είναι οι εξής: η ShangXia στην Κίνα και η Levis στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα 

θα αναφερθούμε στην στρατηγική  που ακολουθούν προκειμένου να εδραιωθούν στην αγορά και να αναπτύξουν 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο μείγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, προώθηση, διανομή), στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης μέσω της ανάλυσης swot, στο μάκροπεριβάλλον μέσω της ανάλυσης 

pest, καθώς και σε προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της κάθε εταιρίας. 

 

HERMES SHANGXIA 

H Shang Xia  είναι η πρώτη  αναδυόμενη κινέζικη μάρκα πολυτέλειας που ιδρύθηκε το 2008 από τον ήδη 

εδραιωμένο οίκο πολυτελείας «Hermes», με στόχο την προσέλκυση περισσότερων πελατών στη δεύτερη 

μεγαλύτερη αγορά πολυτελείας στον κόσμο, την Κίνα. 

Η νέα μάρκα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τα βασικά προϊόντα της Hermes και διευθύνεται από μια κινεζική 

ομάδα. Από την ανάπτυξη μέχρι το σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, όλη η επιχειρηματική διαδικασία 

διευθύνεται από την κινεζική ομάδα. Aν και η Jiang Qiong είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και διευθύνων 

σύμβουλος της εταιρείας, κατέχει μόνο το 10% των μετοχών της εταιρίας καθώς το υπόλοιπο 90% ανήκει στον 

οίκο Hermes. Ο στόχος της Hermes για τη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής εταιρείας είναι να προσπαθήσει να 

δημιουργήσει μια τοπική κινεζική μάρκα πολυτελείας, προκειμένου να εκμεταλλευτεί περαιτέρω την κινεζική 

αγορά. 

Η Shang Xia προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα με μια σύγχρονη εκδοχή της παραδοσιακής κινεζικής 

αισθητικής και χειροτεχνίας σε συνδυασμό με την φιλοσοφία του οίκου Hermes  όσον αφορά την καινοτομία. Με 

βάση τους κινεζικούς χαρακτήρες «Shang» και «Xia», η επωνυμία ShangXia κυριολεκτικά σημαίνει «Up-Down», 

ενώ με μια πιο προσεκτική ματιά στους κινεζικούς χαρακτήρες «Shang» και «Xia» αυτοί αποκαλύπτουν μια βαθιά 

φιλοσοφία της ζωής: την κυκλοφορία μεταξύ δύο ενεργειών του Γιν και Γιανγκ, το παρελθόν και το μέλλον, την 

παράδοση και την καινοτομία, καθώς και την κατασκευαστική τεχνική και τον σύγχρονο σχεδιασμό. 

Η μάρκα ShangXia εμφανίστηκε στην κινεζική αγορά στα τέλη του 2010, με την πρώτη έξοδο στην Σαγκάη , η 

οποία ακολουθείται από μια δεύτερη στο Πεκίνο στα τέλη του 2012. Καθώς η επιχείρηση  βρίσκεται στο στάδιο 

της εισαγωγής, χρειάζεται ακόμα περισσότερες δοκιμές στην αγορά. Προκειμένου να δοκιμάσει  τη ζήτηση των 

χειροποίητων προϊόντων σε καταναλωτές που δεν είναι κινέζοι, η Shang Xia άνοιξε το 2013 ακόμα ένα 

κατάστημα στο Παρίσι. Η  ShangXia απευθύνεται κυρίως σε άτομα της μεσαίας και υψηλής τάξης καθώς και σε 

ένα μεικτό δημογραφικό, δεδομένου ότι η στοχευμένη πελατειακή βάση της μάρκας αναμένεται να είναι περίπου 

60% κινεζική και 40% ευρωπαϊκή. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ SHANG XIA (porter's generic strategies) 

Σύμφωνα με τις γενικές στρατηγικές του Porter, οι οποίες δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρία επιδιώκει 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο επιλεγμένο πεδίο της αγοράς η Shang Xia επέλεξε την στρατηγική της 

διαφοροποίησης. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στο σχεδιασμό 

ενός προϊόντος με μοναδικές ιδιότητες, οι οποίες παρέχουν στους πελάτες σαφείς λόγους να προτιμούν το προϊόν 

σε σχέση με άλλα, λιγότερο διαφοροποιημένα προϊόντα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στις εταιρίες να καθορίζουν 

υψηλές τιμές. 
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Η ShangXia για την επίτευξη της διαφοροποίησης βασίστηκε στην εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της 

(χαρακτηριστικά, οφέλη, ανθεκτικότητα, αξιοπιστία) καθώς και στην οικοδόμηση ενός Branding (ισχυρή εκ 

μέρους του πελάτη, και πίστη στο εμπορικό της σήμα), κάτι που θα αναλύσουμε και παρακάτω. 

 

   

ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

1. ΠΡΟΙΟΝ  

 

Η Shang Xia διαφοροποιείται από τις άλλες μάρκες πολυτελείας στην Κίνα, καθώς είναι η μόνη που πουλάει 

προϊόντα  αυστηρά κινέζικης προέλευσης  και τα οποία δεν έχουν την λαμπρότητα που οι περισσότερες μάρκες 

παρουσιάζουν  στους κινέζους καταναλωτές για να προσελκύσουν την προσοχή τους. 

 

Χάρη στην απαιτητική προσοχή στη λεπτομέρεια, η Shang Xia διατηρεί την ιστορική ομορφιά και τη χειροτεχνία 

που γεννήθηκε από την κινεζική εφευρετικότητα, για να προσφέρει μια απλή, κομψή αισθητική του 21ου αιώνα, 

σε συνδυασμό με τη βελτίωση των παραδοσιακών διαδικασιών  εισάγοντας καινοτόμες μεθόδους. 

 

Στόχος της μάρκας δεν είναι η αύξηση της παραγωγής και συνεπώς ο συμβιβασμός στην ποιότητα. 

Προτεραιότητά της είναι να συνεργαστεί με τους παραδοσιακούς τεχνίτες που έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές 

τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

 

 Οι συλλογές της SHANGXIA αποτελούνται από: 

 εντυπωσιακά έπιπλα,  

 εκλεκτά διακοσμητικά αντικείμενα,  

 εξαιρετικά αξεσουάρ  

 πολυτελή ενδύματα.  

Η SHANGXIA δημιουργεί επίσης μια ετήσια σειρά περιορισμένων εκδόσεων "πολιτιστικών αντικειμένων". 

Αυτά τα συλλεκτικά αντικείμενα μεταφέρουν μηνύματα παράδοσης, κηδεμονίας και μνήμης. 

Τα προϊόντα της ShangXia δημιουργούνται κυρίως από υψηλής ποιότητας μογγολικό κασμίρ, από ξύλο zitan, 

πορσελάνη και μπαμπού, υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαν και οι πρόγονοι των κινέζων. 

 

Η Shang Xia εκτός από την προώθηση των προϊόντων, παρέχει και ενημέρωση των πελατών της  για τις ιστορίες 

πίσω από κάθε κατηγορία προϊόντων  και τη διαδικασία κατασκευής αυτών.  Για αυτό η Shang Xia 

συμπεριλαμβάνει ένα πνευματικό εκπαιδευτικό κέντρο, διδάσκοντας τους πελάτες για τα αρχαία τελετουργικά 

και έθιμα, αφιερώνει ένα χώρο στον ιστότοπο της για να παρουσιάσει τη σημασία και τη διαδικασία που 

υιοθετήθηκε για τη δημιουργία των προϊόντων της. Επιπλέον οι σύμβουλοι πωλήσεων στο κατάστημα είναι  καλά 

εξοπλισμένοι με τις γνώσεις για τη δημιουργία κάθε προϊόντος για να ενημερώσουν τους πελάτες για τις ιστορίες 

πίσω από αυτές, στο ευρύτερο πλαίσιο της ανοικοδόμησης μιας κουλτούρας που χάθηκε στην επανάσταση και 

την εκβιομηχάνιση. Μάλιστα στην Κίνα το προσωπικό της εταιρίας είναι παραπάνω 

εκπαιδευμένο να παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα της σε σχέση με άλλες χώρες, λόγω της συνήθειας των 

κινέζων πελατών να κάνουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη μάρκα και τι καθιστά τα προϊόντα της μοναδικά. 

 

2. ΤΙΜΗ 

 

Όσον αφορά την τιμή η Shang Xia ακολουθεί την στρατηγική της εταιρίας-μητέρας Hermes, που εξαιτίας της 

κορυφαίας θέσης των προϊόντων της μπορεί και καθορίζει υψηλές τιμές, αποφεύγοντας έτσι την ανταγωνιστική 

επιρροή. Επιπλέον δεν κάνει εκπτώσεις στα προϊόντα της. 

 

Έτσι οι τιμές της Shang Xia, οι οποίες κυμαίνονται από 27 έως 75.000 δολάρια, είναι προσανατολισμένες προς 

τον πλέον ευσυνείδητο καταναλωτή πολυτελείας. Ενδεικτικά τα πανωφόρια και τα δημοφιλή σετ τσαγιού Shan 

Shui της μάρκας κοστίζουν από 12.000 έως 15.000 γιουάν ή από 1.900 έως 2.400 δολάρια, ενώ μια μικρή καρέκλα 

μπορεί να κοστίσει 54.000 δολάρια. Με την τιμολογιακή αυτή  πολιτική(η οποία συνάδει με την στρατηγική της 

διαφοροποίησης) η Shang Xia πετυχαίνει την αύξηση του  κύρους, και ενισχύει τη εικόνα των προϊόντων της ως 

πολυτελή και με αξία. 

 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
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Μια σημαντική πρόκληση που θα επηρέαζε την επιτυχή προώθηση της μάρκας  Shang Xia ήταν: "Πώς να κάνεις 

την ιδέα του" Made in China "κομψή;", λόγω της αρνητικής συσχέτισης των προϊόντων Made-in-China με την 

χαμηλή ποιότητα. Η αντίληψη αυτή επικρατεί έντονα στον κινέζικο πληθυσμό για αυτό και δείχνουν μεγαλύτερη 

προτίμηση στις ξένες μάρκες. 

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και την αποτελεσματική προώθηση της μάρκας, η Shang Xia 

δημιούργησε μια ψηφιακή εκστρατεία που περιλάμβανε έναν μυστηριώδη μασκοφόρο που ταξίδεψε από την Κίνα 

ώστε να φέρει «σπόρους καλλιέργειας» στο Παρίσι. Οι ίντριγκες της ιστορίας και η υψηλή αισθητική της 

καμπάνιας δημιούργησαν πάνω από έξι εκατομμύρια προβολές στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. 

 

Έκτοτε, η Shang Xia προκειμένου να προωθηθεί και δεδομένου ότι δεν έχει ως στόχο την ταχεία αύξηση της 

παραγωγής, δεν βασίζεται τόσο στην διαφήμιση όσο: 

 

Α) Σε πολιτιστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις μόδας. 

Οι εκθέσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα μια φορά τον χρόνο περιλαμβάνουν συλλογές εικόνων, αντικειμένων και 

ιστοριών που συλέγει η Shang Xia κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σε διάφορες περιοχές της Κίνας. Οι εκθέσεις 

της Shang Xia επιτρέπουν στους Κινέζους καταναλωτές να έρθουν πιο κοντά με τον πολιτισμό τους αλλά και να 

συνδέσουν την μάρκα με αυτόν. 

 

B) Σε φιλανθρωπίες. 

Χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας μπαμπού, βότσαλα και ξύλα διαμόρφωσε δύο νέους χώρους που χτίστηκαν 

για το σχολείο LiuyingLu για παιδιά εργαζομένων μεταναστών στη συνοικία Hongkou της Σαγκάης, 

μετατρέποντας τους σε μια "Βιβλιοθήκη" και μια "Παιδική χαρά. Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει 

περισσότερους ανθρώπους στη φιλανθρωπική προσπάθειά της, ζήτησε από τους χρήστες του SinaWeibo (ένας 

από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους στην Κίνα, που χρησιμοποιείται πάνω από το 30% των χρηστών του 

διαδικτύου) να δωρίσουν εκπαιδευτικά βιβλία και παιχνίδια για παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών στο σχολείο 

LiuyingLu. Ως αποτέλεσμα οι δωρεές συνεχίστηκαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και το φιλανθρωπικό αυτό 

γεγονός αναδημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης πάνω από 86 φορές. Ο λόγος για τον οποίο η εταιρία 

αποφάσισε να βοηθήσει ένα σχολείο είναι ότι οι Κινέζοι μαθητές περνούν περισσότερο χρόνο στο σχολείο από 

τα παιδιά άλλων χωρών όπως της Βρετανίας. Οι σχολικές ημέρες είναι μεγαλύτερες και οι αργίες είναι 

μικρότερες.  

 

Γ) Στην διαφήμιση από στόμα σε στόμα, από τους σημερινούς πελάτες της και τους εμπειρογνώμονες στον 

κλάδο της βιομηχανίας. 

 

Τέλος όσον αφορά την παρουσία της στο διαδίκτυο, η Shang Xia διατηρεί χαμηλό προφίλ έχοντας μόνο έναν 

εταιρικό ιστότοπο που παρέχει βασικές πληροφορίες για την εταιρεία. 

 

4. ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Στρατηγική Επιλεκτικής Διανομής 

Η ShangXia έχει επιλέξει να παρέχει τα προϊόντα της στους καταναλωτές μέσω της στρατηγικής επιλεκτικής 

διανομής. Η επιλογή αυτής της στρατηγικής αποβλέπει στην τοποθέτηση του προϊόντος σε συγκεκριμένα σημεία 

πώλησης που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Τα προϊόντα της ShangXia είναι διαθέσιμα αποκλειστικά 

στα τρία καταστήματα της, τα οποία βρίσκονται στη Σαγκάη (MiddleHuaiHaiRoad), στο Παρίσι (ruedeSèvres) 

και στο Πεκίνο. Τα καταστήματα της μάρκας στις δυο πρώτες πόλεις βρίσκονται σε μεγάλους εμπορικούς 

δρόμους με καταστήματα πολυτελείας, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε πιο εύπορα άτομα. Το κατάστημα της 

ShangXia στο Πεκίνο βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 

κτιριακό συγκρότημα του Πεκίνου που αποτελείται από περίπου 14 συγκροτήματα, όπως ξενοδοχεία, εμπορικά 

κέντρα, γραφεία και εκθεσιακούς χώρους. Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Κίνας διατηρεί τη φήμη μιας 

κοινότητας φιλικής προς το διεθνές περιβάλλον για αυτό και είναι ευρέως γνωστό ως «ο τόπος όπου η Κίνα 

συναντά τον κόσμο». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η Shang Xia άνοιξε το δεύτερο κατάστημά της στην περιοχή 

αυτή, καθώς τα προϊόντα της δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε Κινέζους αλλά και σε Ευρωπαίους. 
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Επιπλέον μπορούμε να πούμε ότι η ShangXia ακολουθεί την μέθοδο της άμεσης διανομής, καθώς η εταιρία 

διαθέτει τα προϊόντα της απ’ ευθείας στον καταναλωτή χωρίς την μεσολάβηση τρίτων. 

Καθώς η Shang Xia  δεν έχει ως στόχο να υιοθετήσει μια ταχεία πορεία ανάπτυξης για τα μελλοντικά της σχέδια, 

για αυτό και τα προϊόντα της κυκλοφορούν σε διάφορες παρτίδες ετησίως και διατίθενται σε περιορισμένες 

ποσότητες και σε περιορισμένο αριθμό ατόμων. 

 

Επιπλέον, η Shang Xia  δέχεται αιτήματα προσαρμογής στις παραγγελίες των προϊόντων της, αλλά μόνο με την 

καταβολή ενός πρόσθετου κόστους. Όλα τα παραπάνω αντιπροσωπεύουν την κυρίαρχη στρατηγική προϊόντων 

της Shang Xia, η οποία βασίζεται στην ποιότητα και την αποκλειστικότητα. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

A. STRENGTHS(ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ) 

1) H υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, τα οποία παράγονται με μοναδικές και παραδοσιακές τεχνικές. 

Επιπλέον η ShangXia είναι η πρώτη μάρκα πολυτελείας που πρόσφερε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μια 

σύγχρονη εκδοχή της παραδοσιακής κινεζικής αισθητικής κάτι που την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες μάρκες. 

2) Η εταιρία εξαρτάται από τον διεθνή οίκο πολυτελείας Hermes, o οποίος είναι σε θέση να την στηρίξει 

οικονομικά και να την βοηθήσει να συνεχίσει να αναπτύσσεται. 

3) Το καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες τόσο για 

τα προϊόντα της εταιρίας, όσο και για τον τρόπο κατασκευής τους αλλά κ για την σύνδεση τους με τον κινέζικο 

πολιτισμό. 

 

4) Ο αριθμός των διαθέσιμων υποκατάστατων προϊόντων είναι πολύ μικρός, γεγονός που την βοηθάει να 

πετυχαίνει το στόχο της, δηλαδή να είναι όσο λιγότερο ανταγωνιστική και να καθορίζει υψηλές τιμές. 

 

Β. WEAKNESSES(AΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ) 

 

1) Η επιλογή εγκατάστασης του πρώτου καταστήματος στη Σαγκάη δεν ήταν καλή, καθώς αυτή είναι μια διεθνή 

χώρα η οποία αρχίζει να υιοθετεί την κουλτούρα του Δυτικού πολιτισμού. Αυτό υποδηλώνει πως η αγορά δεν 

είναι ώριμη αρκετά για μία μάρκα όπως η Shang Xia. 

 

2) Ο σχεδιασμός τω προϊόντων της  Shang Xia δεν συμβαδίζει με τις τρέχουσες τάσεις. Το γεγονός αυτό μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα τις μειωμένες πωλήσεις. 

 

3) Δεδομένου ότι η Shang Xia είναι ένα μια νέα μάρκα στην αγορά πολυτελείας, θα είναι ένα δύσκολο να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη και να πεισθούν οι πελάτες ότι τα προϊόντα της αξίζουν τις τιμές που χρεώνει. To γεγονός αυτό 

επικρατεί έντονα στην Κίνα, καθώς οι Κινέζοι χρειάζονται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να 

εμπιστευτούν μια εταιρία-επιχείρηση. 

 

4) Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μεγάλη, καθώς μόνο ένας μικρός αριθμός τεχνιτών είναι 

υψηλά  ειδικευμένος, και κατ’ επέκταση που μπορεί να κατασκευάσει τα προϊόντα της Shang Xia . Επομένως η 

Shang Xia εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό αν όχι αποκλειστικά από αυτό τον μικρό αριθμό τεχνιτών.   

 

Γ. OPPORTUNITIES(ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ) 

 

1) Η αύξηση της ζήτησης για είδη πολυτελείας, και η ευαισθητοποίηση των Κινέζων για τον πολιτισμό τους 

ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη της Shang Xia, καθώς είναι μια μάρκα πολυτελείας και λανσάρει προϊόντα που 

έχουν να κάνουν με τον κινέζικο πολιτισμό. 

 

2) Ο αριθμός των  κινέζων ταξιδιωτών στο εξωτερικό έχει εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια, καθώς ο 

αριθμός τους  αυξήθηκε από 46 εκατομμύρια το 2008 σε 120 εκατομμύρια το 2015. Από αυτούς τους ταξιδιώτες, 

το 72% αγοράζουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως τσάντες, καλλυντικά και ρολόγια. Αυτά τα στοιχεία 

αποδεικνύουν ότι οι Κινέζοι καταναλωτές εκτίθενται όλο και περισσότερο σε προϊόντα πολυτελείας μέσω των 

ταξιδιών τους στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, έχουν γίνει πιο εξοικειωμένοι με τη σχέση ποιότητας και τιμής καθώς 

και την αγορά ειδών πολυτελείας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τα κατάλληλα θεμέλια για την επέκταση της  

Shang Xia σε περισσότερες χώρες, και συγκεκριμένα σε χώρες, όπου προτιμούν να ταξιδεύουν οι Κινέζοι. 

 

Δ. THREATS(ΑΠΕΙΛΕΣ) 
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1) Α. Οι δυτικές μάρκες πολυτελείας θα συνεχίσουν να ανοίγουν καταστήματα στην Κίνα, καθώς οι Κινέζοι τις 

προτιμούν και τις εμπιστεύονται περισσότερο. Επομένως η αύξηση του αριθμού των ανταγωνιστών αποτελεί μια 

απειλή για την Shang Xia. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της 

μάρκας αυτής (με εξαίρεση την Hermes) είναι οι ήδη γνωστές και εδραιωμένες μάρκες πολυτελείας: Chanel, 

Prada, LouisVuitton και Dior. 

 

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών κινέζων όσον αφορά τα προϊόντα πολυτελείας: 

 

 
 

Β. Παρόλο που η μεταφορά μιας ευρωπαϊκής φιλοσοφίας σε μια κινεζική μάρκα είναι δύσκολη, είναι θέμα χρόνου 

προτού και άλλες μάρκες εκτός από την ShangXia ξεκινήσουν ένα τέτοιο επικίνδυνο αλλά ταυτόχρονα 

κερδοφόρο εγχείρημα.       Πιθανοί αντίπαλοι της ShangXia  είναι η ShanagaiTang, μια κινέζικη μάρκα 

πολυτελείας ρούχων που ιδρύθηκε το 1994 από τον επιχειρηματία του Χονγκ Κονγκ DavidTang . Παρόλο που η 

ShanghaiTang αγωνίζεται να παραμείνει στη Δύση, η μεγάλη επιρροή της στην κινεζική αγορά, καθώς και η 

αυξανόμενη δημοτικότητα μεταξύ της κινεζικής ελίτ μπορεί να αποτελέσει μεγάλη απειλή για την ανάπτυξη της 

ShangXia. Άλλος ένας πιθανός αντίπαλος είναι η L'Oréal, η οποία κατέχει την κινεζική μάρκα καλλυντικών 

YueSai. Η εταιρία αυτή,  που παράγει και πουλάει  προϊόντα ομορφιάς σχεδιασμένα ειδικά για ασιατικές 

γυναίκες, ψηφίστηκε η αγαπημένη εταιρία καλλυντικών από τους Κινέζους καταναλωτές και η  

αναγνώριση του εμπορικού σήματος της ανέρχεται στο 95%. 
Και οι δύο εταιρείες παρακολουθούν την πρόοδο της Shang Xia στην Κίνα και κατά πάσα πιθανότητα θα 

ξεκινήσουν συγκρίσιμες κοινοπραξίες τους επόμενους μήνες.  

 

2) Καθώς στόχος της Shang Xia δεν είναι να γίνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία πολυτελείας, θα πρέπει να 

προστατευτεί από την υπερεκμετάλλευση του εμπορικού σήματος της και να μην υποκύψει στις πιέσεις για 

ανάπτυξη και υψηλά έσοδα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας της μάρκας και σε 

εμπορευματοποίηση.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Tang&usg=ALkJrhgcb3zKzdFQ3-tQjba4SFVmXLF4aw
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4) Καθώς η Shang Xia απευθύνεται τόσο σε Κινέζους όσο και σε Ευρωπαίους, πρέπει να εξασφαλίσει ότι η 

αισθητική των συλλογών της θα προσελκύσει τόσο τα κινεζικά όσο και τα ευρωπαϊκά γούστα. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ PEST 

 

Το πολιτικό περιβάλλον (Political): 

 

Το 2008 είχε ανανεωθεί στην Κίνα η νομοθεσία για την απασχόληση, η οποία ενισχύει τα ατομικά δικαιώματα 

και βελτιώνει τους εργασιακούς όρους. Επιπλέον, υιοθετήθηκε μια νέα πολιτική κατά της διαφθοράς που 

επηρεάζει τα είδη πολυτελείας στην Κίνα. Δύο σημαντικές πτυχές του νέου νόμου είναι κανονισμοί σχετικά με 

τη φύση των συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους εργαζόμενους 

αυξημένες αποζημιώσεις προκειμένου να απολύσουν τους εργαζομένους. Σύμφωνα με το νέο νόμο, αφού ο 

εργαζόμενος ολοκληρώσει δύο συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή δέκα χρόνων, οι συμβάσεις εργασίας πρέπει να 

καταστούν ανοικτές. Οι ανοιχτές συμβάσεις πρέπει να τερματίζονται μόνο όταν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. 

Δεδομένου ότι πολλοί εργοδότες στην Κίνα χρησιμοποιούν τη σύμβαση ορισμένου χρόνου ως τρόπο τερματισμού 

της απασχόλησης χωρίς λόγο, αυτός ο περιορισμός ήταν σημαντικός. Επιπλέον η δοκιμαστική περίοδος για νέες 

συμβάσεις περιορίζεται σε έναν έως έξι μήνες. Ο νόμος προβλέπει επίσης σημαντικές κυρώσεις όταν οι εργοδότες 

δεν πληρώνουν έγκαιρα τους μισθούς ή δεν παρέχουν τις απαιτούμενες παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος ο 

νόμος αυτός αυξάνει την εξουσία των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενισχύει τη δύναμη 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης σε επίπεδο επιχείρησης. 

 

Ένα αρνητικό στοιχείο του πολιτικού περιβάλλοντος στην Κίνα είναι η δραματική μείωση της κατανάλωσης από 

το 2011. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της υψηλής φορολογίας που επιβάλλεται στις εισαγωγές πολυτελών 

ειδών στην Κίνα, η οποία καθιστά τα προϊόντα 25% ακριβότερα από ότι σε άλλες χώρες. Το γεγονός αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα το 78% περίπου των Κινέζων καταναλωτών πολυτελών ειδών να ψωνίζουν από το εξωτερικό. 

Επομένως η ShangXia για να παραμείνει βιώσιμη θα πρέπει να αναπτύξει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

 

Ακόμα ένα αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το επίπεδο της ξένης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 

Κίνα μετά την πτώση της πλατείας Τιενανμένμειώθηκε δραματικά σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του 

τουρισμού και των ξένων επενδύσεων. Επομένως  οι εταιρείες είναι επιφυλακτικές ως προς τη δέσμευση των 

επενδύσεων τους στην Κίνα. Επιπρόσθετα η πολιτική σταθερότητα εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο ζήτημα για 

τους ξένους επενδυτές στην Κίνα. 

 

Από την άλλη πλευρά η οικονομική ανάπτυξη και μεταρρύθμιση της Κίνας από το 1978 έχει βελτιωθεί δραματικά. 

Έχουν αυξηθεί η κοινωνική κινητικότητα και οι ευκαιρίες για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αναζητήσεις, οι 

επιλογές εργασίας και στέγασης και η πρόσβαση σε πληροφορίες. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει επίσης 

εγκρίνει νέους ποινικούς και αστικούς νόμους που προβλέπουν πρόσθετες διασφαλίσεις στους πολίτες. 

 

Οι Κινέζοι προτιμούν να συνεργάζονται με εταιρείες που γνωρίζουν, οπότε η εργασία μέσω ενός διαμεσολαβητή 

είναι ζωτικής σημασίας στην Κίνα. Οι επιχειρηματικές σχέσεις χτίζονται επίσημα και χτίζονται με την πάροδο 

του χρόνου. Επομένως είναι σημαντικό να είναι κάποιος υπομονετικός. 

 

Επιπλέον είναι δύσκολο να οικοδομήσουμε μια επιχειρηματική σχέση στην Κίνα, καθώς είναι  δεσμευμένη με 

την τεράστια γραφειοκρατία της κυβέρνησης. Τέλος οι Κινέζοι βλέπουν τους αλλοδαπούς ως εκπροσώπους της 

εταιρείας τους και όχι ως άτομα. 

 

Το οικονομικό περιβάλλον (Economical): 
 

Η Κίνα είναι μια αναπτυγμένη χώρα με την ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία. Το ΑΕΠ μεγαλώνει σταθερά 

τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον στην Κίνα σημειώνεται σταθερή αύξηση στην απασχόληση και στην 

παραγωγικότητα. Ο μεγάλος αριθμός του πληθυσμού στην Κίνα παρέχει την βάση για ένα δυνατό εργατικό 

δυναμικό, το οποίο παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Η Shang Xia έχει 

καταστήματα στην Σαγκάη και στο Πεκίνο. Στη Σαγκάη τα μέσα έσοδα ανερχόταν στα 4975$, ενώ στο Πεκίνο 

τα 4815$ το 2014. Αυτό υποδηλώνει πως η Shang Xia μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί άνετα σε αυτές τις 

πόλεις. 

 

 Επιπλέον η ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία του 21ου αιώνα της Κίνας οδήγησε αναμφισβήτητα σε αύξηση 

των εισοδημάτων στη χώρα. Αυτή η τάση ενίσχυσε συνεχώς τη ζήτηση για είδη πολυτελείας. Σύμφωνα με τη 

συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης Bain & Co, οι κινέζοι καταναλωτές αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο τμήμα 
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των παγκόσμιων πολυτελών αγορών (31%), με συνολική αγορά άνω των 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 

2015. Το 2016 οι δαπάνες πολυτελείας στην Κίνα, μειώθηκαν μόλις 1%, δηλαδή το μερίδιο της Κίνας στις 

παγκόσμιες δαπάνες πολυτελείας το 2016 ανήλθε στο 30%. Βάσει των παραπάνω η Shang Xia έχει βάσιμους 

λόγους να πιστεύει πως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην Κινέζικη αγορά.  

 

Η Κίνα παραμένει κύριος αποδέκτης του παγκόσμιου προορισμού των ΑΞΕ τα τελευταία χρόνια. Οι ΑΞΕ 

αντιπροσωπεύουν το 27% της παραγωγής με προστιθέμενη αξία, το 4,1% των εθνικών φορολογικών εσόδων και 

το 58% των εθνικών φορολογικών εσόδων του εξωτερικού εμπορίου και πάνω από 190 χώρες από όλο τον κόσμο 

επενδύουν στην Κίνα. Τέλος η Κίνα έχει προσχωρήσει το 2001 στον ΠΟΕ για να γίνει πιο ανταγωνιστική στην 

παγκόσμια αγορά. 

 

 Τέλος στην Κίνα υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους πολύ φτωχούς και τους πολύ πλούσιους. 

 

Το κοινωνικό περιβάλλον (Social): 

 

Οι κινέζοι καταναλωτές προϊόντων πολυτελείας έχουν αρχίσει να προτιμούν πιο διακριτικά προϊόντα παρά 

τρανταχτές εμπορικές μάρκες . Επιπλέον, όλο και περισσότεροι νέοι στην Κίνα επιζητούν τη δική τους κινεζική 

ταυτότητα που είναι εκλεπτυσμένη και σύγχρονη. Επιπλέον όλο και περισσότεροι νέοι επιζητούν τη δική τους 

κινέζικη ταυτότητα που είναι εκλεπτυσμένη και σύγχρονη. Αυτές οι τάσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στηνδιαμόρφωση των προϊόντων της ShangXia, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται από την απλότητα, την κομψότητα 

και την ποιότητα. 

Στην Κίνα η δεύτερη μεγαλύτερη αξία μετά την οικογένεια είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η απόκτηση 

χρημάτων, στοιχεία που μεταφράζονται με μια υψηλή κοινωνική θέση. Οι Κινέζοι έχουν την τάση να δείχνουν 

την κοινωνική τους θέση μέσω της ένδυσης τους. Μάλιστα στην Κίνα δημοφιλείς είναι οι θεοί του πλούτου, και 

οι Κινέζοι προσεύχονται σε αυτούς προκειμένου να γίνουν πλούσιοι. Οι θεοί αυτοί αποτελούν μέρος της κινεζικής 

θρησκείας ταοϊσμού, και λατρεύονται σε ολόκληρη την χώρα καθώς και μεταξύ των Κινέζων ομογενών στο 

εξωτερικό. Ενδεικτικά κάποιοι θεοί του χρήματος είναι: ο Τζάο Γκονγκμίνγκ (赵公明, zhào gōng míng), ο οποίος 

σύμφωνα με τον σπουδαίο αρχαίο έργο «Χορήγηση των Τίτλων των Αθάνατων», συμμετείχε επίσης στον πόλεμο 

της Χορήγησης των Τίτλων των Αθανάτων.  Η εμφάνισή του είναι συνήθως με μαύρο πρόσωπο και πλούσια 

γένια ενώ φορά ένα σιδερένιο καπέλο και κάθεται πάνω σε ένα μαύρο τίγρη κρατώντας στο χέρι του το όπλο του. 

Ο Γκουάν Γκονγκ (关公, guān gōng, κυριολεκτικά σημαίνει κύριος Γκουάν, μια τιμητική προσφώνηση για τον 

Γκουάν Γιού, 关羽, guān yǔ), ο οποίος υπήρξε ένας πασίγνωστος στρατηγός στο τέλος της Δυναστείας των 

Ανατολικών Χαν (25--220), θεοποιήθηκε μετά τον θάνατό του από τους ανθρώπους και θεωρείται ως 

«Στρατιωτικός Άγιος». Ο Γκουάν Γιού κατέχει μια σπουδαιότατη θέση στην κινεζική λαογραφία και θεωρείται 

επίσης ένας θεός του πλούτου.  

To τεχνολογικό περιβάλλον (Technological): 

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η αγορά προϊόντων πολυτελείας μέσω του διαδικτύου έχει αυξηθεί ραγδαία. Επιπλέον 

ο αριθμός των «fashion blogs» στην Κίνα έχει αυξηθεί κατά πολύ. Επομένως για να μπορούν οι πελάτες της 

Shang Xia να πραγματοποιούν  online παραγγελίες, η εταιρεία θα πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον 

τομέα της  τεχνολογίας. Η Shang Xia μέχρι τώρα διαθέτει έναν επίσημο ιστότοπο, και λογαριασμούς σε διάφορα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως: το twitter(202 ακόλουθοι), το facebook (αρέσει σε 17.310 άτομα), το 

instagram (1.987 ακόλουθους) και το LinkedIn(1700 ακόλουθοι). 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1) Λόγω έλλειψης πολυετούς ιστορίας και εμπειρίας (παράγοντες ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μιας μάρκας 

πολυτελείας) η Shang Xia θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ισχυρή εικόνα της ήδη εδραιωμένης στη διεθνή 

αγορά μητρικής επωνυμίας της, την  Hermès, ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.  

2) Περισσότερη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να γίνει πιο γνωστή η μάρκα. 

 Συνοψίζοντας δεν υπάρχει αμφιβολία για το δυναμικό και δημιουργικό όραμα της Shang Xia καθώς και για τα 

προϊόντα της που είναι αποτέλεσμα του οράματος αυτού. Η μελλοντική επιτυχία του Shang Xia θα εξαρτηθεί από 

την ικανότητά της να αντιδράει στις ανταγωνιστικές πιέσεις και από τον τρόπο με τον οποίο η Hermès θα 

συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη μάρκα αυτή στο μέλλον - θα επιτρέψει την ανάπτυξη της Shang Xia 
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χρησιμοποιώντας το μοναδικό όραμά της ή θα την εξαναγκάσει να ακολουθήσει τα χνάρια της; Ανεξάρτητα από 

τον τρόπο με τον οποίο και οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάσουν την Shang Xia, θα είναι ένα συναρπαστικό 

ταξίδι, καθώς αυτή θα εδραιωθεί στην ευρωπαϊκή και την κινεζική αγορά πολυτελεία 

LEVIS 

Η Levi Strauss & Co., είναι μια ιδιωτική αμερικανική εταιρία ειδών ένδυσης που ασχολείται κυρίως με την 

κατασκευή και την πώληση τζιν. Η εταιρία ιδρύθηκε τον Μάιο του 1853 όταν ο Levi Strauss ήρθε από την 

Βαυαρία στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας και αποτέλεσε την πρώτη επιχείρηση που ειδικεύεται  στην 

κατασκευή ρούχων τζιν.  Η δερμάτινη ετικέτα, που απεικονίζει δύο άλογα να τραβούν ένα τζιν, προστέθηκε στο 

πίσω μέρος του παντελονιού το 1886. Η εταιρία χρησιμοποίησε αυτή την παράσταση για να διαφημίσει την 

ανθεκτικότητα και την ποιότητα των προϊόντων της.  

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Levi's Plaza στο Σαν Φρανσίσκο και μέχρι σήμερα αποτελεί την παλιότερη 

αλλά και μια από τις πιο μεγάλες denim μάρκες στον κόσμο.  Η Levi Strauss & Co χωρίζεται σε τρεις μεγάλες 

γεωγραφικές περιφέρειες: τη Levi Strauss  Αμερικής(LSA), την LSEMA που εδρεύει στην Βουκουρέστι, και τη 

Levi Strauss Ασίας-Ειρηνικού (APD), που εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Έχει επεκτείνει το δίκτυό της σε εκατών 

δέκα χώρες που περιλαμβάνουν περισσότερα από πενήντα πέντε χιλιάδες καταστήματα λιανικής πώλησης. Η 

Levi Strauss στην Αμερική(LSA) είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις περιφερειακές ομάδες της Εταιρείας, 

απασχολώντας πάνω από δέκα χιλιάδες επτακόσια άτομα, μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, του 

Μεξικού και των Λατινικών κρατών. Επιπλέον Η LAS από μόνη της αντιπροσώπευσε 3.1 δισεκατομμύρια 

δολάρια από τις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ύψους 4.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2000. 

 

Η Levis συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει νέα και πρωτοποριακά σχέδια στον κόσμο της μόδας, και 

απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΤΗΣ LEVIS (Porter's generic strategies) 

 

Οι στρατηγικές της LeviStrauss, σύμφωνα με το γενικό μοντέλο του Porter είναι σαφείς. Η LeviStrauss πλέον 

ακολουθεί την στρατηγική χαμηλού κόστους, σύμφωνα με την οποία μια εταιρεία καθορίζει τις τιμές της κάτω 

από αυτήν των αντιπάλων της και είναι ανεξάρτητη από τη δομή της αγοράς. H στρατηγική αυτή εφαρμόστηκε 

με την είσοδο του ChipBergh στην εταιρία το 2011. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μείωσε τη δομή 

κόστους και τιμολόγησης που είχε προηγουμένως αυξηθεί, καθώς στόχευε σε πελάτες σχετικά εύπορους. Οι 

υιοθετημένες τιμές ενδέχεται να μην είναι οι χαμηλότερεςστον κλάδο, αλλά είναι κοντά σε εκείνες των βασικών 

αντιπάλων της εταιρείας, γεγονός που καθιστά επίσης τα προϊόντα Levi ελκυστικά σε νέους πελάτες ευαίσθητους 

στην τιμή και σε εκείνους που στράφηκαν σε άλλες φθηνότερες μάρκες.  

Η στρατηγική της διαφοροποίησης είναι επίσης εμφανής στην Levi Strauss. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις για να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους. Αυτές περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία μοναδικών σχεδίων, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την πραγματοποίηση αλλαγών στις εικόνες 

τους. Η Levis το πετυχαίνει αυτό ακολουθώντας την τακτική του ιδρυτή της Levi Strauss, ο οποίος εμπνευσμένος 

από την στρατηγική των εστιατορίων του SanFrancisco να διαθέτουν λίγα μόνο πιάτα αλλά ποιοτικά, 

επικεντρωνόταν στο να κάνει κάτι και να το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.  Έτσι η Levis εστιάζει στην 

κατασκευή τζιν και εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα των 

προϊόντων της, κάτι και που τα διαφοροποιεί από τα προϊόντα των ανταγωνιστών. Κάθε ρούχο κατά την 

κατασκευή του περνάει από περίπου τριάντα τρία βήματα και υποβάλλεται σε πολύπλοκες διαδικασίες. Επιπλέον 

για να είναι ανθεκτικά τα προϊόντα της Levis έχουν διπλοραμμένες εσωτερικές ραφές με πέντε διαφορετικές 

τσέπες.  

 

 ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

1. ΠΡΟΙΟΝ  

Η Levis εμπνευσμένη από τους ανθρακωρύχους, τους καουμπόηδες και τους εργάτες των σιδηροδρόμων που 

έχουν συνδεθεί εδώ και πολύ καιρό με ένα ισχυρό μίγμα δημοκρατών, επαναστατημένων Αμερικάνων καθώς και 

τα ιδανικά του ατομικισμού, της ισότητας και της πίστης στην ελευθερία και τη δημοκρατία που επικρατούν 

έντονα στην Αμερική κατασκευάζει αυθεντικά και πρωτότυπα τζιν από άποψη ποιότητας, χρώματος και σχεδίων. 

Το σχετικό στυλ περιστρέφεται γύρω από τις τρέχουσες τάσεις και τα υλικά υψηλής ποιότητας χρησιμοποιούνται 

έτσι ώστε ο πελάτης να μένει ικανοποιημένος με τα προϊόντα. Τα τζιν μπορούν να αγοραστούν σε οποιοδήποτε 

μέγεθος και χρώμα. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα για άντρες, γυναίκες και παιδιά. 
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Εκτός από τα τζιν η Levis ασχολείται επίσης με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως φορέματα φούστες, μπλούζες, 

μπουφάν καθώς και αξεσουάρ όπως πορτοφόλια, γυαλιά ηλίου, ζώνες, τσάντες και παπούτσια. Το πιο γνωστό 

προϊόν της εταιρίας είναι το τζιν 501 το οποίο για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην αγορά το 1873 και μέχρι σήμερα 

εξακολουθεί να αποτελεί το πρότυπο τζιν στην βιομηχανία αλλά και ένα βασικό κομμάτι στην ντουλάπα των 

περισσοτέρων. 

 

Το βασικό υλικό από τα οποία κατασκευάζονται τα προϊόντα της Levis και κυρίως τα τζιν είναι το βαμβάκι. Αν 

και λιγότερο από το 5% των πρώτων υλών στην αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρίας προέρχεται από άλλες πηγές 

εκτός από βαμβάκι, ένα μικρό κλάσμα αυτού του ποσοστού προέρχεται από ζώα. 

 

Η Levis χωρίζεται σε περαιτέρω υπό-μάρκες: την Levis Strauss Signature, την Dockers και την denizenlevis. Η 

πρώτη ιδρύθηκε το 2003 και προσφέρει  στους καταναλωτές πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, προσιτά και 

μοντέρνα τζιν καθώς και καθημερινά ρούχα. Η δεύτερη ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει πιο επίσημα ρούχα. 

Το καλοκαίρι του 2011, η μάρκα Denizen® κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέχοντας  παντελόνια 

υψηλής ποιότητας και φτιαγμένα αποκλειστικά για τα καταστήματα Target®. Η Target είναι το δεύτερο 

μεγαλύτερο κατάστημα outlet λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ, που από το 2017 διαθέτει 1806 καταστήματα στις 

ΗΠΑ. Η εταιρία αυτή δίνει έμφαση κυρίως στις ανάγκες των νεότερων αγοραστών της Αμερικής. 

 

Ενώ στην Ευρώπη το τζιν 501 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της Levi Strauss, είναι διαθέσιμο σε 

σχετικά μικρά μόνο νούμερα όπως και πολλά άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα το μέγεθος 30 και 34 θα το βρει 

πιο εύκολα κανείς από το μέγεθος 40. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά της εταιρείας έχει διαφορετική σειρά 

μεγέθους, καθώς  παρέχει τζιν για μεγαλύτερα μεγέθη και υψηλότερα άτομα. Οι Αμερικανοί κατανοούν 

περισσότερο το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είναι κατασκευασμένοι σε ίσα μεγέθη, για αυτό και η Αμερικάνικη 

Levis είναι διατεθειμένη να φροντίζει περισσότερο για τις ανάγκες των πελατών της παρά για την αγορά της 

μόδας. 

 

2. ΤΙΜΗ 
 

Η τιμή πώλησης των προϊόντων της Levi's διαφέρει σε κάθε χώρα λόγω της διαφορετικής κοστολόγησης που 

επικρατεί σε καθεμία από αυτές  και λόγω των διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών επιρροών. Η εταιρεία δεν 

επιτρέπει την ευελιξία στις τιμές της προκειμένου να διατηρήσει το κύρος της. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα 

πωλούνται στην εισηγμένη τιμή που έχει ήδη καθοριστεί από την έδρα. Η εταιρεία δεν συμβιβάζεται με την 

ποιότητα ή με τις τιμές των προϊόντων της, επειδή είναι σίγουρη για τους πιστούς καταναλωτές της. 

 

Στην Αμερική οι τιμές της Levi's είναι χαμηλότερες σε σχέση με άλλες χώρες, καθώς ο ανταγωνισμός είναι 

μεγάλος αλλά καθώς επίσης οι Αμερικανοί (κατά μέσο όρο) δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω 

χρήματα για ρούχα. O ‘‘μέσος Αμερικάνος’’ κοιτάει 

πρώτα την τιμή και μετά την μόδα. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι φαίνεται να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω 

χρήματα για ρούχα, καθώς αυτά προσδίδουν μια  "αντιληπτή αξία". . Για παράδειγμα, τα τζιν Levi στο Ηνωμένο 

Βασίλειο πωλούνται για περίπου 46 λίρες, ενώ σε ορισμένα αμερικανικά κράτη για £ 20. Παρόλ’ αυτα όπως 

προαναφέρθηκε οι υιοθετημένες τιμές ενδέχεται να μην είναι οι χαμηλότερες στον κλάδο, αλλά να είναι κοντά 

σε εκείνες των βασικών αντιπάλων της εταιρείας. 

2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 

Στην Αμερική η διαφήμιση είναι μια τεράστια βιομηχανία και οι Αμερικανοί είναι τόσο εξοικειωμένοι με την 

προβολή διαφημίσεων παντού που μπορεί να μην είναι προφανές ότι η Ευρώπη χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη 

διαφήμιση συνολικά. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Levi's προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα της είναι: 

 

Α) Διαφημίσεις που εμφανίζονται σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια, σε εφημερίδες και περιοδικά μόδας. Επιπλέον 

διαφημίσεις της Levis εμφανίζονται και σε διαφημιστικές πινακίδες, σε αντίθεση με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 

που αυτές έχουν απαγορευτεί. 

 

 Μια διαφήμιση που έχει δημιουργήσει η Levis αποκλειστικά για το κοινό της Αμερικής  και με σκοπό να 

προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος αυτού, είναι η «Go Forth». Η εκστρατεία «Go Forth» της Levi , η οποία ξεκίνησε 

την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου δανείζεται λέξεις και έννοιες από τον αμερικανικό ποιητή 

Walt Whitman, ο οποίος ενσαρκώνει τις ιδέες με τις οποίες θέλει να ταυτιστεί η Levis όπως η ελευθερία, η 

πρωτοτυπία και η υπερβατικότητα. Οι ιδέες αυτές έχουν να κάνουν με το Αμερικανικό Πνεύμα, το οποίο 

αδιαφορεί για την ομοιομορφία και τον πραγματισμό. Επιπλέον αφορμή για την δημιουργία της διαφήμισης αυτής 

ήταν η καταστροφή της  μεγαλύτερης πόλης της Λουϊζιάνα, της Νέας Ορλεάνης από τον τυφώνα Katrina, ο οποίος 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://goforth.levi.com/newamerican&usg=ALkJrhijkpk6YPdNYfv4EJPeFClsmpjZSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://goforth.levi.com/newamerican&usg=ALkJrhijkpk6YPdNYfv4EJPeFClsmpjZSA
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πλημμύρισε το 80% της πόλης. Μετά από το γεγονός αυτό μια αίσθηση καταστροφής και απώλειας είχε 

επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η Levi πήρε αυτή τη σπάνια ευκαιρία προκειμένου να μεταδώσει ένα 

ελπιδοφόρο μέλλον και να μεταδώσει το μήνυμα ̈ Προχωρήστε¨. Μέσω της διαφήμισης αυτής επιπλέον κατάφερε 

να αναδείξει το παρελθόν, το μέλλον της χώρας καθώς και να υποστηρίξει τα τζιν της είναι για τους σκληρά 

εργαζόμενους, τους ανεξάρτητους και αισιόδοξους ανθρώπους αυτής της χώρας. 

 

Β)Η εταιρεία εισάγει νέα προϊόντα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως τα αναστρέψιμα τζιν που τους βοήθησαν 

να αποκτήσουν συνεχή προβολή. 

 

Γ)Η Levis διαθέτει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική που περιλαμβάνει τη συμμετοχή 

σημαντικών διασημοτήτων. Πολλοί είναι οι Αμερικάνοι διάσημοι που προωθούν είτε φορούν ρούχα 

LeviStrauss&Co., όπως ο  DanielJacobRadcliff, η DeniseLeeRichards, η EllenLeeDeGeneres και η 

KeiraChristinaKnightley. 

 

4. ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Οι αποθήκες της αμερικάνικης Levis είναι εγκατεστημένες στην Αμερική, έτσι ώστε οι διανομές να 

πραγματοποιούνται γρήγορα στα διάφορα καταστήματα. Τα προϊόντα Levis μπορούν να αγοραστούν από 

οποιοδήποτε σημείο λιανικής πώλησης, καθώς και από τα διάφορα εμπορικά κέντρα. Οι Αμερικανοί είναι 

μοναδικοί στο γεγονός ότι διαθέτουν πληθώρα μεγάλων πολυκαταστημάτων, από τα οποία συνηθίζουν να 

ψωνίζουν κιόλας, λόγω του πλεονεκτήματος ότι πολλά καταστήματα βρίσκονται κάτω από στέγη. 

Το Διαδίκτυο έχει γίνει μια από τις σημαντικότερες επιλογές πώλησης της εταιρείας. Έχει μια επίσημη ιστοσελίδα 

όπου η αγορά του προϊόντος είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς οι καταναλωτές μπορούν να δουν τα διάφορα 

χρώματα και σχέδια με την άνεση τους. Η επιλογή παράδοσης της παραγγελίας στο σπίτι μέσω αυτού του μέσου 

αποτελεί επίσης ένα πλεονέκτημα για τους πολυάσχολους καταναλωτές. 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

 

A. STRENGTHS (ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ) 

 

1.Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της LeviStrauss είναι η περιφερειακή αυτονομία της. Η κάθε 

περιφερειακή έδρα είναι υπεύθυνη για τον εαυτό της και αυτό συμβάλει στην προσαρμογή της στρατηγικής Levis 

στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς και στην περίπτωση μας της Αμερικής. Η περιφερειακή αυτονομία μειώνει 

επίσης τη παγκόσμια γραφειοκρατία που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μεγάλη στις διεθνείς εταιρείες. 

2. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μικρή, καθώς οι προμηθευτές βρίσκονται σε 36 περίπου 

χώρες και κάθε χώρα ξεχωριστά δεν ξεπερνάει το 20% του συνόλου της παραγωγής. 

3.Η θετική φήμη της εταιρίας, που  πιθανώς είναι αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας της  στην αγορά  (πάνω από 

150 χρόνια). 

 

4. Η Levis παρέχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και τιμών. Διαφοροποιώντας τα προϊόντα και τις τιμές της  είναι 

σε θέση να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της.  

 

Β. WEAKNESSES(AΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ) 

 

1.Η κάθε περιφέρεια της Levis είναι μοναδική καθώς σε κάθε περιοχή διεξάγει τη δική της έρευνα αγοράς, το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξή, δημιουργώντας έτσι μια μοναδικότητα στην ποικιλομορφία ώστε να είναι 

διαφορετική σε κάθε περιοχή. Ωστόσο η αποκέντρωση κάθε τμήματος έχει οδηγήσει σε μια περιορισμένη γκάμα 

προϊόντων για την κάθε περιοχή, αυτό οφείλεται και πάλι στην έρευνα αγοράς σχετικά με το τι  αισθάνεται η 

εταιρία ότι ο πελάτης θέλει ή χρειάζεται. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την νοοτροπία των Αμερικάνων 

όσον αφορά το ντύσιμο, καθώς οι περισσότεροι δεν περιορίζονται στο να φορούν μόνο ρούχα τα οποία  είναι 

στην μόδα μια συγκεκριμένη περίοδο, αλλά προτιμούν να έχουν μια ευρεία γκάμα επιλογών. 

2.  HLevis επικεντρώνεται κυρίως στη νεολαία και όχι τόσο στους ενήλικες που καθιστά την εταιρεία πιο αδύναμη 

στον τομέα του μάρκετινγκ. 

 

Γ.OPPORTUNITIES(ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ) 
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1.Πλέον οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στο πιο χαλαρό και ανεπίσημο ντύσιμο, για αυτό και φορούν 

πιο συχνά τζιν. Η ανάπτυξη αυτού του είδους ντυσίματος σημαίνει μια ευκαιρία ανάπτυξης για την Levis. 

 

2. Χαμηλό κόστος παραγωγής. 

 

3. Στους νέους και οι εφήβους δεν αρέσει να φορούν τα ίδια ρούχα και αλλάζουν οι προτιμήσεις τους από χρόνο 

σε χρόνο. Αν η Levis ενημερώνεται και προσαρμόζεται περισσότερο με τις αλλαγές στις καταναλωτικές 

προτιμήσεις, τότε σίγουρα θα δημιουργήσει παραπάνω ευκαιρίες για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της. 

 

Δ. THREATS(ΑΠΕΙΛΕΣ) 
 

1. Η τάση για αθλητικό ντύσιμο αποτελεί μια απειλή για την Levis, καθώς αυτό χρησιμοποιείται πλέον  ως 

καθημερινή ενδυμασία. Κύριοι υποστηρικτές του ντυσίματος αυτού  είναι γυναίκες που προτιμούν να είναι άνετες 

φορώντας μια φόρμα παρά ένα τζιν. Η αγορά ανάμεσα στα δυο είδη ντυσίματος τώρα είναι 50/50 στις ΗΠΑ. 

 

2. Ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά των τζιν και ιδιαίτερα των εταιριών ένδυσης με χαμηλότερες τιμές, οι 

οποίες είναι καλοδεχούμενες από τους καταναλωτές καθώς είναι πιο προσιτές. 

 

3. Οι τάσεις τις μόδας αλλάζουν πολύ γρήγορα, επομένως τα τζιν μπορεί να υποκατασταθούν από άλλα είδη 

παντελονιών. Η μόδα έχει γίνει περισσότερο προσωρινή και κυρίως για τους νέους Αμερικάνους που 

υποστηρίζοντας την μοναδικότητα και τον ατομικισμό υιοθετούν νέες τάσεις πολύ γρήγορα. 

 

4. O μεγάλος ανταγωνισμός από εταιρίες ρούχων που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και 

χρησιμοποιούν καλύτερες στρατηγικές μάρκετινγκ και έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται πιο εύκολα στις 

καταναλωτικές απαιτήσεις, όπως η Lee, η Diesel και η G-Star. 

5. H αύξηση της τιμής του βαμβακιού σε παγκόσμιο επίπεδο, που με την σειρά της οδηγεί σε αύξηση του κόστους 

παραγωγής. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ PEST 

 

Το πολιτικό περιβάλλον (Political): 

 

Στις ΗΠΑ υπάρχει μια  ισχυρή δημοκρατική οργάνωση και ένα αποτελεσματικό κράτος δικαίου. Η χώρα έχει 

μαζική πολιτική και οικονομική επιρροή τόσο στην εθνική όσο και στην παγκόσμια χάραξη πολιτικής και 

αναγνωρίζεται ως η ηγετική υπερδύναμη στον κόσμο. 

 

Το οικονομικό περιβάλλον (Economical): 
 

Με ένα ΑΕΠ άνω των 16.760 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. 

Το οικονομικό σύστημα είναι καλά ανεπτυγμένο και συγκεντρώνει τις δυνάμεις του από τις υπηρεσίες και τις 

μεταποιητικές βιομηχανίες του. Η ύφεση το 2009 επηρέασε αρνητικά την οικονομία της χώρας και τα ποσοστά 

ανεργίας αυξήθηκαν σε ανησυχητικό σημείο. Επίσης, το 2009 μειώθηκαν οι πωλήσεις της Levis’s εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης, αλλά αργότερα βελτιώθηκαν σημαντικά. Ωστόσο, η οικονομία ανέκαμψε με ρυθμό αύξησης 

4% περίπου το 2014, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αύξησαν τις δαπάνες τους.  

Η βιομηχανία ενδυμάτων στις ΗΠΑ επικεντρώνεται σε χαμηλότερης ποιότητας και χαμηλού κόστους ρούχα 

προκειμένου να ανταγωνιστεί τις φθηνές εισαγωγές. Το φθηνότερο εργατικό δυναμικό άλλων χωρών αποτελεί 

έναν λόγο για τον οποίο οι παραγωγή των προϊόντων τους είναι φθηνότερη σε σχέση με αυτήν των ΗΠΑ. Τέλος 

η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA) αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που επηρέασε 

το οικονομικό περιβάλλον των ΗΠΑ. Η NAFTA είναι μια εμπορική συμφωνία μεταξύ 

του Μεξικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά. Η συμφωνία υπογράφτηκε από τον 

πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους , τον πρωθυπουργό του Καναδά Μπράιαν Μαλρόνεϊ και τον πρόεδρο του 

Μεξικού Κάρλος Σαλίνας στις 17 Δεκεμβρίου 1992 στο Σαν Αντόνιο στην αμερικανική πολιτεία του Τέξας και 

άρχισε να λειτουργεί στις 1 Ιανουαρίου 1994. Η NAFTA αφαιρεί τους φόρους στα εμπορευόμενα προϊόντα 

μεταξύ των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικού. Επίσης προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα, τις ευρεσιτεχνίες 

και τις εμπορικές επωνυμίες μεταξύ αυτών των τριών κρατών. Με την αφαίρεση της φορολόγησης μεταξύ των 

εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικού, το Μεξικό αγοράζει περισσότερα 

προϊόντα από τις ΗΠΑ. Επιπλέον η συμφωνία αυτή ενισχύει την μετανάστευση των Μεξικανών στις ΗΠΑ. 

Το κοινωνικό περιβάλλον (Social): 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_(%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%8A&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CF%82
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Όπως και οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της γήρανσης του 

πληθυσμού που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού και αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών στο μέλλον. Παρόλα αυτά, το σύστημα εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα από τα 

καλύτερα στον κόσμο. Η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει μια φιλελεύθερη νοοτροπία, αλλά η αύξηση της 

φυλετικής μισαλλοδοξίας αποτελεί σοβαρή ανησυχία. Επιπλέον, αυξάνεται η παράνομη μετανάστευση, καθώς 

υπάρχουν σήμερα περισσότερα από 11,7 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ, αυξάνοντας 

περαιτέρω τον κίνδυνο φυλετικών διακρίσεων. 

 

Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν σχεδόν ομόφωνα την αρχή ότι τα άτομα έχουν δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επικρίνουν κυβερνητικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Μια 

συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών επίσης πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 

απαγορεύει τη συζήτηση ορισμένων πολιτικών ή θρησκευτικών απόψεων και ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το 

δικαίωμα να επιδείξουν ειρηνικά την κυβέρνησή τους. Επιπλέον οι Αμερικάνοι είναι υπέρ των ατομικών 

δικαιωμάτων, χαρακτηρίζονται από μια πιο φιλελεύθερη νοοτροπία και επικρατούν έντονα τα στοιχεία του 

ατομικισμού, της ισότητας και της πίστης στην ελευθερία και την δημοκρατία. Το έντονο αίσθημα προστασίας 

των ατομικών δικαιωμάτων αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο στην Αμερική επιτρέπεται η οπλοκατοχή. Μάλιστα 

η πρακτική της ελεύθερης οπλοκατοχής, δηλαδή το να έχει κάποιος το όπλο του ενώ πηγαίνει στη δουλειά του, 

αυξάνεται σταδιακά στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Γίνονται μάλιστα εκδηλώσεις που προωθούν την πρακτική 

αυτή, έτσι ώστε και η κοινή γνώμη να συνηθίζει σε αυτή. Οι ΗΠΑ θεωρείται πως είναι η πατρίδα του 35% με 

50% των ιδιοκτητών όπλων σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο 89 όπλα αντιστοιχούν σε κάθε 

100 κατοίκους, αριθμός πολύ μεγάλος σε σχέση με την Υεμένη, που έρχεται δεύτερη με 55 όπλα για κάθε 100 

πολίτες και την Ελβετία που είναι Τρίτη με 46 όπλα για κάθε 100 άτομα. 

 

Επιπλέον υπάρχει ισχυρή υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αρχή ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να 

είναι απαλλαγμένα από κυβερνητικό έλεγχο. Όσον αφορά την θρησκεία οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι είναι 

σημαντικό οι άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών να αντιμετωπίζονται ίσα. 

 

To τεχνολογικό περιβάλλον (Technological): 
 

Η καινοτομία και η τεχνολογία είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της οικονομίας των ΗΠΑ. Από την ίδρυσή της, η χώρα 

έχει ηγετική θέση όσον αφορά την προσαρμογή και την εφαρμογή της τεχνολογίας. Αν και η χώρα αντιμετωπίζει 

ισχυρό ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες, αναμένεται ότι θα συνεχίσει να διατηρεί την τεχνολογική 

υπεροχή των ανταγωνιστών της. Επιπλέον, οι ΗΠΑ βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή στην ενίσχυση και 

ανάπτυξη τεχνολογιών σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η περιβαλλοντική τεχνολογία και η βιοτεχνολογία, 

γεγονός που ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για εταιρείες με πείρα στους προαναφερθέντες τομείς. Ο τομέας της 

πληροφορικής είναι ένας άλλος τομέας που οι ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει. Ωστόσο, αντιμετωπίζει επίσης έντονο 

ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. 

 

Προτάσεις 

Προκειμένου να βελτιωθεί η Levis θα μπορούσε να διεξάγει έρευνες πελατών εξετάζοντας τα μεγέθη και τα στυλ 

που ο πελάτης αγαπάει να φοράει και να συμβαδίσει το στυλ των ρούχων της ως ένα βαθμό με τις τάσεις της 

μόδας. Επίσης, η εταιρεία πρέπει να διευρύνει την ποικιλία στα μεγέθη και να μην περιορίζεται στην παραγωγή 

μικρών μεγεθών κυρίως. Επιπλέον θα μπορούσε να διευρύνει την γκάμα των σχεδίων που διαθέτει. 

 

Συμπερασματικά, η LevisJeans ακόμα και σήμερα είναι ένα από τις καλύτερες και πιο δημοφιλείς εμπορικές 

μάρκες μεταξύ των ανταγωνιστών της σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα τους είναι κομψά, ενημερωμένα και η τιμή 

αξίζει σε σχέση με την ικανοποίηση που αφήνει στους πελάτες της. 
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ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

 

Η Shang Xia βρίσκεται στο στάδιο εισαγωγής στην αγορά ενώ η Levis είναι μια παγκοσμίως εδραιωμένη εταιρία. 

Η Shang Xia που έχει ως στόχο την διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων της και όχι την αύξηση της 

ποσότητας ακολουθεί την στρατηγική της διαφοροποίησης η οποία βασίζεται στις πολύ υψηλές τιμές. Η καλή 

ποιότητα και οι μοναδικές ιδιότητες των προϊόντων αποτελούν στοιχεία τα οποία θα κάνουν τον καταναλωτή να 

τα αγοράσει παρά τις υψηλές αυτές τιμές. Αντίθετα η Levis που έχει ως στόχο να εδραιωθεί στην αγορά, κάτι που 

ήδη έχει καταφέρει σε έναν μεγάλο βαθμό, ακολουθεί την στρατηγική της διαφοροποίησης, αλλά με χαμηλότερες 

τιμές. Επιπλέον η Shang Xia απευθύνεται αποκλειστικά στο ευρωπαϊκό και κινέζικο καταναλωτικό κοινό, ενώ η 

Levis δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος βάσει του σκοπού της κάθε εταιρίας, η Levis  έχει έντονη 

παρουσία στο διαδίκτυο και επενδύει σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες σε αντίθεση με την Shang Xia, η οποία 

έχει μικρή παρουσία στο διαδίκτυο αλλά και γενικότερα στον χώρο των διαφημίσεων. Η τελευταία μέσω των 

προϊόντων κυρίως θέλει να προωθήσει τον κινέζικο πολιτισμό, ενώ η Levis  μέσω της πώλησης των προϊόντων 

της έχει ως στόχο κυρίως την αύξηση των κερδών της. Όπως γίνεται φανερό η στρατηγική και προώθηση της 

κάθε εταιρίας διαφοροποιείται βάσει των στόχων που έχει η κάθε μια. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

https://levisvsdiesel.wordpress.com/2013/11/19/pestel-analysis-of-the-macro-environment/ 
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Πως αντιλαμβάνονται οι έλληνες πολίτες το Ελληνικό Κράτος. Ιστορική 

και Θεσμική Ανάλυση. Αναζήτηση επίλυσης του προβλήματος μέσα από 

Πραγματικές Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Παιδείας. - Παναγιώτης Δ.  Μητράκος  

 

 

Παναγιώτης Δ. Μητράκος 

Υποψήφιος Διδάκτορας, 

Tμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

 

 Περίληψη 

  

Είναι ευρέως γνωστό ότι στην Ελληνική Οικονομία, πέραν της Κρίσης Χρέους, υποβόσκουν μια σειρά από 

παθογένειες οι οποίες έχουν παίξει καταλυτικό εάν και όχι αποκλειστικό - ρόλο  στην αδυναμία της χώρας να 

εξέλθει γρήγορα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Σε αυτές της παθογένειες μπορούν να ενταχθούν: η 

παραοικονομία, την φοροδιαφυγή, ένας κατά κανόνα αντιπαραγωγικός και μη φιλικός προς τον πολίτη δημόσιος 

τομέας, η εκτεταμένη διαφθορά, ένα δικαστικό σώμα που καθυστερεί υπερβολικά στην απονομή δικαιοσύνης και 

ίσως το κυριότερο πρόβλημα: ένα πελατειακό πολιτικό σύστημα. Υπάρχει μια παράμετρος κοινωνιολογικού 

χαρακτήρα και μέσα από αυτή μπορούμε να αντιληφθούμε την διαφορά σκέψης, νοοτροπίας και λειτουργίας των 

ελλήνων πολιτών από τους αντίστοιχους των χωρών του Δυτικού Κόσμου. Οι έλληνες πολίτες δεν 

αντιλαμβάνονται ή καλύτερα δεν θέλουν να αντιληφθούν το μέγεθος της βλάβης που δημιουργούν στο κοινωνικό 

σύνολο μέσα από τις μεμονωμένες πράξεις κακοδιοίκησης, φοροδιαφυγής, διαφθοράς κλπ. Αντιμετωπίζουν το 

κράτος ως μια οντότητα ξένη προς το κοινωνικό σύνολο που φθάνει πολλές φορές να χαρακτηρίζεται ως εχθρικό. 

Σκοπός της παρουσίασης είναι μια ιστορική αναδρομή από την δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 

έως τις μέρες μας, μέσα από την οποία μπορούν να εξηγηθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες και οι νοοτροπίες που 

διαμορφώθηκαν μέσα στο χρόνο και έχουν οδηγήσει σε μια εχθρική στάση των πολιτών απέναντι στο κράτος και 

τους κρατικούς θεσμούς.  Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα αναζητήσουμε τους θεσμούς του κράτους οι οποίοι δε 

λειτουργούν άριστα ή δε λειτουργούν επαρκώς.  

 

 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 

1.1 Ποια είναι η αντίληψη αναφορικά με την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Συνάδει με 

την πραγματικότητα; 

 

Γενικά υπάρχει η αντίληψη ότι η Ελλάδα: 

1.  Έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα,  

2. Παράγει ελάχιστα προϊόντα – υπηρεσίες  

3. Το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. 

4. Το περιβάλλον είναι επίσης εχθρικό στην ενασχόληση με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες από 

νέους επιχειρηματίες, πολλοί εκ των οποίων αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες για να μη μείνουν 

άνεργοι.   

5. Στην Ελλάδα υπάρχουν παθογένειες οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν ένα κοινό 

παρονομαστή, ο οποίος έχει να κάνει με μια χαλαρή στάση των πολιτών απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς το 

Κράτος.  

 

Θα ξεκινήσουμε την εργασία ορίζοντας βασικές έννοιες της δημόσιας οικονομικής, όπως είναι ο ρόλος του 

κράτους, η ανάγκη κρατικού παρεμβατισμού, τα δημόσια και ιδιωτικά αγαθά καθώς και το κράτος πρόνοιας. Στη 

συνέχεια (κεφάλαιο 2), θα προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια οριοθέτησης μιας κουλτούρας η οποία 

διαμορφώθηκε με το πέρασμα των χρόνων στην ελληνική κοινωνία και πρωτίστως στους Έλληνες που κατοικούν 

εντός των συνόρων του Ελληνικού Κράτους. Στο κεφάλαιο 3 θα γίνει αναφορά των βασικών κρατικών θεσμών 

που δεν έχουν αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε, συγκριτικά με αυτούς των χωρών του Δυτικού κόσμου. Στο κεφάλαιο 

4 θα παρουσιαστεί εν τάχει μια ιστορική αναδρομή που αφορά τον τρόπο ανάπτυξης των υπόδουλων ελλήνων 

κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, καθώς και στην ανάπτυξη των κρατικών θεσμών μετά τη γέννηση του 

Ελληνικού Κράτους. Επιπρόσθετα θα καταγραφούν οι τάσεις εμφύλιας διαμάχης είτε σε επίπεδο απόψεων είτε 

σε επίπεδο έργων μεταξύ των Ελλήνων. Η εργασία κλείνει με συμπεράσματα καθώς και προτάσεις ανατροπής 
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όλων αυτών των φαινομένων που έχουν αποτελέσει τροχοπέδη σε μια πραγματική κοινωνική, οικονομική αλλά 

και πολιτισμική ανάπτυξη του Ελληνικού Κράτους, μέσα από μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  

 

 

 

1.2  Τι είναι το κράτος – Τι εξετάζει η δημόσια οικονομική θεωρία 

 

Το κράτος είναι οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει το μονοπώλιο της χρήσης νόμιμης εξουσίας σε μια 

καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.  Ένα κράτος μπορεί να συμπίπτει με τα γεωγραφικά όρια ενός έθνους πράγμα 

πολύ σπάνιο. Τα κράτη λοιπόν μπορούν να είναι αμιγώς εθνικά, υποεθνικά κράτη, ή πολυεθνικά κράτη.  

    Ένα κράτος συνήθως περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανισμών οι οποίοι έχουν τη δικαιοδοσία να φτιάχνουν και 

να επιβάλλουν τους κανόνες εκείνους οι οποίοι κυβερνούν τον πληθυσμό μίας κοινωνίας μέσα σε συγκεκριμένα 

γεωγραφικά όρια. Το κράτος έχει κυβέρνηση, νόμους και αναγνωρισμένη κυριαρχία  ¨Όλες αυτές οι δικαιοδοσίες 

που προκύπτουν είτε με δημοκρατικό είτε με άλλο τρόπο τους ονομάζουμε θεσμούς του Κράτους.  

     Κράτος στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει "δύναμη". Προέρχεται από το ρήμα «Κραττέω κραττώ» που 

σημαίνει εξουσιάζω. 

 

1.1.1. Η ανάγκη του Κρατικού Παρεμβατισμού    

 

Η ανάγκη του κρατικού παρεμβατισμού βρίσκεται σε αντιδιαστολή της κλασικής και νεότερης φιλελεύθερης 

σκέψης και θεωρίας. Καλώς ή κακώς “το αόρατο χέρι” του Adam Smith και η πολιτική του “Laissez fair – laissez 

passer” δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη τους χωρίς – μια στοιχειώδη έστω – κρατική παρέμβαση. Σήμερα 

ακόμα και σε ακραίες νεοφιλελεύθερες φωνές υπάρχει η πεποίθηση ότι απαιτείται ένα minimum έστω κρατικής 

παρέμβασης προκειμένου να λειτουργήσει σωστά μια καπιταλιστική οικονομία. Το ζήτημα της «ποσότητας» της 

κρατικής παρέμβασης είναι φυσικά αντικείμενο ιδεολογικής διαμάχης, κουλτούρας και πολιτικών πεποιθήσεων. 

Προφανώς πρόκειται για ένα ζήτημα από το οποίο ξεκινούν διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές 

κοσμοθεωρίες. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει στη πράξη κοινωνία ή 

οικονομία χωρίς στοιχειώδη κρατικό παρεμβατισμό. Αυτό οφείλεται βασικά στο ότι οι θεμελιώδεις κανόνες του 

πλήρους ανταγωνισμού δε μπορούν να λειτουργήσουν στη πράξη. Εφόσον λοιπόν απαιτείται κρατική παρέμβαση, 

θα πρέπει να υπάρξουν και τα ανάλογα έσοδα για να λειτουργήσει το κράτος τα οποία – αφού ανήκουν στη 

κατηγορία των δημοσίων εσόδων – θα πρέπει να αντληθούν από τους ιδιώτες – πολίτες και επιχειρήσεις με την 

μορφή της φορολογίας. Με αφορμή την εννοιολογική προσέγγιση του κράτους, θα προχωρήσουμε στον ορισμό 

του Δημοσίου Αγαθού, ενδυναμώνοντας την άποψή μας για κρατικές παρεμβάσεις σε φιλελεύθερες οικονομίες.  

  

1.1.2. Τι ονομάζουμε Δημόσιο Αγαθό     

Προτού αναλύσουμε την έννοια του δημοσίου αγαθού θα πρέπει να ορίσουμε το αντίθετό του, δηλαδή το 

ιδιωτικό αγαθό. Ιδιωτικά αγαθά είναι αυτά που παρέχουν ικανοποίηση στον αγοραστή τους και μόνον. Τα 

ιδιωτικά αγαθά είναι διαιρετά δηλ. μπορούν να πωληθούν σε διαφορετικές ποσότητες και σε διαφορετικούς 

καταναλωτές. Στα ιδιωτικά αγαθά ισχύει η αρχή του αποκλεισμού, δηλαδή αυτός που δεν αγοράζει το αγαθό δε 

μπορεί να το καταναλώσει. Στην ακριβώς αντίθετη περίπτωση δηλαδή σε αδιαίρετα αγαθά των οποίων δεν 

υπάρχει η αρχή του αποκλεισμού στην κατανάλωση, τότε μιλάμε για δημόσια αγαθά. Εξαιτίας αυτών των δύο 

αρχών (της αδιαιρετότητας και της αρχής του μη αποκλεισμού) μια ιδιωτική επιχείρηση δεν έχει συμφέρον να τα 

παράγει αφού δε μπορεί να αποκλείσει τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να το καταναλώνουν κάποιοι χωρίς να 

πληρώνουν αντίτιμο. Κλασικό παράδειγμα δημόσιου αγαθού αποτελεί η δημόσια άμυνα μιας χώρας. Σε αυτή τη 

περίπτωση το αγαθό είναι αφενός αδιαίρετο και αφετέρου δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού. Έτσι όλοι οι 

κάτοικοι ενός κράτους επωφελούνται από τις υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων χωρίς να χρειάζεται να 

πληρώσουν ιδιωτικά. Σε αυτή τη περίπτωση το αγαθό είναι δημόσιο δηλαδή θα πρέπει να προσφερθεί – παραχθεί 

– από το κράτος το δε αντίτιμο θα πρέπει να μοιραστεί στους κατοίκους της χώρας  με τη διαδικασία επιβολής 

φορολογίας. 

  

  

1.1.3.  Ποιος παράγει τα Δημόσια Αγαθά; 

     

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συμφέρον από επιχειρήσεις να παράγουν τα αμιγώς δημόσια αγαθά, αυτά πρέπει να 

παράγονται από το δημόσιο. Σκοπός ενός κράτους είναι να παρέχει ευημερία σε όλα τα μέλη του, η τουλάχιστον 

ένα minimum ευημερίας στα άτομα που έχουν ανάγκες είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους ηλικίας (παιδιά, 

ηλικιωμένοι), είτε διότι είναι άνεργοι. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κράτος πρέπει να παρέχει κάποια δημόσια 

αγαθά όπως η υγεία , η εκπαίδευση και η εθνική άμυνα, καθώς επίσης και να χορηγεί επιδόματα σε φτωχά 

στρώματα της κοινωνίας ή σε άτομα που στερούνται άλλων πόρων. Αυτό το πετυχαίνει με τον αναδιανεμητικό 

χαρακτήρα της φορολογίας. Επιπρόσθετα πρέπει να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς προκειμένου να υπερασπίζεται 
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ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος πρόνοιας, αλλά και τον σωστό έλεγχο των επιχειρήσεων από υγειονομικής, 

πολεοδομικής, οικονομικής πλευράς. Υπάρχουν λοιπόν πολύ λόγοι που συναινούν στην κρατική παρέμβαση. 

Επιπρόσθετα η κρατικά παρέμβαση αποτελεί αναγκαία συνθήκη (όχι όμως και από μόνη της  ικανή) προκειμένου 

να υπάρξουν και να διατηρηθούν δημοκρατικοί θεσμοί και δημοκρατικές διαδικασίες, ώστε να λαμβάνονται οι 

αποφάσεις από τους άρχοντες μέσα από τους θεσμούς που αναδείχθηκαν και άντεξαν με το πέρασμα του χρόνου 

από τη δημιουργία εθνών – κρατών έως σήμερα. Η λειτουργία μιας σωστής δημοκρατίας απαιτεί επίσης 

δημόσιους πόρους που θα πρέπει να αναζητηθούν μέσα από τη φορολογική διαδικασία.541  

 

1.1.4 Το κράτος πρόνοιας.  

Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην έννοια των δημοσίων αγαθών και το κράτος πρόνοιας, δηλαδή μια 

κρατική πολιτική η οποία καλείται να επέμβει σε όσους πολίτες – κατοίκους ενός ευνομούμενου κράτους οι 

οποίοι για κάποιο λόγο αδυνατούν να έχουν: 

- Πρόσβαση στην Υγεία   

- Πρόσβαση στην Εκπαίδευση 

- Είναι ανήμποροι να δουλέψουν και αυτό μπορεί να προκύπτει σε κάποιο πρόβλημα υγείας, σε μια ανικανότητα 

βιολογική, ψυχολογική ή πνευματική (καθυστέρηση, σύνδρομο down)  

- Είναι υπερήλικές ενώ στερούνται κάποιας ελάχιστης σύνταξης βιοπορισμού τους. 

Τέλος υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων η οποία ενώ έχει τις ικανότητες και την επιθυμία στερείται της 

πρόσβασης στην εργασία λόγω ανεργίας.  

 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας το οποίο πάντα θα πρέπει να ελέγχει τις 

πραγματικές ανάγκες των πολιτών και τις πραγματικές προσπάθειες των ανέργων και εξεύρεση εργασίας. Σε 

περίπτωση όπου αυτό δεν γίνεται, είναι πολύ πιθανό να γίνει κατάχρηση του κράτους πρόνοιας από άτομα που 

δεν το δικαιούνται πραγματικά.  Φυσικά μια πολύ φιλελεύθερη πολιτική μπορεί να υποστηρίξει ότι τόσο η 

εκπαίδευση όσο και η υγεία μπορούν να καλυφτούν από την αγορά, όμως στην πραγματικότητα η αγορά ως κύριο 

σκοπό έχει τη μεγιστοποίηση των κερδών και την αύξηση της ισχύος της επιχείρησης. Ως εκ τούτου δεν είναι 

δυνατό να παράγει επαρκή ποσότητα αυτής της κατηγορίας ημι-δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.   

 

1.1.5.  Κρατικοί Θεσμοί Γενικά  

 

Μπορούμε να κάνουμε μία σύνοψη και να περιγράψουμε τι εννοούμε με τον όρο κρατικοί θεσμοί. Ίσως καλύτερα 

θα ήταν να προσδιορίσουμε τους ίδιους τους θεσμούς; 

Σε αυτούς περιλαμβάνεται: το κοινοβούλιο, το δικαστικό σώμα, η εκτελεστική εξουσία, η δημόσια διοίκηση, 

τα σώματα ασφαλείας,  
 

Οι πρώτοι τρεις θεσμοί αποτελούν και τις τρεις βασικές εξουσίες που περιέγραψε ο Μοντεσκιέ εξηγώντας ότι για 

να λειτουργήσει ορθά μια δημοκρατία και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου θα πρέπει η μια εξουσία να είναι 

διακριτή. Οι τρεις βασικότερες εξουσίες της πολιτείας θα πρέπει να είναι τελείως ευδιάκριτες μεταξύ τους. 

 

Άλλοι σημαντικοί θεσμοί είναι: η δημόσια διοίκηση η οποία ουσιαστικά αποτελεί την μηχανή της εκτελεστικής 

εξουσίας, αλλά ενίοτε λειτουργεί και με μια αυτονομία υπό την έννοια ότι κατά βάση ακολουθεί τις επιταγές και 

εντολές των νόμων οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και πριν αναλάβει η οποιαδήποτε κυβέρνηση στην εξουσία. Το 

γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση διέπεται από μια συνέχεια αφενός και αφετέρου η μονιμότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων καθιερώθηκε για να διασφαλιστεί αυτή η συνέχεια και να μην απειλείται η θέση των υπαλλήλων από 

την αλλαγή των κομμάτων. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις η έννοια της νομιμότητας έγινε αντικείμενο 

κατάχρησης συνδικαλιστικών οργάνων υπηρεσιών και υπαλλήλων.  

 

Στην έννοια των κρατικών θεσμών περιλαμβάνονται επίσης τα Σώματα Ασφαλείας και ο Ελληνικός Στρατός, 

οι Ανεξάρτητες Αρχές (όπως λ.χ η αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων), καθώς επίσης και η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση με υποκατηγορίες την Υπηρεσίες Περιφέρειας, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Δήμων και 

Κοινοτήτων.  

 

Κεφάλαιο 2.  

 

Η ψυχοσύνθεση του Έλληνα Πολίτη 

                                                 
541 Ο σκοπός της εργασίας δεν είναι να εξαντλήσει τα ζητήματα που πραγματεύεται η δημόσια οικονομική όπως 

λ.χ. τα δημόσια αγαθά και οι εξωτερικές επιδράσεις, αλλά κυρίως στο να αποσαφηνίσει τους βασικότερους 

λόγους για τους οποίους πρέπει να υπάρχει φορολογία και κρατική παρέμβαση σε κάθε μορφή οικονομίας. Για 

περισσότερη ανάλυση αυτών των εννοιών βλ.  J. Stiglitz (1992) «Οικονομική του Δημοσίου Τομέα»  
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2.1  Τι ονομάζουμε με τον όρο νοοτροπία:  

Νοοτροπία είναι ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης ενός ατόμου, μιας ομάδας, ενός λαού· το σύνολο των πεποιθήσεων, 

των φόβων, των προκαταλήψεων που τελικά καθορίζουν τη συμπεριφορά και τη δράση των ατόμων ή των 

ομάδων. 

  

2.2.  Έλληνες Πολίτες εναντίον Κρατικών δομών και θεσμών 

Κατά γενική ομολογία, αλλά και από στατιστικές έρευνές, έχει διαπιστωθεί ότι οι έλληνες πολίτες 

αντιμετωπίζουν με μεγάλη καχυποψία τους θεσμούς και τις δομές του κράτους, ενώ εύκολα ρίχνουν όλο το βάρος 

σε κάθε αποτυχία σε βασικούς θεσμούς και ιδιαίτερα στο πολιτικό σύστημα ή και πολύ συνηθέστερα σε τρίτες 

χώρες που ιστορικά έχουν επεμβατικό ρόλο στα ζητήματα του Ελληνικού Κράτους.542 

• Ο μέσος έλληνας στέκεται με μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στο κράτος, κατηγορεί με την πρώτη ευκαιρία 

τις ανεπάρκειές του, και κατά γενική ομολογία αποστασιοποιείται από αυτό.  

• Την ίδια στιγμή υπάρχει μια γενικευμένη άρνηση ότι ο κάθε πολίτης προσθέτει ένα μικρό λιθαράκι στη 

εξέλιξη των κρατικών δομών και στην ενίσχυση των κρατικών θεσμών. Στην έννοια του κράτους λοιπόν οι 

κάτοικοι και οι πολίτες αυτού δε νιώθουν να έχουν συμμετοχή, νιώθουν ξένο σώμα, πράγμα που διευκολύνει 

υπέρμετρα τη ροπή στις βασικές παθογένειες του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος τις οποίες θα 

απαριθμήσουμε λίγο παρακάτω. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δε μπορεί να αποκλειστούν οι ίδιοι οι πολίτες 

από κάθε ευθύνη αναπαραγωγής αυτών των παθογενειών. 

• Οι πολίτες της χώρας μας νιώθουν έλληνες, την ίδια όμως στιγμή αποστασιοποιούνται από το Ελληνικό 

Κράτος. Αυτό πρέπει να τονιστεί, δηλαδή ότι νιώθουν και ίσως υπέρμετρα κάποιες φορές υπερήφανοι για το τόπο 

καταγωγής τους και την ιθαγένειά τους από εθνικής απόψεως, χωρίς όμως να εντάσσουν σε αυτή και τις κρατικές 

δομές. Αυτό αποτελεί μια οξύμωρη οπτική και απαιτεί την ανάλυση της βαθύτερης νοοτροπίας και στάσεων 

που έχουν οδηγήσει σε αυτή την αντιφατική αντίληψη και  συμπεριφορά. 

 

 

2.3 Ποιοι προβάλλονται ως βασικοί υπαίτιοι για όλα τα κακώς κείμενα της χώρας. 

 

Ως βασικοί υπαίτιοι για όλα τα κακώς κείμενα της χώρας μας προβάλλονται συνήθως οι ακόλουθοι:  

Α) Το πολιτικό σύστημα   

 

Β) Τα κόμματα, οι πολιτικοί – βουλευτές, η εκάστοτε κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Γ) Οι ξένες δυνάμεις: 

•  Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε ότι με την έναρξη του Νέου Ελληνικού Κράτους, πολλές φορές η 

υπαιτιότητα αναζητήθηκε στα κράτη που συμμετείχαν στην βοήθεια της ανεξαρτησίας. Δηλαδή Αγγλία, Γαλλία 

Ρωσία. 

  

• Στην Οθωνική περίοδο υπαίτια θεωρούταν η Γερμανία.  

• Στη Μικρασιατική Καταστροφή υπαίτιοι υπήρξαν πάλι η Αγγλία, η Γαλλία καθώς και η Ιταλία. 

• Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου καθώς και μετά τη λήξη του υπαίτιοι τόσο του πολέμου όσο και των 

δεινών που υπέστη η χώρα, υπαίτιοι ήσαν ανάλογα με την ιδεολογικό προσανατολισμό του καθενός: είτε η  

Αγγλία και  οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε η Σοβιετική Ένωση.     

• Σήμερα βασικός υπαίτιος της μεγάλης ύφεσης θεωρείται η Γερμανία. 

 

2.3.1 Αντίληψη των νεοελλήνων αναφορικά με το ρόλο της Γερμανίας 

 

• Δεδομένου ότι στην κρίση χρέους που υπάρχει στη χώρα μας η Γερμανία έχει παίξει τον καταλυτικό 

ρόλο ως χώρα ηγέτης της Ε.Ε. είναι λογικό να έχει χτιστεί μια πολύ αρνητική στάση απέναντι στην πολιτική της 

η οποία φυσικά προχωρά ακόμα περισσότερο και θέτει ζήτημα ευθύνης ολόκληρου του Γερμανικού Έθνους. 

• Οι Έλληνες πολίτες προχωρούν ακόμα περισσότερο και διαμορφώνουν μια άκρως αρνητική στάση 

ανατρέχοντας στους δύο παγκόσμιους πολέμους και την επικράτηση του ναζισμού στη Γερμανία καθώς φυσικά 

                                                 
542 Σύμφωνα με στατιστικές έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο επεξεργασίας ερωτηματολογίων του ερευνητικού 

προγράμματος ΘΑΛΗΣ του Παν. Μακεδονίας οι έλληνες πολίτες δηλώνουν ελάχιστη ως καθόλου εμπιστοσύνη 

στον θεσμό του Κοινοβουλίου ( το 65% περίπου) καθώς και στο πολιτικό σύστημα (68-70%). Επίσης εκτιμούν 

ότι υπάρχει υψηλή διαφθορά στους κόλπους της φορολογικής διοίκησης (περίπου 65-70%).  Έρευνα της public 

issue που διενεργείται κάθε χρόνο έδειξε ότι οι έλληνες πολίτες δεν εμπιστεύονται το θεσμό της Βουλής σε 

ποσοστό 68% (2014) και 70% (2015). Επίσης η ίδια έρευνα παρουσιάζει έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών 

απέναντι στα πολιτικά κόμματα σε ποσοστό 79% το 2014 και 84% το 2015. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7
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και στην περίοδο της Κυριαρχίας του βασιλιά Όθωνα. Το οθωνικό κράτος δημιούργησε έναν πολυδάπανο κρατικό 

μηχανισμό, ο οποίος στελεχώθηκε κυρίως από Γερμανούς αξιωματούχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 

στρατός ο οποίος ήταν κατά πλειοψηφία μισθοφορικός, ενώ παράλληλα μεγάλοι οπλαρχηγοί και οπλίτες που 

βοήθησαν στην Ελληνική Επανάσταση έμειναν εκτός του στρατεύματος, με αποτέλεσμα να καταφύγουν στη 

ζητιανιά ή στη ληστεία.  Επομένως το κράτος εν τη γενέσει του θεωρήθηκε ξένο σώμα από την Ελληνική κοινωνία 

και από τον Ελληνικό πληθυσμό ο οποίος κατά το μεγαλύτερο μέρος του,  ζούσε υπό καθεστώς ανέχειας και 

φτώχειας  

 

2.3.2  Αποτελούν δικαιολογημένες οι αιτιάσεις των ελλήνων απέναντι στο Γερμανικό Κράτος; 

 

• Υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα και ιστορικές πηγές που αναπαράγουν και καλλιεργούν αρνητική στάση 

ακόμα και μίσος απέναντι στο Γερμανικό Έθνος. Πέραν της συμμετοχής της σε δύο παγκοσμίους πολέμους και 

πέραν της παραβίασης κάθε έννοιας ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου, 

υπάρχουν ακόμα δύο τεκμήρια που ενισχύουν την αρνητική εικόνα του Νεοελλήνων απέναντι στο Γερμανικό 

Έθνος, τα οποία αναφέρονται αμέσως πιο πάνω: 

•  Πρόκειται για την Βαυαροκρατία που αφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους μετά το θάνατο του Καποδίστρια και την διακυβέρνηση του Βασιλιά Όθωνα ως απόλυτου μονάρχη. 

• Ο δε ρόλος της πολιτικής του Γερμανικού Κράτους στις αποφάσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπήρξε καταλυτικός και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μεγάλη ύφεση που διανύει η χώρα μας από το 2009 έως 

σήμερα.  

• Η Γερμανία λοιπόν έχει αποκηρύξει επίσημα τον ναζισμό και έχει καταδικάσει όλες τις ναζιστικές 

συμπεριφορές που οδήγησαν στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο καθώς και τις τραγικές συνθήκες – προσπάθειες 

ομαδικής εξόντωσης λαών και εθνών με προεξέχον το Εβραϊκό Έθνος, μέσω των στρατοπέδων εξόντωσής τους. 

Σήμερα μια μικρή μειοψηφία εξακολουθεί να πιστεύει σε αυτές τις ιδέες πράγμα το οποίο το βλέπουμε ως 

εκλογικό αποτέλεσμα. 

• Αντιθέτως σε άλλα κράτη όπως στην Ελλάδα υπάρχει μια τρομερή άνοδος του νεοναζιστικού 

μορφώματος που ονομάζεται Χρυσή Αυγή. Επιπρόσθετα βλέπουμε σε πολλά πρώην κομμουνιστικά κράτη να 

κυριαρχούν ακροδεξιά κόμματα (λ.χ Ουγγαρία, Πολωνία). Είναι λάθος λοιπόν να κατηγορούμε ολόκληρο έθνος 

για ένα αιμοσταγές παρελθόν. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να μάθουμε να ασκούμε κριτική στο δικό μας 

έθνος με σκέψη, τεκμήρια και ορθολογισμό.  

• Υπάρχουν επίσης κράτη που δεν έχουν αναλάβει επίσημα οποιαδήποτε ευθύνη για την διαμόρφωση 

εχθρικού κλίματος απέναντι στους υπηκόους των υποδηλωμένων εθνών τους με τραγικές συνέπειες για τον 

πληθυσμό που άνηκε σε αυτά τα εχθρικά έθνη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το Κράτος της 

Τουρκίας, το οποίο δεν έχει επίσημα αποδεχθεί τα εγκλήματα πολέμου και τις γενοκτονίες που έχει διαπράξει 

απέναντι στους Αρμενίους, στους Κούρδους στους Ασσυρίους τους Έλληνες του Πόντου καθώς και  στους 

Έλληνες της Μικράς Ασίας κυρίως όσους ζούσαν στην περιοχής της Σμύρνης. Οι περισσότερες προσπάθειες 

αυτού του τύπου επιτελέστηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες του 

εικοστού αιώνα (και κυρίως στην εποχή μεταξύ  1910 και 1922). 

• Δε πρέπει να παραβλέπουμε όμως ότι σκοπός κάθε έθνους είναι πρωταρχικά η δική του ανάπτυξη 

και επιβίωση. Επιπρόσθετα δε πρέπει να συγχέουμε τις πολιτικές των κρατών με τις πεποιθήσεις των 

εθνών, καθώς επίσης ότι ένα κράτος προσπαθεί και πασχίζει πρωταρχικά για τη δική του ανάπτυξη και 

επιβίωση. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται με θεμιτό τρόπο και με το σεβασμό των κανόνων του Διεθνούς 

Δικαίου. Η ιστορία όμως μας έχει διδάξει ότι οι ισχυρές χώρες επέβαλαν πάντα τη βούλησή τους, είτε 

παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο, όπως συνέβαινε στην περίοδο της αποικιοκρατίας, είτε με έμμεσο τρόπο, 

μέσω του δανειοληπτικού μηχανισμού, δημιουργώντας οικονομική εξάρτηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

• Ενδεικτικά παραδείγματα, ιδιαίτερα της πρώτης περίπτωσης,  υπήρξαν πολλά και από διάφορες χώρες 

της «εξελιγμένης πολιτιστικά Ευρώπης» σε διάφορες φάσεις της ιστορίας μας και ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους 

τρεις αιώνες. Αναφέρουμε εδώ ορισμένα από αυτά: Οι  Ισπανοί και Πορτογάλοι εξαφάνισαν τις φυλές των 

μεγάλων πολιτισμών που είχαν αναπτύξει οι Ίνκας στην Ν. Αμερική και οι Αζτέκοι στο σημερινό Μεξικό. Οι 

Άγγλοι πολέμησαν εναντίον των Ινδιάνων και σχεδόν αποδεκάτισαν όλες τις φυλές τους. Κατά τη διάρκεια των 

αποικιών οι  Άγγλοι και Γάλλοι υπερίσχυσαν με τη βία απέναντι στις αποικίες τους στην Αφρική και στις 

Ινδίες.543 Ο θεσμός της σκλαβιάς στις Νότιες Η.Π.Α. υπήρξε νόμιμος και χρειάστηκαν πόλεμοι και ισχυρή 

πολιτική βούληση προκειμένου να καταργηθεί και να έχουν οι μαύροι του Νότου ίσα δικαιώματα με όλους τους 

πολίτες των Η.Π.Α 

 

  

                                                 
543  Για μια ολοκληρωμένη κριτική στο δυτικό τρόπο ζωής και στο δυτικό τρόπο ανάπτυξης του πολιτισμού της 

οικονομίας και κοινωνίας ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο έργο του Ε. Π. Παπανούτσου (2009) “Η κρίση 

του Πολιτισμού μας” Εκδόσεις Νόηση (πρώτη έκδοση 1978).  
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2.3.3 Η Θέση των Ξένων Δυνάμεων απέναντι στο Νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος   
 

Καταρχήν είναι βέβαιο και ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι ξένες δυνάμεις έχουν υπαιτιότητα και ευθύνη για 

πολλά κακώς κείμενα στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά παράλληλα σε διάφορες περιόδους έχουν 

παρουσιάσει θετική συνεισφορά υπέρ του ένοπλου αγώνα της απελευθέρωσης αλλά και της ανάκαμψης της 

εθνικής κυριαρχίας της χώρας  (μέσω πολέμων ή συνθηκών) αλλά φυσικά βασιζόμενοι κυρίως στα δικά τους 

συμφέροντα. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα ιστορικά περιστατικά:  

• Κυρίαρχη συμβολή λ.χ. υπήρξε η καταστροφή σχεδόν ολόκληρου του Τουρκικού Στόλου στην 

Ναυμαχία του Ναβαρίνου σε μια εποχή καμπής για την Ελληνική Επανάσταση. 

• Η γενικότερη στάση της Αγγλίας τις πρώτες δεκαετίες μετά την Επανάσταση ήταν προσκείμενη, κυρίως 

σε διπλωματικό επίπεδο, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.    

• Η Συνθήκη των Σεβρών που υπογράφηκε μετά τη λήξη του Α’ παγκοσμίου πολέμου υποστηρίχθηκε από 

τις νικήτριες δυνάμεις της Αντάντ, με πρωταρχική συμβολή της Αγγλίας που οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις 

φιλοαγγλικές σχέσεις του τότε κυβερνήτη Ελευθέριο Βενιζέλο. Φυσικά οι ξένες δυνάμεις απέβλεπαν στα δικά 

τους συμφέροντα από τον επικείμενο διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.    

• Μετά τη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και δεδομένου ότι η Ελλάδα 

ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, έχουν χορηγηθεί στη χώρα μας 

υψηλότατα κονδύλια σε διάφορους τομείς με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική σύγκλιση με 

τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά.544  

 

Το ζητούμενο δεν είναι να αποκλείσουμε όλες τις μεγάλες δυνάμεις ή το πολιτικό σύστημα από τις τρομερές 

ευθύνες του αλλά παράλληλα να αναζητήσουμε ευθύνες και εσωτερικά στο δικό μας έθνος και κράτος, διότι 

διαφορετικά κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει περίπτωση ως έθνος να προχωρήσουμε ακόμα και σε 

περίπτωση όπου συμβεί κάποιο θαύμα και διαγραφεί πλήρως το συνολικό δημόσιο χρέος. 545 

 

 

Κεφάλαιο 3 

 

Οι βασικότερες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας – κοινωνίας 

 

3.1 Γενικά  

Αμέσως πιο κάτω περιγράφονται συνοπτικά οι βασικότερες παθογένειες του Ελληνικού Κράτους546: 

 

1. Υψηλό επίπεδο παραοικονομίας (ένα από τα μεγαλύτερα στην Ε.Ε.) 

2. Χαμηλό επίπεδο φορολογικής συνείδησης (το οποίο οδηγεί σε υψηλό επίπεδο φοροδιαφυγής). 

3. Υπερβολική Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης 

4. Χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας (ένα από τα χαμηλότερα στα κράτη της Ε.Ε.). 

                                                 
544 Το ύψος των χρηματοδοτούμενων έργων υπερβαίνει τα 25 δις ευρώ και θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο 

εάν υπήρχε μεγαλύτερη απορροφητικότητα των κονδυλίων. Για περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί 

να περιηγηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα: www.espa.gr 
545 Το ζήτημα του χρέους δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ανάλυσης σε αυτή την εργασία δεδομένου ότι πρόκειται 

για ένα πολύπλοκο ζήτημα. Εντούτοις αποτελεί κατά ένα μεγάλο μέρος μια από τις αιτίες δυσπιστίας μεταξύ 

πολιτών και κράτους τη στιγμή που κάποιοι αντιλαμβάνονται (και όχι άδικα) ότι εξαιτίας αυτού έχει χαθεί μέρος 

της οικονομικής  ανεξαρτησίας του κράτους. Ως εκ τούτου, πολλοί έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν και όλους 

τους θεσμούς του κράτους με αντιπαλότητα και εχθρότητα εκτιμώντας ότι είναι αντίθετοι από τα συμφέροντα 

των πολλών που απαρτίζουν το ελληνικό έθνος. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει σε δύο σημαντικά έργα τα 

οποία δείχνουν ότι για την εκτόξευση του ελληνικού χρέους αλλά και γενικότερα του δημοσίου χρέους των 

αναπτυσσόμενων χωρών υπαίτιες είναι αφενός οι πολιτικές κρατών του λεγόμενου πρώτου κόσμου και για τη 

δική μας περίπτωση πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθήθηκαν από τους φυσικούς ηγέτες των 

κρατών της Β. Ευρώπης. Τα έργα αυτά είναι: α) Damien Millet – ‘Eric Toussaint (2012) «65 Ερωτήσεις 

απαντήσεις για το χρέος, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα» Εκδόσεις Αλεξάνδρεια β) Λουκάς Τσούκαλης 

(2016) «Υπεράσπιση της Ευρώπης. Μπορεί να σωθεί το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα και με ποια μορφή;» Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος  
546 Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.paraoikonomia .gr προκειμένου να ενημερωθεί 

πληρέστερα για εκτιμήσεις και έρευνες που έχουν γίνει από το Παν. Μακεδονίας και τον υπεύθυνο του 

προγράμματος κ. Μπιτζένη Αριστείδη. Σε αυτήν την ιστοσελίδα ερευνώνται πολλές από τις παθογένειες του 

Ελληνικού Κράτους όπως η υψηλή παραοικονομία,  η υψηλή φοροδιαφυγή, η αδήλωτη εργασία, η 

εισφοροδιαφυγή καθώς και η χαμηλή φορολογική συνείδηση. Η ανάλυση των παραπάνω φαινομένων ξεφεύγει 

από το σκοπό της παρούσας εργασίας.  
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5. Υψηλό επίπεδο δημοσίου  χρέους συνολικού και σχετικού (δηλαδή ποσοστό χρέους στο σύνολο του 

ΑΕΠ). 

6. Αρνητικό Ισοζύγιο Εμπορικών Συναλλαγών. 

 Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τα έτη στα οποία φαίνεται ότι  η Ελλάδα έχει θετικούς και υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, το Ισοζύγιο Εμπορικών Συναλλαγών υπήρξε αρνητικό. Αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε ως 

γεγονός στο οποίο διαπιστώνεται ότι η Ανάπτυξη δεν ήταν ισορροπημένη αλλά προέρχονταν κυρίως από την 

αύξηση κατανάλωσης σε εισαγόμενα προϊόντα, η οποία τροφοδοτούνταν από την αύξηση του δημόσιου 

δανεισμού.   

7. Ασφαλιστικό 

8. Δημόσιος Τομέας: Αντιπαραγωγικός και μη φιλικός προς τον πολίτη. Υψηλό επίπεδο αργομισθίας (με 

την ευρεία έννοια του όρου) από μεγάλο μέρος υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης. 

9. Υψηλό Επίπεδο γραφειοκρατίας . 

10. Διαφθορά  

11. Κομματικοποίηση σε διάφορους θεσμούς (λ.χ Πανεπιστήμιο, Δημόσια διοίκηση κλπ). 

12. Πολιτικό σύστημα που προάγει το κομματικό συμφέρον και το συντεχνιακό συμφέρον των βουλευτών. 

Επιπρόσθετα εγκλωβίζει τους ψηφοφόρους προσπαθώντας να βοηθήσει ατομικά αυτούς που ψηφίζουν κόμματα 

εξουσίας 

13. Υπερβολική καθυστέρηση στην έναρξή αδειοδοτήσεων για νέες επιχειρήσεις που αφορούν σε ελευθέρια 

επαγγέλματα, εμπόριο, βιοτεχνίες αλλά κυρίως σε μεγάλες επενδύσεις που απαιτούν ειδικές περιβαλλοντικές 

μελέτες.  

 

 

3.1.1 Ειδικότερα ή θέση της χώρας μας στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα 

 

• Η Ελλάδα κατέχει την 89η θέση παγκοσμίως για το έτος 2016/17. 5 θέσεις χαμηλότερα από την περσινή 

χρονιά. 

• Οι καλύτερες επιδόσεις της αφορούν τις υποδομές και την εκπαίδευση – κατάρτιση των εργαζομένων 

• Οι χειρότερες αφορούν στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής 

αγοράς, ενώ χαμηλές είναι και οι επιδόσεις  στην αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας και αγοράς προϊόντων.  

• Να σημειωθεί πάντως ότι το 2012/13 η Ελλάδα ήταν στην 96η θέση 547 

 

Οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες της διεθνούς ανταγωνιστικότητας που προκύπτουν για την 

Ελλάδα αφορούν :  

 Την Πολιτική Αστάθεια 

 Τους Φορολογικούς Συντελεστές 

 Την Γραφειοκρατία 

 Την Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και  

 Την Φορολογική Νομοθεσία 

 

 

3.1.2 Οι παθογένειες αποτελούν σημερινό φαινόμενο; 

 

• Όχι. Πρόκειται για προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία από τη γέννηση του νέου 

ελληνικού κράτους και μάλιστα αρκετά πριν από αυτό. 

• Η διαπίστωση της ιστορικότητας μας βοηθάει να διαμορφώσουμε μια ιστορική αυτογνωσία, να 

διαπιστώσουμε τις θεσμικές ατέλειες, καθώς και τις νοοτροπίες που χτίστηκαν. 

• Όπως η ατομική αυτογνωσία βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπεράσει τις ατέλειες του εφόσον τις 

γνωρίσει, έτσι και η καθαρή (όσο το δυνατό αντικειμενική) γνώση της ιστορίας βοηθά ένα έθνος να 

ξεπεράσει τις αδυναμίες του. Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις (ατόμου – έθνους), 

αποτελεί η βούληση να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα του παρελθόντος, χωρίς διάθεση εξωραϊσμού αλλά 

με κριτική διάθεση και ρεαλισμό.     

 

 

Κεφάλαιο 4  

 

Επανερχόμαστε στα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής νοοτροπίας 

 

                                                 
547 Πηγή: World Economic Forum – Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας. 
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4.1 Συνοπτική καταγραφή ορισμένων σημαντικών χαρακτηριστικών της Ελλαδικής Νοοτροπίας, μέσα από 

μια σύντομη ιστορική αναδρομή. 

 

• Διατύπωση ακραίων απόψεων, που οδηγούν σε ακραίες συμπεριφορές ανάμεσα στον Ελληνικό λαό. 
Η διάσπαση του ελληνικού έθνους (γένους) σε δύο στρατόπεδα ξεκινάει από την ίδια την Επανάσταση. Πρώτη 

εμφύλια στρατόπεδα; Οπλαρχηγοί και Πολιτικοί. Επίσης δημιουργούνται τρία κόμματα: το Ρώσικο, το 

Αγγλικό και το Γαλλικό αναλόγως με το ποια δύναμη θεωρείται ότι θα βοηθήσει την απελευθέρωση από τον 

Τούρκικο Ζυγό. Αμέσως μετά την έναρξη της επανάστασης ξεσπά εμφύλιος πόλεμος μεταξύ οπλαρχηγών και 

πολιτικών για το ποιος θα έχει την εξουσία απέναντι στο Ελληνικό λαό. Ο εμφύλιος αυτός αποδυνάμωσε την 

εξέγερση των Ελλήνων, δίνοντας δικαιώματα στις Τουρκικές δυνάμεις να αναθαρρήσουν και να καταφέρουν να 

πάρουν πίσω ελληνικά εδάφη.548    

• Ακολουθεί ο μεγάλος διχασμός την περίοδο 1915 μεταξύ των φιλοβασιλικών και φιλοβενιζελικών. Ο 

διχασμός οδήγησε σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο η οποία επηρέασε και την έκβαση της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας.549   

• Ο εμφύλιος πόλεμος που όλοι γνωρίζουμε (1944-1949) ξεκινά μέσα στα χρόνια της Γερμανοκρατούμενης 

Ελλάδας και συνεχίζεται μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον Γερμανικό ζυγό. Είναι ένας πόλεμος με 

φριχτές συνέπειες, οι σημαντικότερες από τις οποίες αποτελούν την τροφοδοσία μίσους μεταξύ των λαϊκών 

στρωμάτων που άνηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα (αριστεροί και δεξιοί) και στην αναγκαστική αποχώρηση 

μεγάλου μέρους της αριστερής νεολαίας στις χώρες που βρίσκονταν υπό την ηγεσία της τότε Σοβιετικής 

Ένωσης.550   

• Για πολλά χρόνια οι αριστεροί βίωναν αποκλεισμό από διορισμούς στο δημόσιο εξαιτίας των κοινωνικών 

φρονημάτων, ενώ υπήρχαν εξορίες και βασανιστήρια σε όσους διαφωνούσαν στο να υπογράψουν συμφωνία που 

καταδικάζει τον κομμουνισμό. Αυτό αποτελεί μια ακόμα μαύρη σελίδα στη πολιτική ζωή του τόπου, καθώς σε 

αυτή τη περίοδο οικονομικής ανάπτυξης υπήρξε ένα ανελέητο κυνηγητό των κομμουνιστών το οποίο 

συνοδεύτηκε από απομόνωση, φόβο και αναξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Τόσο ο εμφύλιος όσο και οι 

αντικομουνιστικές πολιτικές δημιούργησαν έναν ακόμα διχασμό, ο οποίος δεν έχει καταλαγιάσει ακόμα. Και 

τούτο διότι υπάρχουν πολίτες στην σύγχρονη Ελλάδα που διακατέχονται από αντιδεξιά και αντιαρριστερά 

σύνδρομα, πολέμιους του νεοφιλελευθερισμού αλλά και της αριστεράς.  

• Η πόλωση έχει αιτίες και προφανώς δεν είναι οι ίδιες με αυτές του εμφυλίου πολέμου. Πάντως έχει κοινά 

χαρακτηριστικά. Σήμερα λοιπόν οι έλληνες πολίτες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους 

φιλοευρωπαϊστές από την μια πλευρά και τους αντιμνηνομιακούς – ευρωσκεπτικιστές από την άλλη.   

 

4.2 Που πρέπει να αναζητήσουμε άλλα βαθύτερα χαρακτηριστικά της νοοτροπίας του νεοέλληνα; 

 

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σε όλη την ιστορία της 

τουλάχιστον από τη δημιουργία του νέου Ελληνικού κράτους και μετέπειτα αμφιταλαντεύονταν μεταξύ 

ανατολισμού και νεωτερικότητας. Υπήρξαν και υπάρχουν φανατικοί οπαδοί και των δύο θεωριών ως 

στάσεων ζωής απέναντι στην κοινωνία.  

Τα ανατολίτικα στοιχεία δεν είναι κατ’ανάγκη αντιπροοδευτικά ενώ η νεωτερικότητα δεν συνεπάγεται 

αυτόματη προοδευτικότητα. Άρα είναι λάθος να υποστηρίζουμε απλά την μια πλευρά, προσπαθώντας να 

αναδείξουμε τα κακώς κείμενα της άλλης.  

• Λ.χ. η κατανάλωση και ο ιδιωτικός δανεισμός αποτελούν στοιχεία του καπιταλιστικού συστήματος 

που έχει υπερισχύσει στην Δυτική – Βόρεια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει αφομοιώσει απλόχερα τα παραπάνω 

στοιχεία χωρίς να προσβλέπει να υιοθετήσει και αυτά που πρέπει να τα συμπληρώνουν. Δηλαδή: υγιής και 

όχι κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, ελεύθερος ανταγωνισμός, ισχυρό κράτος πρόνοιας, το οποίο να 

ελέγχει πραγματικά τους δικαιούχους επιδομάτων, συντάξεων, περίθαλψης και εκπαίδευσης. Τέλος ένα 

απλό και λιτό σύστημα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας με ρεαλιστικές ποινές, συντελεστές φόρων 

                                                 
548 Β. Δερτιλής (2016) “Επτά πόλεμοι, Τέσσερις Εμφύλιοι, Επτά Πτωχεύσεις. – 1821-2016” Εκδόσεις Πόλις 

549 Γ. Μαυροκορδάτος (2015)  “1915. Ο Εθνικός Διχασμός”, Εκδόσεις Πατάκη. 

550 Στ. Καλύβας, Νίκος Μαραντζίδης (2015), Εμφύλια Πάθη, 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Εμφύλιο. 

Εκδόσεις Μεταίχμιο 
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και ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο θα ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Και μια 

γραφειοκρατία που θα λειτουργήσει προς όφελος και όχι εις βάρος του πολίτη.  

• Αναφορικά με τα Ανατολίτικα στοιχεία αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης σε κάθε καλλιτεχνική 

δημιουργία ή αναφορά και ιδιαίτερα στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο και την ποίηση. Δε μπορούμε να 

απορρίψουμε αυτά τα στοιχεία ως αντιπροοδευτικά και ως ξένα από τον πολιτισμό μας. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει 

να επαναξιολογήσουμε την προοδευτικότητα, όχι με όρους αποκλειστικά «δυτικούς» δηλαδή νεωτερικούς και 

φιλελεύθερους. 

• Η βασική λοιπόν συνισταμένη είναι το πάντρεμα των δύο στοιχείων του ανατολισμού και της 

νεωτερικότητας και η αποδοχή των δυνατών σημείων εκάστου αλλά και η απόρριψη των αρνητικών συνεπειών 

που αυτές προσδίδουν στη ζωή και στην εξέλιξη των ατόμων κατά περίπτωση. 

• Η χώρα έχει επιδείξει πολύ μεγάλες προσαρμογές σε σχέση με την νεώτερη ιστορία της σε επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Υπάρχει όμως μια τάση υποτίμησης των επιδόσεων της χώρας. Σύμφωνα 

με τον Στ. Καλύβα (2015):  

“Η τάση αυτή της συστηματικής υποτίμησης των επιδόσεων της χώρας έχει δύο βασικά αίτια: αφενός την 

υπέρμετρη προσήλωση στην αρχαία κληρονομιά που με το βάρος και την εμβέλεια της καταλήγει να επισκιάζει 

τις επιδόσεις της σύγχρονης Ελλάδας και αφετέρου τις τακτικές καταστροφές και αποτυχίες που σημαδεύουν την 

ιστορική πορεία της χώρας”551 

 

Ακόμα και σήμερα, είναι δύσκολο να συζητάμε για τα προβλήματα της χώρας, για τις ευθύνες, ή για τις πολιτικές 

μας απόψεις. Εάν δε αναρτήσουμε μια άποψη σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης θα εισπράξουμε πολλά 

μπράβο και εύγε από αυτούς που βρίσκονται στη δική μας μεριά και απαξίωση σε όσους βρίσκονται απέναντι. 

Και εδώ φυσικά, όπως και σε κάθε συζήτηση καθήκον των συμπολιτών μας είναι να μας πείσουν ότι οι δικοί τους 

άποψη είναι η σωστή, συνήθως αναφερόμενοι στο ότι η άλλη άποψη έχει συμβάλλει στην χ,ψ,ζ καταστροφή και 

ο δε αρχηγός του αντιπάλου κόμματος έχει κάνει τα α.β.γ ολισθήματα. 

 

Η πολιτική λοιπόν είναι μια αρένα στην οποία ο καθένας έχει επιλέξει κόμμα, άποψη, πεποίθηση, ιδεολογία. 

Δεν αποτελεί τροφή σκέψης αλλά προσπάθεια πειθούς των άλλων που πολλές φορές οδηγεί στην 

κατακραυγή των διαφορετικών απόψεων ως κατακριτέες. Το οξύμωρο βρίσκεται στο γεγονός ότι η 

ενημέρωση σήμερα είναι σαφώς μεγαλύτερη ποσοτικά ενώ τα μέσα ενημέρωσης ποικίλουν – από τα 

παραδοσιακά ΜΜΕ (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση) – στα σύγχρονα (διαδίκτυο). Η έντονη 

πολιτικοποίηση όμως δεν συνοδεύεται από γόνιμη σκέψη.   Δηλαδή όπως συμβαίνει και με την πολιτική στην 

Ελλάδα, οι έλληνες πολίτες έχοντας ήδη διαμορφώσει απόψεις για κάθε κόμμα ή πολιτικό, προσπαθούν να βρουν 

ανθρώπους με κοινές λογικές και αντίστοιχα να προβούν σε κατηγορίες αλλότριων πεποιθήσεων και κομμάτων.  

Επομένως το θετικό της πολιτικοποίησης και του ενδιαφέροντος για τα κοινά, καταρρίπτεται από την 

δημιουργία οπαδικότητας για ένα κόμμα ή σύστημα γεγονός που παύει να ισχύει ως πολιτική σκέψη και 

δημιουργία.  

 

Η πολιτική όμως απαιτεί σκέψη. Η προσπάθεια ανόρθωσης και ανάπτυξης (οικονομικής, εκπαιδευτικής 

και πολιτιστικής) απαιτεί σκέψη. Η προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας απαιτεί σκέψη. Σκέψη ορθολογική. 
Το συναίσθημα είναι μια κατάσταση πολύ σημαντική στον άνθρωπο αλλά αλίμονο εάν επικρατήσει 

ολοκληρωτικά εις βάρος της λογικής.552 Τότε εμφανίζονται τα αντίπαλα στρατόπεδα, οι ιδεοληψίες που οδηγούν 

σε διχασμό και σε παραίτηση των πιο σωφρόνων, των διανοούμενων, των επιτυχημένων ανθρώπων από τη 

δημόσια σφαίρα αφού αρνούνται να εκφράσουν άποψη φοβούμενοι την κατακραυγή.  

 

Η σχέση του Έλληνα πολίτη απέναντι στο κράτος διατυπώνεται με διαύγεια από τον Στέλιο Ράμφο στο βιβλίο 

του «Η λογική της παράνοιας»553 (σελ. 110) ως εξής: 

 

«Γιατί ο έλληνας αποφασίζει να φοροδιαφύγει? 

                                                 
551 Στ. Καλύβας (2015) «Καταστροφές και Θρίαμβοι. Οι 7 κύκλοι της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας» Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Ν. Δήμου (1975) στο βιβλίο του «Η Δυστυχία του να είσαι 

Έλληνας» Το βιβλίο αυτό αποτελεί ψυχογράφημα του μέσου νεοέλληνα αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνεται 

την ιστορία του με μια διάθεση θεοποίησης των έργων της Κλασικής Αρχαιότητας και αντίστοιχης υποτίμησης 

των έργων του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.   
552 Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Ν. Δήμου (2016) «ο ορθολογισμός δεν είναι αρκετός για να γεμίσει τη ζωή 

ενός ανθρώπου. Είναι όμως προϋπόθεση για να υπάρξει μέσα στην κοινωνία» 
553 Στ. Ράμφος (2011) “Η λογική της παράνοιας” Εκδόσεις Αρμός. 
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«Διότι το κράτος είναι μια αφηρημένη οντότητα που απαιτεί ευθύνη και σκέψη, ενώ το αίμα (σ.σ. εννοεί το θεσμό 

της οικογένειας και της συγγένειας)  δεν την ζητάει Η οικογένεια δεν μας ζητάει σκέψι, μας ζητάει ένστικτο. Και τα 

δίνουμε όλα στην οικογένεια, αλλά για το κράτος τίποτα» …… Ζούμε μονίμως σε πόλεμο με το κράτος. Άρα και το 

παρασύρουμε εκεί που θέλουμε. Γιατί η εξουσία προκειμένου να διατηρηθεί οφείλει να ακολουθήσει τα γούστα μας». 

 

 

4.3 Πως έχει αντιδράσει το Ελληνικό Έθνος όταν έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα ανυπέρβλητης δυσκολίας  

 

Το γεγονός ότι ο ελληνισμός έχει καταφέρει στην νεοελληνική περίοδο πράγματα που έχουν μείνει στην ιστορία, 

δείχνει ότι εάν οι έλληνες καταφέρουν και συνδυάσουν το συναίσθημα στη θετική του μορφή, παράλληλα με την 

λογική και τον ορθολογισμό μπορούν να καταφέρουν απίστευτα πράγματα. Η ηρωική αντίσταση εναντίον των 

Γερμανών το αποδεικνύει, η περίοδος ανάπτυξης μεταξύ 1950-1970 όπου η χώρα είχε το υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης παγκοσμίως το αποδεικνύει επίσης.  

 Οι απαρχές της Ελληνικής Επανάστασης και η προσπάθεια να γεννηθεί ένα κράτος από ανθρώπους που ζούσαν 

σε καθεστώς ανέχειας και υλικής στέρησης επίσης το αποδεικνύει. Τέλος εάν προχωρήσουμε ιστορικά σε 

περιόδους πολύ μακρινές και θεωρήσουμε ότι υπάρχει σύνδεση του σύγχρονου Ελλαδικού Κράτους με τον 

Ελληνικό Πολιτισμό που αναδείχτηκε στη κλασική Αρχαιότητα, τότε θα δούμε ότι τις ελάχιστες φορές που οι 

Έλληνες ένωσαν τις δυνάμεις τους κατόρθωσαν πράγματα τα οποία θεωρούνταν αδύνατα. Η νίκες καθώς και η 

στρατιωτική άμυνα εναντίον των Περσών, όπου η αριθμητική υπεροχή των τελευταίων ήταν τεράστια 

αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Φυσικά η Κλασική Αρχαιότητα δεν έχει να αναδείξει μόνο πολεμικές αρετές αλλά 

κυρίως πολιτιστικές, φιλοσοφικές και πολιτικές αρετές. Σε επίπεδο ειρήνης και σε διάστημα λιγότερο από 150 

έτη γράφηκαν, ειπώθηκαν φιλοσοφικά αριστουργήματα, επιστημονικές μελέτες  οι οποίες διατηρηθήκαν 

μέχρι την εποχή της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Οι δε φιλοσοφικοί στοχασμοί του Σωκράτη και του 

Πλάτωνα ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για τους σύγχρονους Διαφωτιστές του Γαλλικού και Ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού, ενώ υπάρχουν θέσεις που είναι τόσο επίκαιρες σήμερα, ώστε να δίνεται η αίσθηση ότι ειπώθηκαν 

ή γράφηκαν στις μέρες μας, ενώ στην πραγματικότητα απέχουν περισσότερο από 2500 χρόνια ιστορίας. Σε 

πολιτιστικό επίπεδο γεννιούνται δύο νέα είδη θεάτρου η τραγωδία και η κωμωδία, ενώ σε πολιτικό επίπεδο 

γεννιέται η Δημοκρατία – με τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχει η εφαρμογή και η λειτουργία του θεσμού.     

  

    

4.4  Οι θεσμοί που επικράτησαν κατά τη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Κυρίαρχες τάξεις, Προνόμια, Τρόποι 

απόκτησης προνομίων. 554 

 

1. Αρματολοί: Φύλαξη μιας συγκεκριμένης περιοχής από ληστές, κλέφτες. Καπετάνιοι ήταν οι 

αρχηγοί των αρματολών.  

2. Ιερείς – Μητροπολίτες- Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος διόριζε την υπόλοιπη ιεραρχία, ενώ ο 

ίδιος διορίζονταν απευθείας από τον Σουλτάνο και έδινε λογοδοσία απευθείας στον ίδιο.   

3. Προεστοί – Κοτζαμπάσηδες: Σκοπός η συλλογή φόρων από τους καλλιεργητές, γεωργούς, 

βοσκούς, λοιπούς επαγγελματίες και η απόδοση αυτών στον Σουλτάνο. 

4. Φαναριώτες: Είχαν αξιώματα στρατιωτικά, ενώ από τους κόλπους αυτών προέρχονταν οι Μητροπολίτες 

καθώς και ο Πατριάρχης. 

5. Λόγιοι: Μορφωμένοι προερχόμενοι κυρίως από την πλούσια αστική τάξη. 

6. Έλληνες της Διασποράς: Κύρια απασχόληση το εμπόριο. Είχαν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με 

άλλα έθνη, κινήματα (όπως αυτό του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού). 

 

 

4.4.1 Τρόπος απόκτησης προνομίων: 

 

1. Όλα τα προνόμια και οι εξουσίες που αφορούν στις πρώτες τρεις κατηγορίες αποκτιούνταν  με την 

πλειοδοσία αργυρίου. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία στην οποία μοναδικός τρόπος αξιολόγησης ήταν 

η υψηλότερη τιμή που θα παρείχε ο πλειοδότης. 

2. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι άρχουσες τάξεις που εξουσίαζαν την ελληνική περιοχή προέρχονταν από μια 

μικρή και σχετικά πλούσια ελίτ η οποία και είχε συμφέρον να παραμείνει στην εξουσία εις βάρος συνήθως των 

ασθενέστερων στρωμάτων. 

 

                                                 
554 Βασικότερες πηγές: 1. Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος (1997) “Ιστορία του Νέου Ελληνικού Κράτους Πολιτικές 

Προσεγγίσεις” Εκδόσεις Α. Χριστάκη και Θ. Βερέμης – Γ. Κολιόπουλος (2006)  «Ελλάς η σύγχρονη συνέχεια. 

Από το 1821 μέχρι σήμερα 

 



 

636 

 

  

• Από τα παραπάνω διαπιστώνονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:   

 

1. Δεν υπήρξε αξιοκρατία στην απονομή αξιωμάτων και ιδιαίτερα στις τάξεις των Ιερέων, Προεστών – 

Κοτζαμπάσηδων, Καπεταναίων και Αρματολών 

2. Εξαίρεση στην αξιοκρατία στις τάξεις των εμπόρων και ναυπηγών – ναυτικών από όπου προέρχονται 

κατά κύριο λόγο οι δυνάμεις που επιδίωξαν την ανεξαρτησία του έθνους. Επίσης η τάξη των λογίων κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους στήριξαν την επανάσταση εμπνεόμενοι από τις αξίες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.    

 

4.4.2 Τι συμβαίνει με τις άρχουσες τάξεις μετά την εξέγερση; 

 

• Με την  δημιουργία του κράτους όλες οι άρχουσες τάξεις διεκδικούσαν τα προνόμια που είχαν επί 

τουρκοκρατίας, θεωρώντας αυτονόητο ότι αυτοί θα πρέπει να έχουν τα μεγαλύτερα δικαιώματα αφενός λόγω της 

προϊστορίας τους αφετέρου λόγω της συμβολής τους στην επανάσταση. 

• Η Κυβέρνηση του Καποδίστρια προσπάθησε να βάλει ένα τέλος στην εξουσία των προεστών, με 

συνέπεια ο ίδιος ο Καποδίστριας να εκτελεστεί από έναν από αυτούς: τον Μανιάτη Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 

 

 

4.5 Σύγχρονες  Διχαστικές Έριδες 

 

Και σε περιόδους όπου δεν υπάρχουν εμφύλιοι, εξακολουθεί το έθνος να ταλανίζεται από διχαστικές έριδες. Μετά 

την κρίση του 2009, έχουν εμφανιστεί δύο αντιμαχόμενα  νέα στρατόπεδα τα οποία αλλάζουν αναλόγως των 

περιστάσεων. Συγκεκριμένα υπάρχουν:  

• μνημονιακοί και  αντιμνημονιακοί, 

•  φιλοευρωπαϊστές – αντιευρωπαϊστές, ή ευρωσκεπτικιστές 

•  ενώ εξακολουθούν να αντιπαρέρχονται αριστεροί και δεξιοί 

 προσπαθώντας να επιβάλλουν την άποψή τους και αρνούμενοι να συζητήσουν με δημοκρατικό τρόπο. Οι 

φιλελεύθεροι κατηγορούν τη κυβέρνηση για έλλειψη σωστής πολιτικής, ενώ οι αριστεροί κατηγορούν τους 

φιλελεύθερους, αναφέροντας ότι είναι υπέρμαχοι των υπερβολικών ανισοτήτων. Όλες οι κατηγορίες είναι 

βάσιμες αλλά χωρίς γόνιμο διάλογο το μόνον που επιτυγχάνεται είναι ένας νέος διχασμός, αυτή τη φορά ευτυχώς 

χωρίς όπλα.  

 

 

Κεφάλαιο 5 

 

Προς μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος  

 

  Προς μια πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση  

 

  

1. Η αλλαγή κουλτούρας ενός λαού, ενός έθνους μιας εθνοτικής ομάδας δεν συντελείται άμεσα από την 

μια μέρα στην άλλη και ούτε θα πρέπει να υπάρξει στόχευση στροφής 180 μοιρών σε πολιτικές, νοοτροπίες, 

εκπαιδευτικά συστήματα. Γενικώς η νεοελληνική κοινωνία έχει την τάση να «διαμορφώνει» απόψεις ήδη 

διαμορφωμένες. Επομένως δεν χρησιμοποιεί διάλογο αλλά μονόλογο. Υπάρχει πολύ έντονη επικοινωνία μεταξύ 

των πολιτών, χωρίς όμως να επέρχεται πάντα κάποια ουσιώδης ζύμωση, αφού θα έπρεπε μετά από κάθε διάλογο, 

να έχουν μετακινηθεί τα μέρη του διαλόγου έστω και σε ένα μερικό σημείο, από τις αρχικές τους απόψεις. 

2. Ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας αποτελεί η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να 

απασχολεί τους εκπαιδευόμενους θέτοντας ερωτήματα για το πώς γίνονται τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι η 

γνώση θα αποτελέσει ένα ερέθισμα επάνω στο οποία θα γίνουν αντιληπτοί οι τρόποι εφαρμογής των δυσνόητων 

πολλές φορές ορισμών, κανόνων και θεωρημάτων της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Χημείας. Το πώς 

σημαίνει ρεαλισμός. Η προσπάθεια δημιουργικότητας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα πρέπει να ξεκινά 

από την ανάγκη αναγνώρισης της συμβολής που έχουν τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία φυσικά μπορούν να 

εξελιχθούν μέσω των επιστημών. Όμως θα πρέπει να βρουν μια θέση αντάξια στην Ελληνική Κοινωνία και όχι 

να θεωρούνται παρακατιανά επαγγέλματα. Εδώ όμως απαιτείται και μια τεράστια προσπάθεια παροχής 

ποιοτικότερης εκπαίδευσης στα τεχνικά λύκεια καθώς και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.  

3. Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι ότι δεν προάγει τη δημιουργία 

κριτικής σκέψης στους μαθητές. Κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Εργασίες 

που έχουν στόχο τη διαμόρφωση δημιουργικότητας, εργασίες σε βιβλιοθήκες ή στο internet που θα στοχεύσουν 

στο να αναζητήσει τις κατάλληλες πληροφορίες ο μαθητής, συμμετοχή στο μάθημα όχι με την μορφή της 



 

637 

 

εξέτασης. Προσπάθεια παράδοσης στο μάθημα με τη μορφή ερωτήσεων ώστε να υπάρχει συμμετοχή και 

ενδιαφέρον από τους μαθητές. Όλα αυτά θα στοχεύσουν σε μαθητές που θα είναι ταυτόχρονα και πομποί και 

δέκτες. 

4. Ξεκινάμε από το δεδομένο απόκτησης ιστορικής αυτογνωσίας, το οποίο προϋποθέτει ποιοτικότερη και  

βαθύτερη μελέτη της ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα απαιτείται και μελέτη της Παγκόσμιας Ιστορίας με έμφαση 

σε μεγάλους πολιτισμούς, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τα γεγονότα που έδωσαν 

αίγλη στον Ελληνισμό, αλλά παράλληλα να εντρυφήσουν πάνω σε μεγάλους πολιτισμούς, όπως είναι λ.χ. ο 

Κινέζικός, ο Ινδικός, Η Ρωμαϊκή και η Περσική Αυτοκρατορία. Η γνωριμία - γνώση μεγάλων πολιτισμών έχει 

διπλή στόχευση: αφενός να καταδείξει ότι στην ιστορία έχουν αναδειχθεί παράλληλα μεγάλοι πολιτισμοί, πέραν 

του Ελληνικού και επιπρόσθετα να δημιουργήσει μια δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να προσεγγίσουν άτομα 

διαφορετικών πολιτισμών προκειμένου να υπάρχει συνεργασία και σε επιχειρηματικό επίπεδο.555     

5. Απώτερος στόχος λοιπόν είναι η επόμενη γενιά να διδαχθεί τη σκέψη, την αυτοκριτική, την κριτική 

σκέψη απέναντι σε θέματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή ένα όχι και φυσικά στην ανάπτυξη 

γραπτού και του προφορικού λόγου μέσα από επιχειρήματα και μέσα από ένα εμπλουτισμένο λεξιλόγιο. Αυτό 

φυσικά απαιτεί καταρχήν καλή γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας. Η καλή γνώση μπορεί να οδηγήσει και σε 

κριτική ικανότητα.  Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να δημιουργεί αίσθηση 

ικανοποίησης των μαθητών μέσα από την εκμάθηση αλλά και των καθηγητών που θα βλέπουν τα αποτελέσματα 

διδασκαλίας τους στους μαθητές τους. Δυστυχώς το ελληνικό σύστημα παιδείας απομακρύνει το παιδί από τη 

γνώση.  Ενώ ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως περίεργος και αναζητά τη γνώση το σύστημα της ελληνικής παιδείας 

πασχίζει να πετύχει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την απέχθεια του μαθητή για το σχολείο και τα μαθήματα. 

6. Όλα τα παραπάνω απαιτούν και μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην παιδεία σε οικονομικό – 

υλικοτεχνικό επίπεδο. Εάν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι αποτελούν τη χαμηλότερα αμειβόμενη ομάδα του 

δημοσίου τομέα και μια από τις χαμηλότερα αμειβόμενες γενικά, τότε οι περισσότεροι εξ’αυτών θα 

προσπαθήσουν να αντλήσουν οικονομικές απολαβές από άλλα επαγγέλματα και ως εκ τούτου δεν θα είναι εξίσου 

αποδοτικοί στην βασική τους εργασία. Δυστυχώς αυτή η παράμετρος ισχύει και σε πάρα πολλές χώρες του 

Δυτικού Κόσμου όπου η δημόσια παιδεία δεν χρηματοδοτείται στο ύψος και στο βαθμό που θα έπρεπε, με 

συνέπεια πολλοί να απαξιώνουν τη δημόσια εκπαίδευση αναζητώντας τρόπους υποκατάστασής της.    
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Εμπειρικές Μελέτες που αφορούν στην εκτίμηση της φορολογικής 

συνείδησης σε διαφορετικά κράτη, καθώς και στην εκτίμηση των πιθανών 

αιτιών της χαμηλής ή υψηλής φορολογικής συμμόρφωσης κατά 

περίπτωση. Μέθοδος ερωτηματολογίου και Προσωπικής Συνέντευξης - Παναγιώτης Δ. Μητράκος 
 

  

Παναγιώτης Δ. Μητράκος 

Υποψήφιος Διδάκτορας, 

Tμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

 

  

Περίληψη 

 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα από τα βασικά σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά  προβλήματα που έχει να 

αντιμετωπίσει κάθε κυβέρνηση ενός ευνομούμενου κράτους.   Εντούτοις σε πολλά κράτη του ανεπτυγμένου 

κόσμου φαίνεται να  εμφανίζονται αρκετά χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής σε σχέση με αυτά του 

αναπτυσσόμενου κόσμου. Προκειμένου να αντιληφθούμε πλήρως τις αιτίες της φοροδιαφυγής θα πρέπει να 

διεισδύσουμε στην έννοια της φορολογικής ηθικής. Για πολλούς επιστημονικούς ερευνητές η φορολογική ηθική 

είναι μια έννοια κλειδί στην επίλυση αυτού του πολύ σοβαρού οικονομικού – κοινωνικού προβλήματος. Στόχος 

της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και ανάπτυξη εμπειρικών μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί στο σύνολο 

της επιστημονικής κοινότητας και έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά άρθρα. Οι εμπειρικές μελέτες 

συνδυάζουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Οι πιο διαδεδομένες είναι η έρευνα ερωτηματολογίου 

με οικονομετρική ανάλυση πάνω στα αποτελέσματα αυτού και το εργαστηριακό πείραμα. Σε αρκετά μικρότερο 

βαθμό έχουν χρησιμοποιηθεί πειράματα πεδίου και προσωπικές συνεντεύξεις. Στόχος του παρόντος άρθρου 

είναι να εστιάσει και να αναπτύξει τις δύο από τις προαναφερόμενες μεθόδους και συγκεκριμένα αυτή του 

ερωτηματολογίου καθώς και της προσωπικής συνέντευξης. Περαιτέρω θα γίνει ανάλυση των αδυναμιών 

καθώς και των πλεονεκτημάτων κάθε μιας από αυτές, ενώ θα καταγραφούν τα αποτελέσματα αυτών όπως έχουν 

αναλυθεί από την δημοσίευση σχετικών επιστημονικών μελετών.  Μέσα από την παρούσα ανάλυση θα 

οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα βαθύτερα αίτια της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

που ταλανίζουν τις οικονομίες των διαφόρων χωρών.   

 

 

1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Φοροδιαφυγής – Φορολογικής Ηθικής 
 

 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο το οποίο δε μπορεί να εξεταστεί αποκλειστικά από 

οικονομικής σκοπιά δεδομένου ότι έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν το 

φάσμα της φοροδιαφυγής σε διαφορετικό σε διαφορετικό φυσικά βαθμό η κάθε μια. 

 

Σύμφωνα με τον Τάτσο (2001)556 φοροδιαφυγή νοείται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη των 

φορολογουμένων, που έχει σκοπό τη μείωση της νόμιμης φορολογικής υποχρέωσης και την αποφυγή 

καταβολής του φόρου. Ένας παραπλήσιος ορισμός αναφέρει ότι η φοροδιαφυγή είναι η αθέτηση των νομίμων 

φορολογικών υποχρεώσεων, η απάτη εις βάρος του κράτους που συνίσταται στην απόκρυψη της 

πραγματοποιηθείσας φορολογητέας ύλης ή στην παραποίηση με διάφορα τεχνάσματα με σκοπό την αποφυγή της 

καταβολής φόρου. Κινούμενος περίπου στο ίδιο πλαίσιο ο J. Alm (1999) αναφέρει ότι: η φοροδιαφυγή 

περιλαμβάνει όλες τις παράνομες και σκόπιμες δράσεις που έχουν σκοπό την μείωση της φορολογικής 

υποχρέωσης. Σύμφωνα με την Vasardani (2011) η φοροδιαφυγή μπορεί να οριστεί ως η παράνομη πρακτική 

εκούσιας απόκρυψης εισοδήματος ή άλλων φορολογήσιμων στοιχείων (ΦΠΑ, ακίνητη περιουσία κλπ) με σκοπό 

την αποφυγή πληρωμής φόρων. Επίσης ο G. Richardson (2008) αναφέρει ότι: η φοροδιαφυγή χαρακτηρίζεται ως 

                                                 
556 Ν. Τάτσος (2001) Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών 

Ερευνών, σελ.16.   
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εκουσίως, παράνομη πρακτική, ή ως συμπεριφορά που εμπεριέχει την άμεση παραβίαση του φορολογικού νόμου 

με απώτερο σκοπό την πληρωμή μικρότερου ή μηδενικού φόρου.557  

 

 Όταν το άτομο έχει αναπτύξει την εσωτερική αίσθηση του καθήκοντος στην εκπλήρωση των φορολογικών του 

υποχρεώσεων αποδεσμευμένο από οποιοδήποτε φόβο διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, τότε μπορεί να ειπωθεί 

ότι έχει αναπτύξει υψηλό αίσθημα φορολογικής ηθικής, ότι δηλαδή η φορολογική υποχρέωση έχει αναχθεί σε 

εσωτερικό – ηθικό κανόνα ανεξάρτητο από οποιοδήποτε - εξωγενώς επιβαλλόμενο – νομικό κανόνα.    Σύμφωνα 

με τα παραπάνω η φορολογική ηθική αποτελεί εσωτερικό κανόνα ή  ηθική υποχρέωση πληρωμής φόρων (B. 

Torgler – F. Schneider (2006). Μπορεί επίσης να οριστεί και ως φρόνημα ή πεποίθηση με βάση την οποία 

αξιολογείται η πράξη της μη φορολογικής συμμόρφωσης στη συνείδησή του.558  Όσο πιο ευτελής και κατακριτέα 

είναι η πράξη φοροδιαφυγής στη συνείδηση του ατόμου τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της φορολογικής του 

ηθικής.  

 

  

Σύμφωνα με τους Luttmer and Singhal (2014)559 υπάρχουν πέντε μονοπάτια – μηχανισμοί μέσω των οποίων η 

φορολογική ηθική μπορεί να λειτουργήσει. Οι συγκεκριμένες δίοδοι δεν μπορούν να αποκλειστούν η μια από την 

άλλη δηλαδή βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, με συνέπεια πολλές φορές να καλύπτουν η μια την άλλη. Οι πέντε 

κλασσικοί μηχανισμοί είναι: 

1. Ουσιαστικό κίνητρο (intrinsic motivation)  

2. Ανταποδοτικότητα 

3. Πρότυπα και Κοινωνικοί Κανόνες 

4. Πολιτιστικές διαφορές που μπορεί να επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής φόρων.  

5. Διαφορές στα αντιλαμβανόμενα μεγέθη σε σχέση με τα πραγματικά (λχ φοροδιαφυγή, 

παραοικονομία).560 

 

 

2.  Μεθοδολογία 

 

2.1 - Γενικά  

 

Γενικά ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει το περιβάλλον και τα διάφορα φαινόμενα που αντιμετωπίζει μέσα 

από την εμπειρία του, τη λογική σκέψη και την έρευνα. Όταν η έρευνα είναι συστηματική και ελεγχόμενη και 

δεν προκύπτει από τυχαία γεγονότα, όταν είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι υποκειμενικών εκδηλώσεων, όταν 

βασίζεται στην κριτική ενώ παράλληλα έχει ως στόχο την επαλήθευση ή διάψευση μιας θεωρίας, τότε μπορούμε 

να πούμε ότι έχει όλα τα εχέγγυα που συνθέτουν την επιστημονικότητά της. Η έρευνα λοιπόν πρέπει να  

στηρίζεται σε θεωρητική βάση, διεξάγεται μέσω αξιόπιστης και έγκυρης μεθοδολογίας. Γενικά ως μέθοδοι 

έρευνας ορίζονται οι ερευνητικές προσεγγίσεις με σκοπό την συλλογή δεδομένων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και ερμηνείας, περιγραφής, εξήγησης και πρόβλεψης. Διακρίνουμε δύο κατηγορίες μεθόδων 

έρευνας: 

 τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας (quantitative methods) και  

 τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας (qualitative methods). 

Η διεξαγωγή εμπειρικών μελετών αποβλέπει στη διαπίστωση του βαθμού αξιοπιστίας των θεωρητικών μοντέλων. 

Εάν τα εμπειρικά δεδομένα συμπίπτουν με αυτά που προτείνει η θεωρία τότε η τελευταία επαληθεύεται. Η 

βασικότερη δυσκολία στην έρευνα του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης αποτελεί η απουσία 

λεπτομερών και αξιόπιστων πληροφοριών αναφορικά με τη συμπεριφορά των φορολογουμένων. Το 

αξιόποινο και συνήθως  κατακριτέο της μη φορολογικής συμμόρφωσης αποτελεί εμπόδιο στη προσπάθεια 

                                                 
557 Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού και των 

φορολογικών συντελεστών, την κατηγοριοποίηση των φόρων καθώς και λοιπά θέματα φορολογικής πολιτικής 

βλ. Ν. Τάτσος (2012)  “Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική” Εκδόσεις Κριτική .   
558 Στην ξένη βιβλιογραφία έχει επικρατήσει ο παρακάτω ορισμός της φορολογικής ηθικής:  “The intrinsic 

motivation to pay taxes”. Βλέπε Torgler (2007) ). Παρεμφερής και ο ορισμός: “The moral obligation to pay taxes” 

(Alm 1999).   
559 Lutmer E. and Singhal M. (2014) “Tax Morale” Journal of Economic Perspectives Vol. 28 pp 149-168 

 
560 Πρόκειται ουσιαστικά για παράγοντες – μεταβλητές που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη φορολογική 

ηθική. Για περισσότερη ανάλυση αυτών βλ. Π. Μητράκος (2015). 
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ποσοτικών και ποιοτικών εκτιμήσεων αφού οι παραβάτες έχουν συμφέρον να αποκρύπτουν τις πράξεις τους 

ή τις παραλείψεις τους για να μην εντοπιστούν από τις αρχές. 

 

Έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποια μέθοδος προσδιορισμού της φοροδιαφυγής η οποία να θεωρείται καθολικά 

αποδεκτή από όλη την επιστημονική κοινότητα. Κάθε μέθοδος αποτελεί αντικείμενο σκεπτικισμού και 

αντιπαράθεσης (Alm 1999). Η φύση του αντικειμένου που ερευνάται δυσκολεύει αφάνταστα τους ερευνητές οι 

οποίοι πολλές φορές καταφεύγουν σε έμμεσους τρόπους προσδιορισμού της (Alm 2012). 

Από καθαρά οικονομική σκοπιά η  φορολογική συνείδηση είναι μια «τεχνική έννοια» στην οποία είναι 

ενσωματωμένες μεταβλητές και παράγοντες που αδυνατεί να εντοπίσει το κλασικό μοντέλο επεξήγησης της 

φοροδιαφυγής. Συνεπώς, πολλές εμπειρικές έρευνες έχουν διαγνώσει ότι η φορολογική συμμόρφωση των ατόμων 

δεν εξαρτάται αποκλειστικά από οικονομικούς λόγους όπως είναι η πιθανότητα εντοπισμού, το ύψος του 

προστίμου, το ύψος των φορολογικών συντελεστών  καθώς και το ύψος του εισοδήματος.561  

Σε αυτές τις έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες του κόσμου    έχει διαπιστωθεί ότι το 

κλασικό υπόδειγμα της φοροδιαφυγής δεν επαληθεύεται και ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 

το άτομο στο καταφύγει ή όχι στην φοροδιαφυγή πέραν των οικονομικών μεταβλητών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. ( δηλαδή: πιθανότητα εντοπισμού του δράστη, μέγεθος προστίμου, ύψος εισοδήματος, ύψος 

φορολογικών συντελεστών) Κατά συνέπεια τα συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν επαληθεύεται πλήρως. Δηλαδή το 

επίπεδο της φοροδιαφυγής θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο (σύμφωνα με τα υποδείγματα της κλασικής 

οικονομικής σχολής) από αυτό που πραγματικά ισχύει.562 Ο ορθολογικός καταναλωτής και κατ’επέκταση ο 

ορθολογικός φορολογούμενος θα έπρεπε να παρουσιάζει πολύ υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής σε έρευνες 

που έχουν γίνει ιδιαίτερα σε κράτη του πρώτου κόσμου. Υπενθυμίζουμε ως τέτοια, τις Η.Π.Α. την Αυστρία, την 

Ελβετία, εντός των οποίων έχουν γίνει και αρκετές εμπειρικές μελέτες αυτού του τύπου.  

  

 2-2 Προβλήματα εφαρμογής των Εμπειρικών Μεθόδων που αφορούν στη Φορολογική Ηθική. 

 

Η κύρια δυσκολία στην έρευνα γύρω από το βαθμό της φορολογικής ηθικής είναι η απουσία λεπτομερών και 

αξιόπιστων πληροφοριών αναφορικά με τη συμπεριφορά των φορολογουμένων κυρίως λόγω του αξιόποινου και 

κατακριτέου της πράξης. Τα ζητήματα συμπεριφοράς των ατόμων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Οι παραβάτες 

επιπλέον, έχουν συμφέρον να αποκρύπτουν τις πράξεις τους ώστε να μην εντοπιστούν από τις αρχές. Για αυτό το 

λόγω οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι το εργαστηριακό πείραμα και το ερωτηματολόγιο. Τα 

εργαστηριακά πειράματα αποτελούν μια πολύ τεχνική προσέγγιση του έξω κόσμου και για το λόγο αυτό είναι 

συνήθως μη ρεαλιστικά αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου.563 Σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιούνται πειράματα πεδίου όπου, σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές λαμβάνονται στοιχεία φορολογουμένων προκειμένου να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους απέναντι 

στη φοροδιαφυγή. Κύριο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος που απαιτεί η οργάνωση και ο 

συντονισμός μεταξύ των διοικητικών αρχών και των ερευνητών. Επίσης συχνά η δημοσιοποίηση των 

φορολογικών στοιχείων θεωρείται ευαίσθητο δεδομένο. Επιπρόσθετα υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων που 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες που αφορούν 

στο εάν μια επαγγελματική ομάδα καταφεύγει στη φοροδιαφυγή καθώς και τους λόγους που επικαλείται.  

 Σκοπός όλων των παραπάνω μεθόδων είναι η εκτίμηση του μεγέθους της φορολογικής ηθικής καθώς και 

ο εντοπισμός των κοινωνικών και δημογραφικών κυρίως μεταβλητών που την επηρεάζουν. 

 

                                                 
561 Για περισσότερη ανάλυση του κλασικού μοντέλου επεξήγησης της φοροδιαφυγής βλ. Π. Μητράκος (2015) 

“Έρευνα και κατανόηση της φοροδιαφυγής υπό το πρίσμα της έννοιας της Φορολογικής Ηθικής.” 

International Conference on International Business. (www.icib.eu).  Το υπόδειγμα που εντοπίζει τις πιο πάνω 

μεταβλητές ως βασικές στην επιρροή της φορολογικής συμμόρφωσης, αναπτύχθηκε από τους: M. G. 

Allingham & Agnar Sandmo (1972) Income Tax Evasion: A theoretical Analysis, Journal of Public 

Economics και συμπληρώθηκε από τον Yitzaki S. (1974), “Income tax evasion” A Theoretical Analysis” 

Journal of Public Economics, Vol 3, pp 201-2 
562 Βλ. λ.χ. 1) Andreoni, B.Erard, J.Feinstein (1998) “Tax Compliance” Journal of Economic Literature   pp818-

860, 2) B. Frey, L. Feld (2002) “Deterrence and Morale in Taxation: An empirical Analysis” CESifo Working 

Paper Νο 760  Categ.1: Public Finance. 3)  Torgler B. (2003), “Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from 

the United States” WWZ – Discussion Paper, 03/02, Basel 4) J. Alm, B.Torgler (2006) «Culture Differences 

and Tax Morale in the U.S.A and in Europe», Journal of economic psychology Vol. 27 No 2 pp 224-46. 
563 Για τον τρόπο κατασκευής και διενέργειας εργαστηριακού πειράματος καθώς και για μια σύντομη 

αρθρογραφική επισκόπηση βλ.  J. Alm (2012) “Measuring, Explaining and controlling tax evasion: lessons from 

theory, experiments and field studies” International Tax and Public Finance,  pp.54-77 

 

http://www.icib.eu/
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2-3 Μέθοδοι εκτίμησης της φορολογικής ηθικής και των  προσδιοριστικών παραγόντων που την 

επηρεάζουν.   

 

2.3.1   Μέθοδος Ερωτηματολογίων (Surveys) 

 

Η ανυπαρξία μιας πλήρως αξιόπιστης μεθόδου εκτίμησης της φοροδιαφυγής έχει οδηγήσει σε προσπάθειες 

εκτίμησης μέσω κατασκευής και χρήσης ερωτηματολογίου με ερωτήσεις όμως που δεν απευθύνονται ευθέως 

στον ερωτώμενο αλλά προσπαθούν να ερμηνεύσουν έμμεσα τις απόψεις του και τη συμπεριφορά του. Κατά αυτό 

τον τρόπο εκτιμάται όχι ευθέως η φοροδιαφυγή αλλά  η φορολογική συνείδηση των ατόμων που ερωτώνται. Η 

μέθοδος του ερωτηματολόγιου χρησιμοποιείται συχνότερα στην έως τώρα  δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Ο 

βασικότερος λόγος της εκτεταμένης χρήσης της  αποτελεί η έλλειψη  εμπειρικών αριθμητικών δεδομένων. Νέα 

εμπειρικά δεδομένα που θα αντληθούν από την κατασκευή του κατάλληλου ερωτηματολογίου θα επιτρέψουν 

στην εκτίμηση του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης και της φορολογική 

ς ηθικής, ενώ παράλληλα μέσω των κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων, θα εντοπιστούν οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 

 

Στις εμπειρικές έρευνες που βασίζονται σε ερωτηματολόγιο (surveys) χρησιμοποιούνται σε μεγάλη πλειοψηφία 

από ινστιτούτα με μακροχρόνια εμπειρία και διεθνή αναγνώριση όπως είναι η World Values Survey, η European 

Value Survey και το Latinovarometro.  Η World Value Survey (W.V.S.) αποτελεί έναν παγκόσμιο ερευνητικό 

οργανισμό που εξετάζει κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές παραμέτρους και μεταβολές που συμβαίνουν σε 

διάφορες χώρες. Για την επίτευξη του στόχου της βασίζεται στην υποβολή σχετικών ερωτήσεων σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα το οποίο καλύπτει τουλάχιστον 1000 άτομα σε κάθε χώρα. Οι έρευνες 

πραγματοποιούνται με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο στις κατοικίες των ερωτώμενων και στη μητρική τους 

γλώσσα. Τα αποτελέσματα και οι μέθοδοι πραγματοποίησης των ερωτηματολογίων θεωρούνται πολύ αξιόπιστα 

ενώ τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται από μια ευρεία γκάμα επιστημόνων (κοινωνιολόγων, πολιτικών 

επιστημόνων και οικονομολόγων).564  Η European Value Survey E.V.S αποτελεί επίσης ερευνητικό οργανισμό ο 

οποίος επικεντρώνεται σε έρευνες εντός των Ευρωπαϊκών κρατών, ενώ το Λατινοβαρόμετρο εστιάζεται σε 

έρευνες που πραγματοποιούνται σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. 

 

Η ερώτηση που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς WVS και EVS  για την εκτίμηση του ύψους της 

φορολογικής ηθικής είναι η ακόλουθη: 

 

Πείτε μας εάν η ακόλουθη πράξη πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πάντοτε δικαιολογημένη, ποτέ δικαιολογημένη ή κάτι 

ανάμεσα στα δύο: 

 

«Το να προσπαθήσεις να γλιτώσεις την πληρωμή φόρων εφόσον σου δοθεί η ευκαιρία» 

Δεν δικαιολογείται ποτέ  βαθμός  1 

Πάντοτε δικαιολογείται    βαθμός 10  

Η εξαρτημένη μεταβλητή φορολογική ηθική επανακωδικοποιείται σε νέα κλίμακα (0-3) όπου 3 αφορά την απάντηση 

«δεν δικαιολογείται ποτέ», και 0 είναι το σύνολο των 7 τελευταίων μονάδων της απάντησης (4-10) η οποίες 

επιλέγονται πιο σπάνια. 

 

 

 2.3.1.1  Παράδειγμα χρήσης μεθοδολογίας ερωτηματολογίου: 

 

Α. Εξαρτημένη μεταβλητή : Υ  

Πείτε μας εάν η ακόλουθη πράξη πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πάντοτε δικαιολογημένη, ποτέ δικαιολογημένη ή κάτι 

ανάμεσα στα δύο: 

«Το να προσπαθήσεις να γλιτώσεις την πληρωμή φόρων εφόσον σου δοθεί η ευκαιρία» 

Δεν δικαιολογείται ποτέ  βαθμός  1 

Πάντοτε δικαιολογείται    βαθμός 5 

  

 

Β. Ερωτήσεις για εξεύρεση μεταβλητών που επηρεάζουν την  φορολογική ηθική. 

 

  

                                                 
564 Περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερη ανάλυση αναφορικά με την World Value Survey υπάρχουν σε 

σχετικά άρθρα του Slemrod (2002), Richardson (2008) και Torgler (2007)  



 

643 

 

 Ερωτήσεις που υποβάλλονται και αφορούν κοινωνικές - εξωοικονομικές μεταβλητές (societal variables) 

που σύμφωνα με τη θεωρία επηρεάζουν την φορολογική ηθική και αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές  

Παράδειγμα ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές: 

 

   Διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση: Μεταβλητή Χ1 

 

Αξιολογήστε τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση με βάση την παρακάτω κλίμακα 

(5 άριστη 4 καλή  3. αρκετά καλή  2 μέτρια  1 κακή) 

 

 

 

 

Δικαιοσύνη στο καταμερισμό φορολογικών βαρών στο Φορολογικό Σύστημα: Χ2  

Αξιολογήστε το μέγεθος της δικαιοσύνης που υπάρχει στο φορολογικό σύστημα της χώρας σας βάση την 

παρακάτω κλίμακα 

(5 άριστη 4 καλή  3. αρκετά καλή  2 μέτρια  1 κακή) 

 

 

Εξίσωση:  Υ = αΧ1 + αΧ2  

  

Μέσα από τη μέθοδο του σταθμισμένου υποδείγματος probit (weighted ordered probit  ερώτηση που προσδιορίζει 

το βαθμό φορολογικής ηθικής.  Μέσα από αυτή την οικονομετρική ανάλυση διαπιστώνεται ποιοι είναι οι 

βασικότεροι συντελεστές επιρροής της φορολογικής ηθικής και της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς 

επίσης και εάν είναι στατιστικά σημαντικές οι εν λόγω μεταβλητές. Φυσικά στο υπόδειγμα ενσωματώνονται 

και δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, ηλικία και η  εκπαίδευση. 

 

 Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις που αφορούν λ.χ. την διαφθορά, την ανταποδοτικότητα του φόρου, τη 

δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος, την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης,  εξετάζονται 

ως ανεξάρτητες ή εξωγενείς μεταβλητές, ενώ τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής θα πάρει η ερώτηση 

που προσδιορίζει το βαθμό φορολογικής ηθικής.  Μέσα από αυτή την οικονομετρική ανάλυση θα διαπιστωθεί 

ποιοι είναι οι βασικότεροι συντελεστές επιρροής της φορολογικής ηθικής και της φορολογικής συμμόρφωσης. 

 

  

2.3.1.2  Χρήση μιας ή πολλαπλών ερωτήσεων; 

 

Η χρήση μιας αποκλειστικά ερώτησης όπως αυτή που χρησιμοποιείται από τους μεγάλα στατιστικά ινστιτούτα 

μελέτης κοινωνικών φαινομένων έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων, να προβούν σε συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών. Επίσης τα εν 

λόγω ινστιτούτα έχουν μακροχρόνια εμπειρία και αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Από την άλλη πλευρά η έννοια της φορολογικής ηθικής είναι πολυδιάστατη και για να εκτιμηθεί με αξιόπιστο 

και ακριβή τρόπο απαιτεί προεργασία πάνω σε ερωτηματολόγιο και υποβολή περισσότερων ερωτήσεων οι οποίες 

θα καλύψουν όλες τις πτυχές αυτού του πολυδιάστατου φαινομένου (B. Frey – B. Torgler 2007). Με τη χρήση 

λοιπόν πολλαπλών ερωτήσεων είναι πιθανότερο να αποκαλυφθούν οι πραγματικές πεποιθήσεις των ερωτώμενων 

και να εκτιμηθεί το φαινόμενο με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία. Η χρήση της μιας ερώτησης έχει γενικό 

χαρακτήρα και εύκολα κάποιος μπορεί να καταφύγει σε αναληθή δήλωση που καταδικάζει τη φοροδιαφυγή, 

παρόλο που στη πράξη κάνει ακριβώς το αντίθετο.  

 

Ας δούμε τώρα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της μεθόδου του ερωτηματολογίου,  ανεξάρτητα από το δίλημμα 

της χρήσης μιας ή πολλαπλών ερωτήσεων.  

  

Πλεονεκτήματα    

- Δυνατότητα άντλησης ποικίλων δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών χαρακτηριστικών.  

- Με τη βοήθεια των οικονομετρικών εργαλείων (multivariate analysis) μπορεί να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες 

διαμορφώνουν την φορολογική συνείδηση και σε ποιο βαθμό.     

 

Μειονεκτήματα  

- Ο κίνδυνος μεροληψίας (bias) του πληθυσμού σε περίπτωση όπου η έρευνα δεν καλύπτει αντιπροσωπευτικό 

δείγμα αυτού. Για το λόγο αυτό (όταν η έρευνα δεν στηρίζεται σε πρωτογενείς πηγές) θα χρησιμοποιηθούν 

δεδομένα από ινστιτούτα με μακροχρόνια εμπειρία και διεθνή αναγνώριση όπως είναι η World Values Surveys, 

η European Value Surveys.   

1. 2. 3. 4. 5. 

     

1. 2. 3. 4. 5. 
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- Επιπλέον μειονέκτημα αποτελεί επίσης και το υψηλό κόστος που έχουν οι  έρευνες που χρησιμοποιούν πρωτογενή 

στατιστικά δεδομένα, αφού απαιτείται μεγάλος αριθμός ερωτώμενων προκειμένου να προκύψουν αξιόπιστες 

εκτιμήσεις.  

- Μια επιπλέον δυσχέρεια που προκύπτει πολύ συχνά σε τέτοιου είδους έρευνες είναι η απροθυμία των 

συμμετεχόντων να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπου θίγονται ζητήματα που αφορούν παραβατικές συμπεριφορές. 

Ένας τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο είναι η δημιουργία ενός ευρέως φάσματος ερωτήσεων ποικίλων 

θεμάτων ώστε να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ευαίσθητο ζήτημα της φοροδιαφυγής, προκαλώντας 

δυσφορία και τελικά άρνηση συμμετοχής. Το όλο εγχείρημα απαιτεί λεπτούς χειρισμούς κατά τη σύνταξη και 

υποβολή ερωτηματολογίων. Σημαντικό στοιχείο προς αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί ο τρόπος κατασκευής του 

ερωτηματολογίου, το περιεχόμενο των ερωτήσεων καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, ενώ βασικότατη 

προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση αποτελεί η εξασφάλιση εχεμύθειας απέναντι στα ονόματα των ερωτώμενων.  

- Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της φορολογικής συμμόρφωσης ενέχουν πάντα το κίνδυνο 

της μεροληψίας. Τούτο διότι οι φορολογούμενοι που έχουν διαπράξει παρανομίες στο παρελθόν τείνουν να 

δικαιολογούν τη συμπεριφορά τους και να δηλώνουν υψηλή φορολογική συνείδηση. Για το λόγο αυτό προτιμάται 

η μέθοδος των πολλαπλών ερωτήσεων μέσα από την οποία ένα άτομο αποκαλύπτει ασυνείδητα το μέγεθος της 

φορολογικής του ηθικής.  

 

2.3.2   Προσωπικές Συνεντεύξεις.   

 

Η μέθοδος της συνέντευξης έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο του  ερωτηματολόγιου. Πρόκειται όμως για 

ερωτήσεις στις οποίες υποβάλλεται μια κοινωνική ή εργασιακή ομάδα ενώ οι απαντήσεις δεν είναι μονολεκτικές 

αλλά υπάρχει ελευθεριότητα στη διατύπωση εκτενών απόψεων από την πλευρά των ερωτώμενων. Επιπρόσθετα 

ο ερευνητής αποκτά μια σχέση με τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά – 

διατύπωση εκτεταμένων απόψεων και καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενων – 

μπορούν να οδηγήσουν την έρευνα σε πιο αξιόπιστα και πιο αναλυτικά συμπεράσματα. Το βασικότερο 

μειονέκτημα της συνέντευξης αποτελεί το γεγονός ότι δεν λαμβάνει χώρα κάποια στατιστική ή οικονομετρική 

μέθοδο ανάλυσης και επεξήγησης δεδομένων με συνέπεια να αμφισβητείται από πολλούς η επιστημονική 

ορθότητά της. 

 

3. Εμπειρικές Μελέτες  με Ερωτηματολόγιο 
 

 

Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός ερευνών σε αυτό το ερευνητικό πεδίο έχει πραγματοποιηθεί από τον 

οικονομολόγο Benno Torgler είτε κατ’ αποκλειστικότητα είτε σε συνεργασία με άλλους κορυφαίους ερευνητές 

όπως ο James Alm  ο Bruno Frey και  ο Friedrich Schneider. Επίσης ο οικονομολόγος Robert McGee έχει 

πραγματοποιήσει πολλές έρευνες με ερωτηματολόγιο προκειμένου να εντοπίσει τους παράγοντες που προσδίδουν 

στη φοροδιαφυγή έναν ηθικό χαρακτήρα.565   

  

Οι Η.Π.Α κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στις έρευνες με αντικείμενο την φορολογική συμμόρφωση και τη 

φορολογική συνείδηση. Λιγότερες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. 

Σκοπός των ερευνών είναι να εκτιμήσουν το μέγεθος της φορολογικής ηθικής, να εντοπίσουν τις κοινωνικές και 

δημογραφικές κυρίως μεταβλητές που την επηρεάζουν την φορολογική ηθική ή αντιστρόφως να εντοπίσουν τους 

παράγοντες που καθιστούν ηθική την προσφυγή στην φοροδιαφυγή.566 Σε ορισμένες από αυτές εξετάζεται ο 

βαθμός συσχέτισης (correlation) μεταξύ φορολογικής ηθικής, παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και διαφθοράς. 

Κάθε έρευνα εστιάζει σε εκείνες τις μεταβλητές που θεωρεί σημαντικές για τη χώρα (ή τις χώρες) τις οποίες 

εξετάζει. 

 

 3.1 Αρθρογραφική Επισκόπηση με τη μέθοδο Ερωτηματολογίου. 

 

1. Έρευνα με ερωτηματολόγια διεξήχθη στην Αυστρία από τους B. Torgler και F. Schneider (2005), οι 

οποίοι χρησιμοποίησαν δεδομένα από το World Value Surveys για τις χρονικές περιόδους 1990 και 1999. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πολίτες της χώρας διαθέτουν, συγκριτικά με τις χώρες της Ευρώπης, 

πολύ υψηλό βαθμό φορολογικής ηθικής, η οποία αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών 

απέναντι στους νόμους και  δικαστικό σύστημα. Επίσης το υψηλό εθνικό φρόνημα αλλά και οι θρησκευτικές 

                                                 
565 Βλ. άρθρα – μελέτες των συγκεκριμένων οικονομολόγων στο τέλος της εργασίας, όπου παραθέτω την 

βιβλιογραφία – αρθρογραφία.  
566 Σε πολλές έρευνες του R. McGee, οι ερωτώμενοι καλούνται να αποκαλύψουν σε ποιες περιπτώσεις 

δικαιολογούν ηθικά την φοροδιαφυγή.  Πρόκειται ουσιαστικά για την αντίθετη ερώτηση η οποία όμως 

ουσιαστικά μπορεί να μας οδηγήσει σε παρόμοια συμπεράσματα.   
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πεποιθήσεις επηρεάζουν θετικά τη φορολογική συνείδηση. Εξίσου σημαντική είναι και η μεταβλητή 

«Αντιλαμβανόμενη Φοροδιαφυγή» (perceived tax evasion) η οποία όμως κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με την 

φορολογική ηθική.     

2. Ο B. Torgler το 2003567, διερωτώμενος για το αν υπάρχει συσχέτιση (correlation) μεταξύ 

φοροδιαφυγής και φορολογικής ηθικής, προχώρησε σε σχετική έρευνα στις Η.Π.Α Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πράγματι πολύ υψηλό βαθμό αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών, κάτι που αφενός υποστηρίζεται 

από τη θεωρία και αφετέρου μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι μέσα από την έρευνα της φορολογικής 

ηθικής μπορούν να εντοπιστούν οι συντελεστές που επηρεάζουν την φορολογική συμμόρφωση (και το αντίθετό 

της, τη φοροδιαφυγή) και το βαθμό επιρροής τους. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι η 

φορολογική ηθική είναι υψηλότερη όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στο κυβερνητικό έργο, στους θεσμούς και 

στους νόμους, όταν οι πολίτες δε νιώθουν να αδικούνται από το φορολογικό σύστημα και όταν υπάρχει η 

αίσθηση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Κατάλληλες ερωτήσεις που αποκάλυπταν τις προτιμήσεις των 

ατόμων και τη φορολογική ηθική τους χρησιμοποιήθηκαν ως proxy μεταβλητές. 

3. Σε έρευνα που διεξήχθη σε Η.Π.Α και Ευρώπη από τους James Alm, και Benno Torgler (2006), 

επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση φορολογικής ηθικής ανάμεσα στα άτομα που ζουν στις Η.Π.Α. και στην 

Ισπανία. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικά υψηλότερη φορολογική συνείδηση των κατοίκων των Η.Π.Α. σε 

σύγκριση με αυτών της Ισπανίας. Χρησιμοποιούνται στοιχεία από το World Values Survey (WVS). 

Επεκτείνοντας την έρευνα σε 14 ακόμα χώρες της Ευρώπης, διαπιστώνεται ότι η Ελβετία και η Αυστρία 

εμφανίζουν επίσης πολύ υψηλή επίδοση φορολογικής συνείδησης. Διαπιστώνεται τέλος έντονα αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ παραοικονομίας και φορολογικής ηθικής. 

4. Σε έρευνα που συντελέστηκε στη Λατινική Αμερική (Torgler 2004), επιχειρείται καταρχάς η εκτίμηση 

της φορολογικής ηθικής των κατοίκων των χωρών της κεντρικής και νοτίου Αμερικής. Για την πραγματοποίηση 

της μελέτης χρησιμοποιήθηκε υλικό από δειγματοληπτικές  ερωτήσεις κατοίκων όλων των χωρών σε εκτενή 

ερωτηματολόγια της WVS και του Latinovarometro. Η ανάλυση προχωρά στην εκτίμηση αρνητικής συσχέτισης 

μεταξύ φορολογικής ηθικής, παραοικονομίας, και διαφθοράς. Σε ένα επόμενο στάδιο ο Torgler  θέτοντας την 

φορολογική ηθική ως εξαρτημένη μεταβλητή, εκτιμά εάν και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από την αντίληψη των 

ερωτώμενων σε διάφορα ζητήματα όπως: η έκταση της φοροδιαφυγής (perceived tax evasion), η πιθανότητα 

φορολογικών ελέγχων και η εμπιστοσύνη στους κυβερνήτες.  Κατ’αυτόν τον τρόπο  ελέγχεται εάν η φορολογική 

ηθική επηρεάζεται από παράγοντες που υποστηρίζει η θεωρία. 

5. Σε εμπειρική έρευνα που διενεργήθηκε από τους B. Frey, B. Torgler (2007) με χρήση δεδομένων από 

χώρες της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης, διαπιστώθηκε ότι η φορολογική ηθική μειώνεται όπου 

υπάρχει αντίληψη ότι η φοροδιαφυγή είναι εκτεταμένη. 

6. Οι B. Frey, B. Torgler (2007), τονίζουν ότι η φορολογική συμμόρφωση θα πρέπει να μελετηθεί μέσα 

στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο που δρα το άτομο – φορολογούμενος. Οι φορολογούμενοι συμμορφώνονται 

υπό όρους (conditionally) και αυτό εξαρτάται από τη φορολογική συμπεριφορά των συνανθρώπων τους. Η 

συνεργασία υπό όρους μπορεί να εξηγηθεί μέσα από την ανάλυση των δύο επικρατέστερων τύπων ανθρώπων: 

αυτών που συνεισφέρουν εφόσον υπάρχει ανταπόδοση (reciprocity) και αυτών που συνεισφέρουν επειδή ο 

κοινωνικός περίγυρος κάνει το ίδιο. Η έρευνα εστιάζει στη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Προκειμένου λοιπόν 

να εκτιμηθεί πως η φορολογική ηθική επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουν τα άτομα για το εκτεταμένο ή 

μη της φοροδιαφυγής, εισάγεται η μεταβλητή «Συνεργασία υπό προϋποθέσεις»  (Conditional Cooperation).  

Ως proxy μεταβλητή για τη φορολογική ηθική χρησιμοποιείται η κλασική ερώτηση που έχει υποβληθεί σε έρευνες 

της «European Survey Value» σε δείγμα πληθυσμού από όλες τις χώρες της Ευρώπης (βλέπε παραπάνω). Η 

μεταβλητή φορολογική ηθική αποτελεί ως συνήθως την ανεξάρτητη μεταβλητή. Για να ερευνηθεί η μεταβλητή 

«συνεργασία υπό όρους (conditional cooperation) χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

ερώτησης: «Κατά την άποψή σας, πόσοι από τους συμπατριώτες σας φοροδιαφεύγουν αν τους δοθεί η ευκαιρία; (4 

σχεδόν όλοι,  1 σχεδόν κανένας). Η υπόθεση εργασίας της έρευνας είναι η ακόλουθη: Η φορολογική ηθική 

μειώνεται εάν ο κόσμος αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή ως ένα σύνηθες φαινόμενο. Η συγκεκριμένη 

υπόθεση επιβεβαιώνεται και αυτό συνεπάγεται ότι όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η φοροδιαφυγή 

είναι εκτεταμένη έχουν κίνητρο να φοροδιαφεύγουν δεδομένου ότι νιώθουν αδικημένοι εάν προβαίνουν σε 

φορολογική συμμόρφωση. 

 

7.  Έρευνα συσχέτισης μεταξύ Βαθμού Δημοκρατικής Συμμετοχής και φορολογικής ηθικής.  

 

Ο Torgler (2005) μελέτησε την επίδραση των πολιτικών θεσμών και της άμεσης δημοκρατίας στη 

φορολογική ηθική των ατόμων που ζουν και εργάζονται στην Ελβετία.   ενώ για την εκτίμηση του βαθμού 

φορολογικής ηθικής αντλήθηκαν δεδομένα από το World Value Survey (1996). Τα παραπάνω στατιστικά 

στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν όπως προαναφέρθηκε για την  Ελβετία μια χώρα με μεγάλη παράδοση σε θεσμούς 

                                                 
567 Benno Torgler (2003) “Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from the United States” WWZ – 

Discussion Paper, 03/02, Basel: WWZ 
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άμεσης δημοκρατίας, όπου κάθε καντόνι έχει ιδιαίτερη αυτονομία και διαφέρει στο βαθμό δημοκρατικής 

συμμετοχής των πολιτών. Με οικονομετρική ανάλυση, εφαρμόζοντας τη μέθοδο “weighted probit” τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μια αύξηση στη κλίμακα του δείκτη δημοκρατικής συμμετοχής οδηγεί σε 

αντίστοιχη αύξηση της φορολογικής ηθικής κατά 6,4%. 

 

 

 

3.2 Αρθρογραφική Επισκόπηση με τη μέθοδο των Προσωπικών Συνεντεύξεων  

 

  

 

1. Ο Robert McGee (1999)568 πραγματοποίησε έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις στους κατοίκους της 

Αρμενίας στην οποία κατέληξε ότι οι βασικότεροι λόγοι της φοροδιαφυγής σε αυτή τη χώρα είναι οι ακόλουθοι:    

 

     α. Η ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου και συλλογής φόρων 

     β. Η γενικευμένη και διάχυτη αντίληψη ότι όλοι σχεδόν οι δημόσιοι λειτουργοί και   

        αξιωματούχοι είναι διεφθαρμένοι και 

     γ. Η έλλειψη σωστών  κρατικών υπηρεσιών. 

       Οι δύο τελευταίες αιτίες οδηγούν τους κατοίκους της Αρμενίας να σχηματίσουν την άποψη ότι οι ίδιοι δεν 

χρωστούν τίποτα στην κυβέρνηση και στο κράτος δεδομένου ότι και το κράτος δεν κάνει τίποτα για τους ίδιους.   

Ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή θα πρέπει πρώτα να μειωθεί 

η εκτεταμένη διαφθορά και να εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου. 

 

2. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και ο Alfonso Morales569(1998) ο οποίος ερεύνησε τη 

συμπεριφορά αλλοδαπών μικροπωλητών στους δρόμους του Σικάγο κατά τη περίοδο από το 1989 έως 1992. 

Προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μικροπωλητών μετατράπηκε και ο ίδιος σε μικροπωλητή. Η 

έρευνα έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία προσπαθούσε να ελαχιστοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις, 

δηλώνοντας σαφώς μικρότερο εισόδημα του πραγματικά αποκτώμενου. Οι μικροπωλητές φοροδιέφευγαν 

χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, αντιλαμβανόμενοι ότι  δεν τους παρέχεται επαρκής ποσότητα και ποιότητα 

των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Τα δημόσια σχολεία ωθούσαν τα παιδιά στην εγκληματικότητα μέσα 

από τις συμμορίες. Τα χρήματα που προορίζονταν για τη φορολογία διατίθενται στην κατανάλωση αγαθών  - 

υπηρεσιών που σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι δημόσια όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι η 

εκπαίδευση.   

 

 

4. Ποιος είναι ο άριστος τρόπος λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης. 
 

Μια εναλλακτική προσέγγιση έρευνας στην φορολογική συμμόρφωση αποτελεί η έννοια της αντίθεσης μεταξύ 

δύο μεταβλητών και της αρνητικής σχέσης μεταξύ τους: Εμπιστοσύνη και Διοικητικός Καταναγκασμός. 
Πρόκειται για δύο μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις φορολογικές αρχές αναλόγως της 

συμπεριφοράς και της νοοτροπίας των φορολογουμένων. Σε αυτούς που υπάρχει αίσθηση εθελοντικής 

συμμόρφωσης με τις επιταγές των αρχών εφαρμόζεται η αρχή της εμπιστοσύνης.570 Ενώ αντίθετα ο διοικητικός 

καταναγκασμός (ή η εφαρμογής της δέσμιας αρμοδιότητας) εφαρμόζεται στις περιπτώσεις φορολογουμένων που 

δεν συμμορφώνονται εθελοντικά με τις αρχές. 

 

 Βασικές Μεταβλητές του Υποδείγματος Φορολογικής Συμμόρφωσης: 

Εμπιστοσύνη και Διοικητικός Καταναγκασμός. 

 

Πρόκειται για συνάρτηση με αρνητική κλίση μεταξύ των δύο μεταβλητών  (slippery slope) ξεκινώντας από την 

εθελούσια συμμόρφωση και καταλήγοντας στην ακούσια συμμόρφωση.571 

                                                 
568 Robert McGee (1999) Why people evade taxes in Armenia: A look at an ethical issue based on a summary of 

interviews “ Journal of Accounting, Ethics and Public Policy 
569 Alfonso Morales (1998) “Income tax compliance and alternative views of ethics and human nature” Journal 

of Accounting, Ethics and Public Policy 
570 Σύμφωνα με τους Kirchler, Hoelzi and Wahl (2008) η εμπιστοσύνη μπορεί να οριστεί ως μια γενική άποψη 

ατόμων και κοινωνικών ομάδων ότι οι φορολογικές αρχές δρουν για το κοινό καλό και υπέρ του δημοσίου 

συμφέροντος. 
571 Οι θεμελιωτές της συγκεκριμένης θεωρίας δύο διαστάσεων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των 

φορολογικών αρχών είναι οι Kirchler (2007) και Kirchler, Hoelzi, Wahl (2008) 
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Η συγκεκριμένη θεωρία εξηγεί στο μέγιστο βαθμό την φορολογική συμμόρφωση από την οπτική του γεγονότος 

ότι οι φορολογούμενοι έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Αναλόγως λοιπόν των στάσεων, πεποιθήσεων, 

αντιλήψεων που έχουν οι φορολογούμενοι πολίτες, θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Αυτοί που δεν συμμορφώνονται εθελοντικά. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει 

διοικητικός καταναγκασμός (power attributed to authorities) 

 Αυτοί που συμμορφώνονται εθελοντικά. Σε αυτή τη περίπτωση υπερισχύει η μεταβλητή 

«Εμπιστοσύνη» (trust).  

 Φυσικά και υπάρχουν και οι ενδιάμεσες περιπτώσεις όπου οι δύο μεταβλητές βρίσκονται ανάμεσα 

σε εμπιστοσύνη και διοικητικό καταναγκασμό (trust and power) 

 

Σχετική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για το εάν οι παραπάνω υποθέσεις εφαρμόζεται από τη συγκεκριμένη 

θεωρία. Η έρευνα διεξήχθη από τους S. Muehibacher – Erick Kircher – H. Schwarzenmerger (2011) σε τρία 

κράτη: Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τσεχία χρησιμοποιώντας δείγμα 3071 φορολογουμένων και η οποία 

φαίνεται να επιβεβαιώνει τη θεωρία. Συγκεκριμένα  η εθελοντική συμμόρφωση σχετίζεται θετικά με την 

ηλικία και την εκπαίδευση, ενώ η καταναγκαστική συμμόρφωση σχετίζεται αρνητικά με την εκπαίδευση.  

Υπάρχουν δύο διαφορετικά περιβάλλοντα που βιώνουν οι φορολογούμενοι αναφορικά με τις φορολογικές 

αρχές 

 Ανταγωνιστικό περιβάλλον που μπορεί να καταλήξει σε μια κατάσταση «κλεφτών και αστυνόμων (cob 

and robbers situation). Όταν οι φορολογικές αρχές υποθέτουν ότι υπάρχει έντονη τάση φοροδιαφυγής τότε 

εφαρμόζονται αυστηρές τακτικές και έλεγχοι. Γενικά όταν γίνεται αντιληπτό ότι οι φορολογούμενοι έχουν την 

τάση να αποκρύπτουν πληροφορίες, να μην συνεργάζονται με τις φορολογικές αρχές και να εμφανίζουν μια 

γενικότερη αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τότε οι αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν την μέθοδο του 

καταναγκασμού (power) εις βάρος της μεθόδου εμπιστοσύνης (trust) 

 Κλίμα συνεργασίας το οποίο δημιουργείται μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ 

πολιτών και φορολογικών αρχών. Οι φορολογούμενοι πληρώνουν τους φόρους τους και αντιμετωπίζονται από 

τις αρχές με υποστήριξη, εμπιστοσύνη και ευγένεια. Ο διοικητικός μηχανισμός γενικότερα προσφέρει καλές 

υπηρεσίες σε αυτούς τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ φορολογουμένων και 

διοικητικών αρχών.572  

 

 

 

 5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

1. Γενικά όλες οι μέθοδοι μέτρησης της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής  εμφανίζουν μεγάλες 

δυσκολίες στον ακριβή υπολογισμό αυτών των φαινομένων και καμία δεν θεωρείται πλήρως αξιόπιστη. 

Επιπρόσθετα αυτές οι μέθοδοι αποκαλύπτουν στοιχεία για το μέγεθος των φαινομένων της φοροδιαφυγής ή της 

παραοικονομίας, χωρίς να μπορούν να εξετάσουν τις αιτίες από τις οποίες αυτά τα φαινόμενα προέρχονται. Μέσα 

δηλαδή από τις κλασικές μεθόδους εξεύρεσης του ύψους της φοροδιαφυγής ή παραοικονομίας μιας χώρας δεν 

υπάρχει δυνατότητα να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα ποιοτικά κριτήρια δηλαδή τους λόγους για τους 

οποίους ένα άτομο καταφεύγει στην παραοικονομία ή στην φοροδιαφυγή.  

2. Οι μέθοδοι εκτίμησης της φορολογικής συνείδησης ρίχνουν φως στις αιτίες και γενικά στους 

παράγοντες επιρροής της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας. 

3. Οι βασικότεροι και επικρατέστεροι μέθοδοι εκτίμησης αφορούν στην κατασκευή ερωτηματολογίου, 

στο εργαστηριακό πείραμα και σε μικρότερο βαθμό σε πειράματα πεδίου και προσωπικές συνεντεύξεις. 

4. Το μεγαλύτερο πλήθος των εμπειρικών ερευνών με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιεί 

δεδομένα από διεθνή ινστιτούτα με μακροχρόνια εμπειρία και διεθνή αναγνώριση   όπως είναι η World Values 

Survey, η European Value Survey και το Latinovarometro.    

5. Αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου των φορολογουμένων, θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 

αναλόγως της συμπεριφοράς τους. Όταν υπάρχει διάθεση επικοινωνίας και συνεργασίας θα πρέπει να 

εφαρμόζονται ήπιες μέθοδοι ελέγχου που δυναμώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη 

δημόσια διοίκηση. Η διαμόρφωση θετικής σχέσης εμπιστοσύνης θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα 

φορολογικής συνείδησης. Όταν οι φορολογούμενοι δεν συμμορφώνονται εθελοντικά θα πρέπει να 

εφαρμόζονται πρακτικές διοικητικού καταναγκασμού, προκειμένου τα άτομα να συμμορφωθούν στις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσα από την επιβολή κυρώσεων και προστίμων. Η εφαρμογή της δεύτερης 

πρακτικής θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση της φορολογικής ηθικής, δεδομένου ότι οι πολίτες που 

                                                 
572 Για μεγαλύτερη ανάλυση βλ. Wahl, Kastlunger and Kirchler (2010) “Trust in authorities and Power to 

Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the Slippery Slope Framework” Law and Policy Vol.32 

pp383-406 
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συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους θα αντιλαμβάνονται ότι το πράττουν σωστά, αφού όσοι 

φοροδιαφεύγουν θα τυγχάνουν των αντίστοιχων κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε 

φορολογική νομοθεσία.  

6. Σύμφωνα με τις εμπειρικές μελέτες που παρουσιάσαμε η φορολογική ηθική επηρεάζεται θετικά 

με τις ακόλουθες παραμέτρους:  

 όσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους νόμους και το δικαστικό σύστημα, 

 με την εφαρμογή θεσμών άμεσης δημοκρατίας, 

 όταν υπάρχει γενικευμένη αντίληψη ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι εκτεταμένη.  

7.  Αντίστοιχα η φορολογική συνείδηση μειώνεται: 

 όσο υψηλότερη είναι η διαφθορά σε μια χώρα, 

 όσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα και η ποσότητα των δημοσίων αγαθών και ιδιαίτερα της δημόσιας 

εκπαίδευσης,  

 όσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται περισσότερο ότι ο περίγυρός τους φοροδιαφεύγει χωρίς να υφίσταται 

τις νόμιμες κυρώσεις.  
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Περίληψη 

 

 Οι περισσότερες κοινωνιολογικές θεωρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι η κοινωνία είναι διαχωρισμένη 

στο εσωτερικό της και διαμορφώνεται σε κοινωνικά στρώματα – τάξεις, ανάλογα με το κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο του ατόμου. Σύμφωνα με τον P. Bourdieu, η καθεμία από αυτές επιδιώκει να διατηρήσει ή και να αυξήσει 

το πεδίο εξουσίας που κατέχει, ώστε να ενισχύσει τη θέση της μέσα στη δομή της κοινωνίας. Στην προσπάθειά 

τους αυτή ακολουθούνται διάφορες πρακτικές, οι οποίες γίνονται με συστηματικό ή μη συστηματικό τρόπο και 

ξεκινούν να εφαρμόζονται από τους γονείς στα παιδιά τους, ακόμα κι από τη νηπιακή τους ηλικία. Έτσι, 

διαμορφώνουν ένα σύστημα μόνιμων και διαρκών διαθέσεων και καλλιεργούν την ελεύθερη κουλτούρα, η οποία 

αποτελεί βασική έκφανση του πολιτισμικού κεφαλαίου. Πολιτισμικό και οικονομικό κεφάλαιο 

αλληλοεξαρτώνται, αφού η ύπαρξη του ενός ενισχύει το άλλο και τ’ ανάπαλιν. Ωστόσο, η οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα επέφερε σημαντικές μεταβολές στην κοινωνική δομή, πλήττοντας ιδίως τα μεσαία και τα χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα εκτός από κρίση οικονομική να είναι και κοινωνική. Κατά πόσο, όμως, η 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας επηρεάζει τις πρακτικές κληροδότησης του πολιτισμικού κεφαλαίου από 

τους γονείς στα παιδιά τους; Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να καταδείξει τις πρακτικές εκείνες που 

ακολουθούν οι γονείς και πως αυτές διαφοροποιούνται με βάση την κοινωνικό-οικονομική τους προέλευση. Η 

έρευνα διεξήχθει κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 σε δείγμα 190 νηπίων του νομού Ιωαννίνων και ως μέσο 

συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με τη μορφή δομημένης συνέντευξης από τον 

ερευνητή. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η οικονομική κατάσταση των οικογενειών του 

δείγματος είναι καλύτερη όσο ανώτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και ασχολούνται με 

επαγγέλματα που εντάσσονται στα μη χειρωνακτικά. Αντίστοιχα, τα παιδιά των οικογενειών αυτών φαίνεται πως 

έχουν περισσότερες πολιτισμικές εμπειρίες σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από τα μεσαία και 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Επίσης, προκύπτει ότι υπάρχει άμεση συνάφεια μεταξύ του επαγγέλματος των 

γονέων και του επαγγέλματος που επιθυμούν να ακολουθήσουν τα παιδιά, στοιχείο το οποίο μας κάνει να 

αντιλαμβανόμαστε ακόμα πιο έκδηλα την αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων, καθώς το επάγγελμα του 

ατόμου αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που προσδιορίζει την κοινωνική ένταξή του. 

 

Λέξεις – κλειδιά: κοινωνικό στρώμα, πολιτισμικό κεφάλαιο, οικονομικό κεφάλαιο, πολιτισμικές πρακτικές, 

ελεύθερη κουλτούρα. 

 

 

Εισαγωγή 

 

 Η κοινωνία στο εσωτερικό της διαμορφώνεται σε κοινωνικά στρώματα – τάξεις με βάση τόσο το 

κοινωνικό όσο και το οικονομικό επίπεδο του ατόμου. Καθεμία από αυτές επιχειρεί να διατηρήσει και να αυξήσει 

το πεδίο εξουσίας που κατέχει (Bourdieu, 1970˙ 2002), αναπαράγοντας με τον τρόπο αυτό την υπάρχουσα 

στρωματοποιημένη κοινωνική δομή. 

 Η αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής, σύμφωνα με τη θεωρία του P. Bourdieu, επιτυγχάνεται μέσω 

της κληροδότησης του πολιτισμικού κεφαλαίου από τους γονείς στα παιδιά και έχει τη μορφή πρακτικών, οι 

οποίες εφαρμόζονται με συστηματικό ή μη συστηματικό τρόπο διαμορφώνοντας έτσι μόνιμες και διαρκείς 

διαθέσεις. Οι πρακτικές αυτές σχετίζονται με την ελεύθερη κουλτούρα και είναι αποτέλεσμα καλλιεργημένων 

αναγκών και αγωγής, ενώ συνδέονται με το μορφωτικό επίπεδο και την κοινωνική προέλευση (Πατερέκα, 1986: 

41-42).  

 Ο εκπαιδευτικός θεσμός, αν και προωθείται ως χώρος των ίσων ευκαιριών για όλους, κατέχει 

καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής (Σιάνου – Κύργιου, 2006) δεν καταφέρνει να 

υπερκεράσει τις διαφορές μεταξύ των μαθητών, αφού τους κατατάσσει σε «καλούς» και «κακούς» ανάλογα με 

την επίδοσή τους (Παναγιωτόπουλος, 1996: 33). Επίσης, το σχολείο δε διδάσκει την ελεύθερη κουλτούρα, 

ωστόσο τη νομιμοποιεί, την απαιτεί και την αξιολογεί (Bourdieu & Passeron, 1996˙ Bourdieu, 2002), με 

αποτέλεσμα τα παιδιά που την έχουν αποκτήσει από το οικογενειακό τους περιβάλλον να διακρίνονται έναντι 

των υπολοίπων. Έτσι, τα παιδιά κατανέμονται κοινωνικά και τοποθετούνται σε κοινωνικές θέσεις ανάλογες με 

αυτές από τις οποίες προέρχονται (Καντζάρα, 2008: 247). 
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 Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας επέφερε σημαντικές συνέπειες. Η 

κρίση εκτός από οικονομική έχει γίνει και κρίση κοινωνική. Το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων μεγαλώνει 

και παρατηρείται η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης. Έτσι, η κοινωνική δομή μεταβάλλεται και επικρατούν κυρίως 

οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κοινωνικές τάξεις, η ανώτερη και η εργατική τάξη, χωρίς η δεύτερη να δύναται να 

υπερκεράσει την απόστασή της από την πρώτη. 

 

Πολιτισμικό κεφάλαιο και κοινωνική ένταξη 

 

 Το πολιτισμικό κεφάλαιο μέσω των τριών μορφών (εγγενή, εξωτερική και θεσμοποιημένη μορφή) που 

υπάρχει, διαμορφώνει ένα σύστημα διαρκών διαθέσεων, βάσει των οποίων το άτομο δρα μέσα στην κοινωνία 

(Μπουρντιέ, 1994˙ Bourdieu, 2007). Η κάθε μια μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου έχει διαφορετικό ρόλο και 

λειτουργία. 

 Η εγγενή μορφή συμπεριλαμβάνει τις μόνιμες και διαρκείς διαθέσεις (habitus) που έχει το άτομο. Αφορά 

δηλαδή τις προτιμήσεις, τις αντιλήψεις και τις στάσεις του και απαιτείται χρόνος για την καλλιέργεια αυτών. Η 

απόκτηση του habitus γίνεται με τρόπο οσμωτικό, καλλυμένο και ασυνείδητο από το κοινωνικό περιβάλλον του 

ατόμου, και ιδίως από την οικογένειά του. Έτσι, το πολιτισμικό κεφάλαιο στη μορφή αυτή εμφανίζεται με τα 

χαρακτηριστικά του έμφυτου και του αποκτημένου, παρόλο που είναι κοινωνικό προϊόν (Πατερέκα, 1986: 21). 

 Η εξωτερική μορφή του πολιτισμικού κεφαλαίου βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση με την 

ύπαρξη του οικονομικού κεφαλαίου (Μπουρντιέ, 1994). Η μορφή αυτή εμφανίζεται με τα πολιτιστικά – υλικά 

αγαθά που έχει στην κατοχή του το άτομο. Τέτοια αγαθά είναι οι πίνακες ζωγραφικής, τα βιβλία ή ακόμα και οι 

επισκέψεις σε θέατρα και μουσεία. Όλα αυτά προϋποθέτουν την συνύπαρξη οικονομικού και πολιτισμικού 

κεφαλαίου. Το οικονομικό κεφάλαιο απαιτείται καθώς πρόκειται για υλικά αγαθά, τα οποία για να αποκτηθούν 

από κάποιο άτομο κρίνεται απαραίτητη η αγοραστική του δύναμη. Όμως, σύμφωνα με τον P. Bourdieu, δεν αρκεί 

μόνο η ύπαρξη οικονομικού κεφαλαίου, αλλά απαιτείται και το πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο υποβοηθά την 

πραγματική προσσέγγιση και την κατανόηση των αγαθών αυτών (Πατερέκα, 1986: 24). 

 Στην θεσμοποιημένη του μορφή το πολιτισμικό κεφάλαιο εμφανίζεται με τη μορφή τίτλων. Πρόκειται, 

δηλαδή, για την επικύρωση ύπαρξης του πολιτισμικού κεφαλαίου από τον εκπαιδευτικό θεσμό. Η μορφή αυτή 

προβάλλει μια αυτονομία σε σχέση με τις άλλες μορφές του πολιτισμικού κεφαλαίου (Μπουρντιέ, 1994˙ Θάνος, 

2012). 

 Ο όρος της «ελεύθερης κουλτούρας» (culture libre) αποτελεί μία από τις βασικές εκφάνσεις του 

πολιτισμικού κεφαλαίου. Αφορά τις «μη σχολικές» γνώσεις που αποκτά το άτομο από το άμεσο οικογενειακό 

του περιβάλλον και ποικίλλουν σε ποιότητα και ποσότητα, ανάλογα με την κοινωνική προέλευση (Πατερέκα, 

1986: 41). Το σχολείο φαίνεται πως δίνει μεγάλη έμφαση στην «ελεύθερη κουλτούρα», χωρίς όμως να την 

διδάσκει (Bourdieu, 2002: 65-71). Έτσι, με τη στάση του αυτή νομιμοποιεί την κουλτούρα ορισμένων τάξεων 

και θέτει στο περιθώριο εκείνη που το ίδιο μεταβιβάζει (Bourdieu, 1966: 108). Συνεπώς, όπως αναφέρει ο P. 

Bourdieu (2002), το μορφωτικό επίπεδο και η κοινωνική προέλευση επιδρούν καθοριστικά στην «ελεύθερη 

κουλτούρα», χωρίς να είναι πουθενά αλλού πιο έντονη και πιο εμφανής η επίδραση αυτή (Πατερέκα, 1986: 42). 

 Οι οικογένειες των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων κληροδοτούν στα μέλη τους συγκεκριμένα 

μορφωτικά προνόμια και τους εξοικειώνουν με αξίες που είναι πολύ κοντινές με αυτές του σχολείου, τις οποίες 

ο εκπαιδευτικός θεσμός τις αναγνωρίζει και τις επιβραβεύει (Ασκούνη, 2007: 25-26). Η εξοικείωση των παιδιών 

με πολιτισμικά αγαθά και η διαμόρφωση «καλλιεργημένου γούστου» έχει ως αποτέλεσμα να αποκτούν την 

κουλτούρα και τη σχέση που θα αναπτύξουν μ’ αυτή μελλοντικά (Bourdieu, 1966: 330-340˙ Bourdieu, 2002: 

106-113˙ Παναγιωτόπουλος & Βιδάλη, 2012˙ Θάνος & Τόλιος 2013, 2015). Οι πρακτικές αυτές των γονέων θα 

μπορούσε κανείς να τις εντάξει στις στρατηγικές αναπαραγωγής και έχουν ως στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση 

της κοινωνικής τους θέσης (Bourdieu, 2002: 179-181). 

 

 

Πολιτισμικές (επι)δράσεις γονέων και σχολείου 

 

 Η πρόσβαση των ατόμων στα διάφορα πολιτισμικά αγαθά διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική 

τους προέλευση (Bourdieu, 2002). Οι γονείς επιχειρούν να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους το κατεχόμενο από 

αυτούς πολιτισμικό κεφάλαιο με διάφορες πρακτικές, όπως η επίσκεψη πολιτιστικών χώρων, η παρακολούθηση 

θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών, η ενασχόληση των παιδιών με αθλητικές 

δραστηριότητες, η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων, κ.λπ. 

Η επίσκεψη μουσειακών και αρχαιολογικών χώρων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πολιτισμικές 

πρακτικές για τη διαμόρφωση της «ελεύθερης κουλτούρας». Οι γονείς προσπαθώντας να μεταδώσουν στα παιδιά 

τους ένα σύστημα διαρκών διαθέσεων, επιλέγουν ως πρακτική -μεταξύ άλλων- την επίσκεψη μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων με τα παιδιά τους. Βέβαια, και το σχολείο από την πλευρά του, παρά τον αναπαραγωγικό 

του ρόλο, εντάσσει στο πρόγραμμά του οργανωμένες επισκέψεις στους χώρους αυτούς. Ωστόσο, οι 
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διαφοροποιήσεις που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών σε σχέση με το ενσωματοποιημένο πολιτισμικό κεφάλαιο 

που διαθέτουν οφείλεται στα μη σχολειοποιημένα πολιτισμικά αγαθά.  

Οι επισκέπτες των πολιτιστικών χώρων φαίνεται να είναι κάτοχοι του πολιτισμικού κεφαλαίου στην 

εγγενή μορφή του, όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες (Βιδάλη, 2012˙ Θάνος & Τόλιος, 2013, 2015). Από τις 

έρευνες αυτές προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα άτομα που επισκέπτονται τα μουσεία και επιθυμούν να 

εγχαράξουν υπό τη μορφή habitus στα παιδιά τους την τακτική αυτή ανήκουν κοινωνιολογικά στα ανώτερα 

στρώματα. Η ελιτίστικη αυτή πρακτική φαίνεται να ακολουθείται κατά βάση από τα υποκείμενα που κατέχουν 

εκπαιδευτικά υψηλό επίπεδο και ασκούν μη χειρωνακτικά επαγγέλματα. Επίσης,η επίσκεψη στα μουσεία αυξάνει 

όσο αυξάνει και το επίπεδο εκπαίδευσης των υποκειμένων. Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επίσκεψη 

σε πολιτισμικούς χώρους είναι κυρίως πρακτική των καλλιεργημένων τάξεων (Βιδάλη, 2012). Τα άτομα που 

έχουν ως modus vivendi την επίσκεψη πολιτιστικών χώρων είναι κάτοχοι ενός ανάλογου πολιτισμικού κεφαλαίου 

και είναι γνώστες του κώδικα κατανόησης των μηνυμάτων που εκπέμπουν τα έργα τέχνης ενός μουσείου. Η 

υποδοχή των μηνυμάτων αυτών εξαρτάται από το βαθμό ελέγχου του κώδικα που διαθέτει ο δέκτης (Βιδάλη, 

2012: 20). Με άλλα λόγια, το πόσο ικανός είναι ο επισκέπτης να κατανοήσει το χώρο ενός μουσείου και τα 

εκθέματα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Έτσι, αποδεικνύεται ότι οι πολιτισμικές πρακτικές -ευρύτερα- 

συνδέονται στενά με την κοινωνική στρωμάτωση (Cuche, 2001: 141). 

Μια εξίσου σημαντική πολιτιστική πρακτική είναι η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Όπως 

προκύπτει κι από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Παναγιωτόπουλος & Βιδάλη (2012) το κοινό του θεάτρου 

εξαρτάται από το οικονομικό και πολιτισμικό κεφάλαιο που διαθέτει το υποκείμενο. Ωστόσο, στην εν λόγω 

έρευνα διαφορές σημειώνονται ως προς το είδος των θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες οφείλονται στη σχέση 

των θεατρικών πρακτικών με το σχολικό κεφάλαιο και την κοινωνική καταγωγή του ατόμου. Έτσι, καταλήγουμε 

στην αναφορά του P. Bourdieu περί της κοινωνικής λειτουργίας της νομιμοποίησης των κοινωνικών διαφορών 

μέσω της τέχνης και της καλλιτεχνικής κατανάλωσης (Πατερέκα, 1986: 51). 

Το σχολείο νομιμοποιώντας την κουλτούρα των ανώτερων τάξεων συμβάλλει στην αναπαραγωγή των 

δομικών στοιχείων και σχέσεων της κοινωνίας (Μυλωνάς, 2006: 319-320). Ο εκπαιδευτικός θεσμός στη χώρα 

μας δε διαθέτει στην πράξη κάποια οργανωμένη και στοχευμένη εγχάραξη καλλιτεχνικής κουλτούρας (Βιδάλη, 

2012: 49). Το σχολείο καλλιεργεί ένα σύστημα διαθέσεων απέναντι στη νόμιμη κουλτούρα, το οποίο συνδέεται 

με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα πολιτιστικό αντικείμενο όσο είναι 

σχολειοποιημένο τόσο χαμηλότερο είναι και το επίπεδο της σχολικής βαθμίδας στην οποία διδάσκεται και 

απαιτείται. Στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες ο σχολικός θεσμός αξιολογεί θετικά τη διαμορφωμένη 

«ελεύθερη κουλτούρα» και απονέμει υψηλούς τίτλους σπουδών (Bourdieu, 2002: 65-69˙ Θάνος, 2010). 

 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις πρακτικές των γονέων που συνδράμουν στη 

διαμόρφωση της ελεύθερης κουλτούρας των παιδιών και πως αυτές διαμορφώνονται στην εποχή της κρίσης σε 

συνάρτηση με την κοινωνική τάξη της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της είναι: 

 να εξεταστεί η κοινωνική τοποθέτηση του δείγματος βάσει των επαγγελμάτων που ασκούν οι 

γονείς των παιδιών του δείγματος και του επιπέδου εκπαίδευσής τους, αλλά και της οικονομικής κατάστασης της 

οικογένειας 

 να διερευνηθούν οι πρακτικές των γονέων του δείγματος που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

ελεύθερης κουλτούρας των παιδιών σε σχέση με την κοινωνικό-οικονομική προέλευση των γονέων 

 να μελετηθεί η συνάφεια επιθυμίας επαγγέλματος του παιδιού με τα επαγγέλματα των γονέων 

του δείγματος ως δείγμα αναπαραγωγής της κοινωνικής δομής. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 190 νήπια και προνήπια (94 αγόρια και 96 κορίτσια) του Νομού 

Ιωαννίνων και η επιλογή έγινε με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης στα σχολεία. Στο σημείο αυτό κρίνεται 

σημαντικό να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (75,8%) φοιτούσε σε δημόσιο νηπιαγωγείο, ενώ 

το 13,1% σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο και το υπόλοιπο 11,1% σε πειραματικό δημόσιο νηπιαγωγείο.  

Για τη συλλογή των δεδομένων ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο και 

επιδόθηκε με τη μορφή δομημένης συνέντευξης από τον ερευνητή. Η δόμηση του ερωτηματολογίου έγινε σε δύο 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε τα ατομικά στοιχεία του δείγματος, όπως η ηλικία, το φύλο, το 

επάγγελμα και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, κ.λπ. και η συμπλήρωσή τους έγινε με τη βοήθεια του/της 

νηπιαγωγού. Η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε επιμέρους ερωτήσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές των 

γονέων, όπως η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο δωμάτιο του παιδιού, η συμμετοχή του παιδιού σε αθλητικές 

δραστηριότητες, οι εμπειρίες των νηπίων από πολιτισμικά δρώμενα (θέατρο και  κινηματογράφος) και η επίσκεψη 

πολιτισμικών χώρων (Κάστρο Ιωαννίνων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και Δημοτική Πινακοθήκη 

Ιωαννίνων). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των πολιτισμικών χώρων που προαναφέρθηκαν έγινε με 

κριτήριο την αναγνωρισιμότητά τους (πολύ γνωστά – λίγο γνωστά). Τέλος, στην ενότητα αυτή υπήρχε και μια 

ερώτηση σχετικά με την επιθυμία του επαγγέλματος των παιδιών. 
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Οι απαντήσεις των παιδιών του δείγματος ερμηνεύονται με βάση το επάγγελμα των γονέων, το επίπεδο 

εκπαίδευσής τους και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Τα επαγγέλματα τόσο των γονέων όσο και των 

παιδιών κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:  

i. Υψηλού επιπέδου στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΥΕΣ)  

ii. Ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν 

ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα (ΑΥΑΕ) 

iii. Υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν 

χαμηλότερα επιστημονικά επαγγέλματα (ΥΧΕ) 

iv. Χαμηλότερου επιπέδου, μη χειρώνακτες υπάλληλοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν 

μη επιστημονικά επαγγέλματα (ΜΧΥ) 

v. Χειρώνακτες υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, μικροεπαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες (ΧΥ) 

vi. Ημιειδικευμένοι εργάτες (ΗΕ) 

vii. Ανειδίκευτοι εργάτες και αγρότες (ΑΕ) 

viii. Οικιακά /Όσοι δεν εργάστηκαν ποτέ ή είναι άνεργοι (Α). 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων κατηγοριοποιήθηκε στις κατηγορίες:  

i. Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ΜΔ) 

ii. Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΑΤ)  

iii. Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (Λ)  

iv. Έως απόφοιτοι δημοτικού (ΥΕ). 

Ενώ η οικονομική κατάσταση διαχωρίστηκε ως εξής: 

i. Καλή οικονομική κατάσταση (GE) 

ii. Μέτρια οικονομική κατάσταση (ME) 

iii. Κακή οικονομική κατάσταση (BE). 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά πακέτα SPSS και R Studio, 

διαμέσου των μεθόδων της πολλαπλής παραγοντικής ανάλυσης και της ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες, με 

συνολική πληροφορία ύψους 26,55. 

 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Ταξική οριοθέτηση του δείγματος 

 

Το επάγγελμα του ατόμου, το επίπεδο εκπαίδευσής του και η οικονομική του κατάσταση είναι τρία 

στοιχεία που κατατάσσουν το άτομο στην κοινωνική δομή. Στον πίνακα 1 εμφανίζονται σε απόλυτες τιμές οι 

απαντήσεις των παιδιών του δείγματος που αφορούν το επάγγελμα των γονέων τους, το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο, καθώς και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των γονέων των παιδιών του δείγματος είναι χειρώνακτες υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, 

μικροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες (ΧΥ), ενώ με βάση το επίπεδο εκπαίδευσής τους υπερτερούν 

αριθμητικά οι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ. Η οικονομική κατάσταση των οικογενειών του δείγματος φαίνεται να μην 

είναι άσχημη, αφού περίπου 9 στις 10 οικογένειες προκύπτει να έχουν καλή ή μέτρια οικονομική κατάσταση. 

 

 

Πίνακας 1:  

Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των παιδιών του δείγματος με βάση το επάγγελμα των γονέων τους, το 

επίπεδο εκπαίδευσής τους και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας σε απόλυτες τιμές 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ (9) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΑΤΕΡΑ (10) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ (11) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΜΗΤΕΡΑΣ (12) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΕΣ: 22 ΜΔ: 28 ΥΕΣ: 16 ΜΔ: 19 GE: 85 

ΑΥΑΕ: 25 ΑΤ: 73 ΑΥΑΕ: 25 ΑΤ: 85 ME: 82 

ΥΧΕ: 36 Λ: 56 ΥΧΕ: 27 Λ: 65 BE: 23 

ΜΧΥ: 21 ΥΕ: 22 ΜΧΥ: 19 ΥΕ: 12   

ΧΥ: 68 ΔΔ: 11 ΧΥ: 49 ΔΔ: 9   

ΑΕ: 8   Α: 44     

ΛΟΙΠΑ: 10   ΛΟΙΠΑ: 10     

ΣΥΝΟΛΟ: 190 190 190 190 190 
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Στο γράφημα 1 αποτυπώνονται οι σημαντικότερες 30 κατηγορίες μεταβλητών με βάση τα παραπάνω 

αποτελέσματα και απεικονίζεται η σχέση του επαγγέλματος των γονέων, του επιπέδου εκπαίδευσής τους και η 

οικονομική κατάσταση των οικογενειών του δείγματος, ενώ παρατηρείται το φαινόμενο Guttman. 

Αναλυτικότερα, όπως παρατηρείται, στο 1ο τεταρτημόριο επικρατούν οι οικογένειες του δείγματος με κακή 

οικονομική κατάσταση, ενώ τα επαγγέλματα που εμφανίζονται στο ίδιο τεταρτημόριο είναι οι άνεργοι, οι 

ημιειδικευμένοι (ΗΕ) και οι ανειδίκευτοι εργάτες και αγρότες (ΑΕ). Στο ίδιο τεταρτημόριο εμφανίζονται οι γονείς 

των παιδιών του δείγματος με τη χαμηλότερη κατηγορία επιπέδου εκπαίδευσης [Έως απόφοιτοι δημοτικού (ΥΕ)]. 

Στο 2ο τεταρτημόριο εμφανίζονται οι οικογένειες του δείγματος που έχουν καλή οικονομική κατάσταση. Στην 

ίδια περιοχή εμφανίζονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, ενώ η περιοχή αυτή 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τους γονείς των παιδιών του δείγματος που τα επαγγέλματά τους εντάσσονται στην 

ανώτερη επαγγελματική κατηγορία [Υψηλού επιπέδου στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΥΕΣ)]. 

Οριακά στο άξονα μεταξύ 2ου και 3ου τεταρτημορίου εμφανίζονται οι γονείς των παιδιών του δείγματος που είναι 

ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ανώτερα 

επιστημονικά επαγγέλματα (ΑΥΑΕ). Στην τομή των αξόνων και ιδίως στο 4ο τεταρτημόριο εμφανίζεται το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταβλητών. Ενδεικτικά, απεικονίζονται τα επαγγέλματα των γονέων των παιδιών του 

δείγματος που ανήκουν στην κατηγορία χαμηλότερου επιπέδου, μη χειρώνακτες υπάλληλοι δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα που ασκούν μη επιστημονικά επαγγέλματα (ΜΧΥ) ή χειρώνακτες υπάλληλοι του δημοσίου ή 

του ιδιωτικού τομέα, μικροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες (ΧΥ) και δηλώνουν μέτρια οικονομική 

κατάσταση. 

 

Γράφημα 1:  

1ο Παραγοντικό Επίπεδο (26,56% της συνολικής αδράνειας) 

 
 

Εκπαιδευτικές – πολιτισμικές εμπειρίες νηπίων 

 

Για να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές – πολιτισμικές πρακτικές των γονέων του δείγματος για τη 

διαμόρφωση της ελεύθερης κουλτούρας στα παιδιά τους εξετάστηκαν πρακτικές όπως η επίσκεψη πολιτιστικών 

χώρων, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, η συχνότητα παρακολούθησης κινηματογραφικών ταινιών, 

η συμμετοχή σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο παιδικό δωμάτιο. 

Από τις πιο σημαντικές πολιτισμικές πρακτικές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ελεύθερης 

κουλτούρας είναι οι επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους. Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν τρείς πολιτιστικοί 

χώροι που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων με κριτήριο την αναγνωρισιμότητά τους. Από τους 

πιο γνωστούς πολιτιστικούς χώρους επιλέχθηκε το Κάστρο των Ιωαννίνων. Ως πιο κλασικός πολιτιστικός χώρος 

επιλέχθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και τέλος, ως αντιπροσωπευτικός των λιγότερων γνωστών πολιτιστικών 

χώρων επιλέχθηκε η Δημοτική Πινακοθήκη των Ιωαννίνων. 

Σύμφωνα με το γράφημα 2, φαίνεται ότι το Κάστρο αποτελεί τη δημοφιλέστερη εκ των τριών πολιτιστικών 

χώρων επιλογή, αφού τα μισά περίπου παιδιά του δείγματος το έχουν επισκεφθεί έστω και μία φορά με τους 
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γονείς τους. Τα ποσοστά επισκεψιμότητας των νηπίων φαίνεται να φθήνουν όσο λιγότερο γνωστός είναι ο 

πολιτιστικός χώρος. Το Αρχαιολογικό Μουσείο επισκέφθηκαν με τους γονείς τους το 19,5% των νηπίων, ενώ τη 

Δημοτική Πινακοθήκη μόλις το 15,8%. 

 

 

Γράφημα 2: 

Ποσοστό (%) των νηπίων που επισκέφθηκαν/δεν επισκέφθηκαν με τους γονείς τους  

τους πολιτιστικούς χώρους 

 

 
 

 Στην αρχαία Ελλάδα, και ειδικά στην Αθηναϊκή δημοκρατία, το θέατρο είχε εξέχουσα σημασία, καθώς 

αναγνώριζαν την παιδευτική σημασία του για όλες τις ηλικίες (Δρακόπουλος, Ναστούλης, Ρώμας & 

Αλεξοπούλου, 2002: 22). Συνεπώς, δε θα μπορούσε να εκλείπει από την εξέταση των πολιτισμικών εμπειριών 

των νηπίων που γίνεται στην παρούσα εργασία. Από το γράφημα 3 προκύπτει ότι η παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων αποτελεί πολιτισμική εμπειρία για το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος. Σχεδόν 7 στα 10 νήπια 

έχουν παρακολουθήσει κάποια θεατρική παράσταση έστω και για μία φορά στο παρελθόν. 

 

Γράφημα 3:  

Ποσοστό (%) των νηπίων που παρακολούθησαν/δεν παρακολούθησαν κάποια θεατρική παράσταση 

 

 
 

 Στη συνέχεια εξετάστηκε η συχνότητα παρακολούθησης κινηματογραφικών ταινιών από τα νήπια του 

δείγματος. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 4, το 41,1% των παιδιών του δείγματος δεν έχουν πάει ποτέ 

κινηματογράφο, ενώ το 24,7% του δείγματος δήλωσε ότι πήγε για 1 φορά. Κάτω από 10% κυμαίνονται τα 

ποσοστά των νηπίων του δείγματος που πήγαν 2 φορές σε κινηματογράφο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για 

εκείνα που πήγαν 3 φορές, ενώ το 16,3% πήγε 4 και άνω φορές. 

 

Γράφημα 4:  

Ποσοστό (%) των νηπίων με τη συχνότητα παρακολούθησης κινηματογραφικών ταινιών 
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 Η ενασχόληση με τον αθλητισμό για τα νήπια του δείγματος φαίνεται ότι είναι συχνό φαινόμενο, αφού 

το 63,2% απάντησε θετικά ενώ μόλις το 36,8% απάντησε αρνητικά στην αντίστοιχη ερώτηση (γράφημα 5). 

 

Γράφημα 5:  

Ποσοστό (%) των νηπίων που ασχολείται/δεν ασχολείται με κάποια αθλητική δραστηριότητα 

 

 
 

 Τέλος, ως εκπαιδευτική – πολιτισμική πρακτική των γονέων εξετάστηκε η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο 

παιδικό δωμάτιο. Στο γράφημα 6 φαίνεται ότι πάνω από τα μισά παιδιά του δείγματος (53,7%) έχουν στο δωμάτιό 

τους βιβλιοθήκη. Αρνητικά απάντησε το 23,2%, ενώ το υπόλοιπο 23,2% δεν απάντησε στην εν λόγω ερώτηση. 

 

Γράφημα 6:  

Ποσοστό (%) των νηπίων που διαθέτουν/δε διαθέτουν βιβλιοθήκη στο δωμάτιό τους 
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Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της οικογένειας & εκπαιδευτικές – πολιτισμικές εμπειρίες των νηπίων 

 

Για να διερευνηθούν οι πρακτικές των γονέων του δείγματος που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

ελεύθερης κουλτούρας των παιδιών σε σχέση με την κοινωνικό-οικονομική προέλευση των γονέων 

ακολουθήθηκε η μέθοδος της συσταδοποίησης επί των αποτελεσμάτων των ΠΠΑ. 

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι 5 συστάδες που δημιουργήθηκαν με τις επαγγελματικές κατηγορίες των 

γονέων, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και τις εκπαιδευτικές – 

πολιτισμικές εμπειρίες των παιδιών του δείγματος. 

Πιο αναλυτικά, η 1η και 2η συστάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από τα επαγγέλματα που εντάσσονται στα 

μη χειρωνακτικά, οι γονείς των παιδιών του δείγματος έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας χαρακτηρίζεται καλή (GE). Στις συστάδες αυτές τα νήπια του δείγματος εμφανίζεται 

πως έχουν αρκετές εκπαιδευτικές – πολιτισμικές εμπειρίες. Χαρακτηριστικά, στην 1η συστάδα τα νήπια του 

δείγματος φαίνεται να έχουν επισκεφθεί όλους τους πολιτισμικούς χώρους που εξετάστηκαν, έχουν πάει 

κινηματογράφο τουλάχιστον 4 φορές και διαθέτουν βιβλιοθήκη στο δωμάτιό τους. Η 3η συστάδα χαρακτηρίζεται 

κυρίως από τα νήπια του δείγματος με γονείς ασκούντες χειρωνακτικά επαγγέλματα, απόφοιτους μέσης 

εκπαίδευσης (10Λ & 12Λ) και μέτρια οικονομική κατάσταση (ME). Η 4η και 5η συστάδα χαρακτηρίζεται κυρίως 

από νήπια του δείγματος με γονείς άνεργους (9Α & 11Α) και ανειδίκευτους εργάτες ή αγρότες (9ΑΕ & 11ΑΕ) 

αντίστοιχα, ενώ η οικονομική τους κατάσταση χαρακτηρίζεται κακή (BE). Οι εκπαιδευτικές – πολιτιστικές 

εμπειρίες των παιδιών του δείγματος που εντάσσονται στην 3η, 4η και 5η συστάδα, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα 2, είναι περιορισμένες. 
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Πίνακας 2: 

Οι 5 συστάδες και οι κατηγορίες των μεταβλητών που τις χαρακτηρίζουν 

 

1η ΣΥΣΤΑΔΑ 2η ΣΥΣΤΑΔΑ 3η ΣΥΣΤΑΔΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΠΑΤ.ΑΝΑΛ=9ΥΕΣ 

/ 95,5% 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΠΑΤ.ΑΝΑΛ=9ΥΧΕ / 83,3% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΠΑΤ.ΑΝΑΛ=9ΧΥ / 73,5% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΜΗΤ.ΑΝΑΛ=11ΥΕ

Σ / 93,8% 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΠΑΤ.ΑΝΑΛ=9ΑΥΑΕ / 68% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΜΗΤ.ΑΝΑΛ=11ΧΥ / 67,3% 

ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΠΑΤΕΡΑ=10ΜΔ / 

78,6% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΜΗΤ.ΑΝΑΛ=11ΥΧΕ / 

77,8% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΜΗΤ.ΑΝΑΛ=11ΜΧΥ / 

73,7% 

ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΜΗΤ=12ΜΔ / 94,7% 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΜΗΤ.ΑΝΑΛ=11ΑΥΑΕ / 

76% 
ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΠΑΤΕΡΑ=10Λ / 87,5% 

ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤ=GE / 30,6% ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΠΑΤΕΡΑ=10ΑΤ / 74% ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΜΗΤ=12Λ / 78,5% 

ΚΑΣΤΡΟ=ΝΚΑ / 23,4% ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΜΗΤ=12ΑΤ / 64,7% ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤ=ΜΕ / 65,9% 

ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ=ΝΑΡ / 

40,5% 
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤ=GE / 55,3% ΚΑΣΤΡΟ=ΟΚΑ / 49% 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ=ΝΠΙ / 50% ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ=ΝΑ / 47,7% ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ=ΟΑΡ / 42,5% 

ΚΙΝΗΜΑΤ.ΦΟΡΕΣ=Κι4 / 45,2% 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ.ΕΠΑΓΓ.ΠΑΙΔΙΟΥ=1ΑΥΑΕ / 

47,7% 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ=ΟΠΙ / 43,1% 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ=ΝΒ / 20,6%  ΚΙΝΗΜΑΤ.ΦΟΡΕΣ=Κι0 / 47,4% 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ.ΕΠΑΓΓ.ΠΑΙΔΙΟΥ=1Υ

ΕΣ / 42,4% 
  

4η ΣΥΣΤΑΔΑ 5η ΣΥΣΤΑΔΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΠΑΤ.ΑΝΑΛ=9Α / 66,7% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΠΑΤ.ΑΝΑΛ=9ΑΕ / 75% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΜΗΤ.ΑΝΑΛ=11Α / 18,2% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΜΗΤ.ΑΝΑΛ=11ΑΕ / 62,5% 

ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΠΑΤΕΡΑ=10ΔΔ / 100% ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΜΗΤ=12ΥΕ / 92% 

ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΜΗΤ=12ΔΔ / 100% ΕΠΙΠ.ΕΚΠ.ΠΑΤΕΡΑ=10ΥΕ / 59,1% 

ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤ=BE / 21,8% ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤ=BE / 39,1% 

ΚΙΝΗΜΑΤ.ΦΟΡΕΣ=Κι1 / 17% ΘΕΑΤΡΟ=ΝΘΕ / 10% 

ΑΘΛ.ΔΡΑΣΤ=ΟΑΘ / 12,9% ΚΙΝΗΜΑΤ.ΦΟΡΕΣ=Κι0 / 12,9% 

 ΕΠΙΘΥΜΙΑ.ΕΠΑΓΓ.ΠΑΙΔΙΟΥ=1ΧΥ / 24,1% 

 

Στο γράφημα 7 απεικονίζονται οι 5 συστάδες που δημιουργήθηκαν. Στη γραφική παράσταση φαίνεται 

ότι στα άκρα του σημειώνονται οι ακραίες τιμές, δηλαδή στο 1ο τεταρτημόριο απεικονίζεται κυρίως η 5η συστάδα 

και στο 4ο τεταρτημόριο απεικονίζεται κυρίως η 1η συστάδα. Στην τομή των αξόνων και κάτω από αυτή 

εμφανίζονται οι μέσες τιμές. Πιο συγκεκριμένα, στο 2ο τεταρτημόριο κυριαρχούν η 3η και η 4η συστάδα, ενώ στο 

3ο τεταρτημόριο η 2η συστάδα. 

 Επίσης, στο γράφημα 8 χρησιμοποιείται η ευκλείδεια μετρική η μέθοδος συνένωσης Ward για την 

αυτόματη ιεραρχική ταξινόμηση μετά από την παραγοντική ανάλυση. 

 

 

Γράφημα 7: 

Απεικόνιση των συστάδων στο 1ο Παραγοντικό Επίπεδο 
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Γράφημα 8:  

Τρισδιάστατη απεικόνιση των συστάδων στο 1ο Παραγοντικό Επίπεδο 

 
 

Τα παιδιά επιλέγουν επάγγελμα 

 

Για να μελετηθεί η συνάφεια επιθυμίας επαγγέλματος του παιδιού με τα επαγγέλματα των γονέων του 

δείγματος ως δείγμα αναπαραγωγής της κοινωνικής δομής, τα νήπια του δείγματος ερωτήθηκαν τι θα ήθελαν να 

γίνουν όταν μεγαλώσουν. 

Στα γραφήματα 9 & 10 απεικονίζεται η συνάφεια της επιθυμίας του επαγγέλματος του παιδιού (πράσινο) 

με το επάγγελμα που ασκεί ο πατέρας του και η μητέρα του αντίστοιχα (μπλε). Παρατηρείται λοιπόν ότι τα νήπια 

επηρεάζονται άμεσα από το επάγγελμα του γονέα και επιθυμεί να ακολουθήσει κάποιο επάγγελμα που εντάσσεται 

στην ίδια επαγγελματική κατηγορία με αυτό των γονέων του. Αυτό φαίνεται να ισχύει για όλες τις επαγγελματικές 

κατηγορίες. Χαρακτηριστικά τα νήπια του δείγματος με πατέρα ή/και με μητέρα που είναι υψηλού επιπέδου 

στέλεχος του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα θα ήθελαν επίσης να γίνουν υψηλού επιπέδου στελέχη, ωστόσο 

και στην περίπτωση που ο πατέρας ασχολείται με χαμηλότερου επιπέδου μη χειρωνακτικές εργασίες του 

δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και το παιδί επιθυμεί να ακολουθήσει το αντίστοιχο επάγγελμα. 
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Γράφημα 9:  

Συνάφεια επιθυμίας επαγγέλματος νηπίου με το επάγγελμα του πατέρα 

 
 

Γράφημα 10:  

Συνάφεια επιθυμίας επαγγέλματος νηπίου με το επάγγελμα της μητέρας 

 
 

 

Σύνοψη αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

 

 Η έννοια της ελεύθερης κουλτούρας αποτελεί βασική έκφανση του πολιτισμικού κεφαλαίου, σύμφωνα 

με τους P. Bourdieu και J.-Cl. Passeron (1996, 1970). Η καλλιέργειά της αποτελεί βασική πρακτική του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, επιχειρώντας να κληροδοτήσει το ήδη κεκτημένο πολιτισμικό κεφάλαιο από γενεά 

σε γενεά. Ο τρόπος μετάδοσης της ελεύθερης κουλτούρας γίνεται με τρόπο «οσμωτικό» από το κοινωνικό 

περιβάλλον του ατόμου και ιδίως από το οικογενειακό του περιβάλλον, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει ή να 

βελτιώσει τη θέση του στη δομή των ταξικών σχέσεων (Bourdieu, 2002). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω 
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στρατηγικών αναπαραγωγής που έχουν τη μορφή πρακτικών όπως την επίσκεψη πολιτιστικών χώρων, την 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, την ανάγνωση βιβλίων, κ.λπ. Έτσι, το άτομο διαμορφώνει 

προδιαθέσεις για πολιτιστική πρακτική, οι οποίες μετασχηματίζονται σε καλλιεργημένη διάθεση (Bourdieu, 

1966). 

 Από την πλευρά του ο εκπαιδευτικός θεσμός προϋποθέτει την ελεύθερη κουλτούρα -που είναι παρόμοια 

με την κουλτούρα των κυρίαρχων τάξεων- χωρίς, όμως, να τη διδάσκει μεθοδικά (Bourdieu, 2001 & 2002).  Με 

τον τρόπο αυτό νομιμοποιείται η ύπαρξη μιας κυρίαρχης κουλτούρας, η οποία με τη σειρά της νομιμοποιεί τα 

συμφέροντα των κυρίαρχων ομάδων με αποτέλεσμα να προκαλείται ένα είδος «φυλετισμού της ευφυΐας», 

αποκλείοντας τους εξουσιαζόμενους από την αναγνωρισμένη κουλτούρα (Bourdieu & Passeron, 1996˙ 

Μπουρντιέ, 1994). Συνεπώς, η επιτυχία ή η αποτυχία του μαθητή στο σχολείο είναι συνάρτηση της απόστασης 

μεταξύ του πολιτισμικού κεφαλαίου της οικογένειας και του σχολείου (Θάνος & Τόλιος, 2013). 

 Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις πρακτικές που 

ακολουθούν οι γονείς στα παιδιά τους και ενισχύει το κατεχόμενο πολιτισμικό κεφάλαιο. Επίσης, η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας είναι ανάλογη με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και το επάγγελμά τους. Από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενισχύεται η διαπίστωση αυτή, καθώς παρατηρείται ότι οι γονείς των 

παιδιών του δείγματος που είναι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώματος ασκούν ανώτερα επιστημονικά επαγγέλματα μη χειρωνακτικά και δηλώνουν καλή οικονομική 

κατάσταση. Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται όσο μειώνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και αλλάζει το είδος 

των επαγγελμάτων τους σε χειρωνακτικά. Στις κατηγορίες αυτές η οικονομική κατάσταση δηλώνεται από μέτρια 

έως κακή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής τους γονείς που είναι απόφοιτοι της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και απασχολούνται ως ημιειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι εργάτες. 

 Οι εκπαιδευτικές – πολιτισμικές εμπειρίες των νηπίων που εξετάστηκαν ήταν η επίσκεψη πολιτιστικών 

χώρων με τους γονείς τους, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών, η 

ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες και η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο δωμάτιό τους. Εξετάζοντας την 

επισκεψιμότητα των πολιτιστικών χώρων με τους γονείς των νηπίων του δείγματος προκύπτει ότι δεν είναι μια 

ιδιαίτερα δημοφιλής πρακτική σε σχέση με τις υπόλοιπες, αφού κανένας από τους χώρους που εξετάστηκαν δεν 

έλαβε απαντήσεις άνω του 50%. Το Κάστρο των Ιωαννίνων έλαβε 49,5% θετικές απαντήσεις, ενώ το 

Αρχαιολογικό Μουσείο και η Δημοτική Πινακοθήκη των Ιωαννίνων 19,5% και 15,8% αντίστοιχα. Τα στοιχεία 

αυτά ενισχύουν την άποψη των Bourdieu & Darbel (1969, αναφορά στο: Βιδάλη, 2012: 20) ότι τα μουσεία 

επιλέγουν κοινωνικά το κοινό τους εκπέμποντας μηνύματα, τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες ικανότητες για να 

κατανοηθούν. Επίσης, η επίσκεψη των δύο τελευταίων πολιτιστικών χώρων απαιτεί να καταβληθεί κάποιο 

χρηματικό αντίτιμο για την πρόσβαση των επισκεπτών στο χώρο, κάτι το οποίο δεν απαιτείται για τον πρώτο 

χώρο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την αδυναμία μέρους του δείγματος της έρευνας να αδυνατεί να διαθέσει το 

χρηματικό αυτό ποσό για την επίσκεψη των εξεταζόμενων πολιτιστικών χώρων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι όσο πιο μη σχολειοποιήμενη είναι μια πρακτική, τα ποσοστά επί των απαντήσεων των υποκειμένων 

του δείγματος είναι σχετικά περιορισμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης είναι οι 

απαντήσεις των ερωτήσεων που αφορούν την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών 

ταινιών. Η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων είναι μια συχνή σχολειοποιημένη πρακτική και αυτό 

δικαιολογεί ότι το 69,5% του δείγματος απάντησε θετικά στην ερώτηση. Όμως, για τον κινηματογράφο που δεν 

περιλαμβάνεται στις σχολειοποιημένες πρακτικές, περίπου 4 στα 10 παιδιά του δείγματος απάντησαν ότι δεν 

έχουν βιώσει την πολιτισμική εμπειρία αυτή ούτε για μια φορά. 

 Η από κοινού εξέταση των παραπάνω πρακτικών με την κοινωνική-οικονομική κατάσταση των 

οικογενειών των παιδιών του δείγματος δείχνει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Φαίνεται ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των παιδιών ως προς την κατανάλωση των πολιτισμικών αγαθών που απολαμβάνουν 

όσο υπεισέρχεται ο κοινωνικός-οικονομικός παράγοντας. Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, το επάγγελμά 

τους, αλλά και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας είναι σε αναλογία με τις πολιτισμικές εμπειρίες των 

παιδιών τους. 

 Η επιθυμία του επαγγέλματος των παιδιών εξετάστηκε με σκοπό να καταδείξει την επιρροή και τα 

ερεθίσματα που δέχονται από τους γονείς τους, ακόμη και από τη νηπιακή τους ηλικία, διαμορφώνοντας πρότυπα. 

Το επάγγελμα χρησιμοποιείται και σε άλλες έρευνες για να καταδείξει την κοινωνική θέση του ατόμου στην 

κοινωνία, χωρίς όμως να αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο κατάταξής του (Κυρίδης, 1997˙ Θάνος, 2010). Στα 

αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η επιθυμία του επαγγέλματος των παιδιών έχει συνάφεια τόσο με το 

επάγγελμα που ασκεί ο πατέρας όσο και με της μητέρας.  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας θα ήταν κάπως πρώιμο και επισφαλές να ειπωθεί ότι η συνάφεια 

της επιθυμίας του επαγγέλματος των παιδιών με το επάγγελμα των γονέων καταδεικνύει την κοινωνική 

αναπαραγωγή. Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι με τις εκπαιδευτικές – πολιτισμικές πρακτικές που ακολουθούν οι 

γονείς διαμορφώνοντας την κουλτούρα των παιδιών τους και δημιουργώντας πρότυπα, καλλιεργούνται ήδη από 

την παιδική τους ηλικία σταδιακά οι δεσμευμένες πιθανότητες επιτυχίας των παιδιών τους στον εκπαιδευτικό 

θεσμό. Έτσι, αναδεικνύεται η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στην αναπαραγωγή της δομής της 

κοινωνίας επικυρώνοντας την κληρονομική μετάδοση του πολιτισμικού κεφαλαίου (Μπουρντιέ, 1994: 77). 
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Η τέχνη των διαπραγματεύσεων κλείνοντας διεθνείς οικονομικές 

συμφωνίες: Η διαπραγμάτευση της Ελλάδας για το χρέος της - Μαρία Κατσιγιάννη 

 

 

Μαρία Κατσιγιάννη 

Υποψήφια Διδάκτωρ, 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 
Τί είναι αυτό που καθορίζει το αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις κλείνοντας διεθνείς οικονομικές συμφωνίες; 

Η αξιολόγηση των διαπραγματεύσεων, ως μέσο για το χειρισμό κρίσεων, είναι δύσκολο εγχείρημα. Συνήθως, 

στις διαπραγματεύσεις διακυβεύονται πολύ σημαντικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί μια 

συμφέρουσα λύση και για τις δύο πλευρές.573 Κάθε διαπραγμάτευση είναι ξεχωριστή και δεν μπορεί να επιτευχθεί 

το επιθυμητό αποτέλεσμα, εφαρμόζοντας απλά συγκεκριμένες τεχνικές.574 Τελευταία, δίνεται όλο και 

μεγαλύτερη σημασία στην ανάλυση των διαπραγματεύσεων διεθνώς ως μέσο επίλυσης διακρατικών διαφορών, 

τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, κάθε μελέτη που αφορά στην ανάλυση 

της διαπραγματευτικής ικανότητας μιας χώρας ή ενός οργανισμού κλείνοντας διεθνείς οικονομικές συμφωνίες 

σίγουρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για να αντιληφθεί 

κανείς τις διαπραγματεύσεις ως μέσο άσκησης δημόσιας πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρούσα 

εισήγηση, η οποία πραγματεύεται την τέχνη και τις τεχνικές των διαπραγματεύσεων στο κλείσιμο διεθνών 

οικονομικών συμφωνιών.  

Τα κράτη, οι επιχειρήσεις, ακόμα και οι απλοί άνθρωποι προσπαθούν να διαπραγματευτούν τις συνθήκες 

ή τους όρους συμφωνιών και να οδηγηθούν σε μια εποικοδομητική συνεργασία.575 Οι διαπραγματεύσεις ως 

κλάδος των διεθνών σχέσεων έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς όλο και 

περισσότερες περιπτώσεις επίλυσης διαφορών αντιμετωπίζονται μέσω αυτών.576 Ας δούμε κάποιους ορισμούς 

που έχουν δοθεί για τις διαπραγματεύσεις. Ως διαπραγμάτευση ορίζεται η συζήτηση που γίνεται μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μερών που διαφωνούν σε κάτι, με σκοπό την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης μετά από 

αμοιβαίες υποχωρήσεις και αποτελεί το κλειδί για τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στη συνεργασία.577 

Εναλλακτικά, ως διαπραγμάτευση νοείται η διαδικασία της αμφίδρομης επικοινωνίας σχεδιασμένη να καταλήγει 

σε μια συμφωνία, όταν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν κάποια κοινά αλλά και κάποια συγκρουόμενα 

συμφέροντα,578 ενώ ένας άλλος ορισμός αναφέρει τη διαπραγμάτευση ως «κάθε σχέση αλληλεπίδρασης που 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση συμφερόντων».579  

Σε πρακτικό επίπεδο, τώρα, ανεξάρτητα από τον ορισμό που θα δοθεί για τις διαπραγματεύσεις, εκείνο 

που είναι χρήσιμο να διερευνηθεί είναι ποια στοιχεία συνθέτουν μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση στο κλείσιμο 

διεθνών οικονομικών συμφωνιών. Ειδικότερα, θα προσδιοριστούν ποιές τακτικές καθιστούν μια διαπραγμάτευση 

αποτελεσματική αλλά και ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων κλείνοντας διεθνείς 

οικονομικές συμφωνίες. Το κεντρικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η παρούσα μελέτη είναι ποιός είναι ο 

ρόλος της διαπραγματευτικής στρατηγικής ενός κράτους ή ενός Οργανισμού, ως πολιτική λήψης αποφάσεων σε 

περιόδους κρίσεων. Η βασική επιχειρηματολογία της μελέτης αυτής βασίζεται στην παραδοχή ότι το καλύτερο 

μέσο που έχουν τα κράτη και οι Οργανισμοί για να διεκδικήσουν τους στόχους τους είναι να αναπτύξουν μια 

καλή διαπραγματευτική πολιτική. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να μπορέσει να αξιολογήσει, μέσω της 

ανάλυσης της υπό εξέταση περίπτωσης, τις διαπραγματεύσεις ως μέσο επίλυσης διεθνών οικονομικών διαφορών, 

αλλά και ως εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς πώς μπορεί να εξελιχθούν οι διεθνείς σχέσεις όταν υπάρχουν 

κοινά, αλλά και αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των μερών. 

 Υπό το πρίσμα αυτό, θα διενεργηθεί μελέτη περίπτωσης, μέσα από την οποία θα παρουσιαστούν τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση στο κλείσιμο διεθνών συμφωνιών. 

Ειδικότερα, θα μελετηθεί η διαπραγμάτευση  της Ελλάδας με τους διεθνείς πιστωτές της, η οποία ξεκίνησε τον 

                                                 
573 Δημαράκης Γ., Το Ναυάγιο της Ελληνικής Διαπραγμάτευσης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2015., σ. 79. 
574 Georges P., Ευθυμιάδου Α., Τσίτος Δ., Τέχνη και Τεχνική των Διαπραγματεύσεων, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα, 1998 ό.π., σ. 16. 
575 Ury W., Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 12. 
576 Babbitt E., “The Evolution of International Conflict Resolution: From Cold War to Peacebuilding”, 

Negotiation Journal, October, 2009, σ. 539. 
577 Ury W., ό.π., σ. 12. 
578 Fisher R., Ury W., Patton B., Πετυχαίνω τη Συμφωνία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2002, σ. 25. 
579 Νικολόπουλος Α., Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων, εκδ. ΟΠΑ, Αθήνα, 2014, σ. 25. 
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Ιανουάριο του 2015 μετά τις βουλευτικές εκλογές που έλαβαν χώρα στις 25 Ιανουαρίου και την αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα, μέχρι και το κλείσιμο της συμφωνίας, τον Αύγουστο του ίδιου έτους. 

Περαιτέρω, θα εξεταστεί εάν η διαπραγμάτευση που πραγματοποιήθηκε από την Ελλάδα για το χρέος της 

αποτελεί μια καλή πρακτική των τακτικών διαπραγμάτευσης. Μελετώντας τα συστήματα δυνάμεων που 

αναπτύχθηκαν, στην υπό εξέταση περίπτωση, θα διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί μια καλή διαπραγματευτική 

πολιτική να βοηθήσει μια χώρα και κατ’ επέκταση έναν Οργανισμό να πετύχουν την πιο συμφέρουσα γι’ αυτούς 

συμφωνία και αντιπαραβάλλοντας την τακτική που ακολουθήθηκε από την ελληνική πλευρά διαπραγμάτευσης 

με τις αρχές που υποδεικνύει η θεωρία θα εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα. Πριν ξεκινήσουμε, όμως, με την 

μελέτη περίπτωσης είναι απαραίτητο να παρατεθούν ορισμένες θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις των 

διαπραγματεύσεων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση των διαπραγματεύσεων και να 

αξιολογήσουμε τα επιμέρους στοιχεία τους. 

Σύμφωνα με τους Lewicki R., Saunders D., Minton J.,580 έχουν παρατηρηθεί έξι χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν όλες τις καταστάσεις διαπραγμάτευσης: 1) υπάρχουν δύο ή περισσότερα μέρη που συμμετέχουν 

σε κάθε διαπραγμάτευση, 2) υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στα μέρη της διαπραγμάτευσης, 3) τα 

μέρη αποφασίζουν να διαπραγματευτούν επειδή θεωρούν ότι μπορούν να επηρεάσουν την άλλη πλευρά με σκοπό 

να επιτύχουν μια πιο συμφέρουσα για αυτά συμφωνία, αντί απλώς να δεχθούν ό,τι τους προτείνουν, 4) τα μέρη 

επιλέγουν την επίτευξη συμφωνίας από τη σύγκρουση και τη διακοπή των διαπραγματεύσεων ή την εμπλοκή 

τρίτου μέρους, 5) κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης τα μέρη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να δώσουν 

αλλά και να πάρουν, συνεπώς η κάθε πλευρά πρέπει να είναι προετοιμασμένη να κάνει υποχωρήσεις και να 

μετριάσει τις απαιτήσεις της όταν και όποτε κρίνεται σκόπιμο, 6) η αποτελεσματική διαπραγμάτευση προϋποθέτει 

τη διαχείριση άυλων, αλλά και υλικών παραγόντων.581 Συνεπώς, για να αναγνωρίσει κανείς ότι βρίσκεται σε 

κατάσταση διαπραγμάτευσης πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει εάν συντρέχουν όλες οι παραπάνω συνθήκες.  

 Η βαθύτερη γνώση της φύσης των διαπραγματεύσεων προϋποθέτει την βαθύτατη κατανόηση της 

διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ακόμα και στις περιπτώσεις που μπορεί οι διαπραγματευτές να αναγνωρίσουν 

την ανάγκη για έναρξη των διαπραγματεύσεων, εάν δεν έχουν καταλάβει καλά τη διαπραγματευτική διαδικασία 

ή δεν διαθέτουν επαρκείς διαπραγματευτικές δεξιότητες, η διαπραγμάτευση μπορεί να ναυαγήσει.582 Στο 

σύγχρονο κόσμο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο διενεργούνται οι διαπραγματεύσεις είναι αρκετά σύνθετο, 

γεγονός που καθιστά την διαπραγματευτική διαδικασία πιο απαιτητική και δύσκολη. Οι σύγχρονοι 

διαπραγματευτές έχουν πια να αντιμετωπίσουν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις και να συνυπολογίσουν 

πολλές παραμέτρους, οι οποίες συνήθως δεν εξαρτώνται από τους ίδιους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η παγκόσμια οικονομική αστάθεια, η οποία διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και μπορεί 

να μεταβάλλει ποικιλοτρόπως τη διαπραγματευτική διαδικασία. Κατά κανόνα, όσο πιο ασταθές είναι το 

περιβάλλον μιας διαπραγμάτευσης τόσο πιο δύσκολη είναι η χάραξη στρατηγικής και η υλοποίηση της.583 

Αφού κατανοηθεί η διαπραγματευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί η στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί στις διαπραγματεύσεις. Ο σωστός σχεδιασμός αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης των 

διαπραγματεύσεων, γι΄αυτό και οι διαπραγματευτές, πριν ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση, πρέπει να καθορίσουν 

τους στόχους τους και να σχεδιάσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν 4 βήματα στρατηγικού 

σχεδιασμού που είναι απαραίτητο να ακολουθούνται πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αρχικά πρέπει να 

γίνει ο καθορισμός των πλαισίων του προβλήματος, όπου προσδιορίζονται οι επιδιώξεις και οι προσδοκίες της 

κάθε πλευράς για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και ακολουθεί η στοχοθεσία, όπου ορίζονται οι στόχοι 

και ιεραρχούνται βάσει προτεραιοτήτων. Στη συνέχεια γίνεται ο σχεδιασμός της στρατηγικής, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν και τέλος πραγματοποιείται η οργάνωση ενός σχεδίου εφαρμογής της 

επιλεχθείσας στρατηγικής.584 

Στο διεθνές πεδίο, η προσπάθεια θεωρητικοποίησης της διεθνούς διαπραγματευτικής διαδικασίας 

συνδέθηκε με τη θεωρητική και ταυτόχρονα εμπειρική προσέγγιση και διαχείριση δύο διακριτών καταστάσεων 

που αποτέλεσαν την αιτία και αφετηρία ανάπτυξης δύο αντίστοιχα διακριτών και ανταγωνιστικών καθοδηγητικών 

- κανονιστικών μοντέλων διεθνούς διαπραγμάτευσης. Το πρώτο αφορά μια «συνολικά μηδενική» ή 

«διανεμητική» κατάσταση που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το μοντέλο της «διανεμητικής 

διαπραγμάτευσης» ή της «διαπραγμάτευσης θέσεων» και το δεύτερο μια «συνολικά μη- μηδενική» ή «συνολικά 

                                                 
580 Lewicki R., Saunders D., Minton J., Η φύση των διαπραγματεύσεων, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2004, σ.σ. 28-32. 
581 Άυλοι παράγοντες θεωρούνται τα ψυχολογικά κίνητρα που  μπορεί να επηρεάσουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τα 

μέρη κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, όπως για παράδειγμα η ανάγκη να κάνει κανείς καλή εντύπωση,  η 

επιθυμία να είναι ο καλύτερος στη δουλειά του, ο φόβος να δημιουργήσει προηγούμενο στις διαπραγματεύσεις, 

κ.α. Οι άυλοι παράγοντες είναι πολύ σημαντικοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και σύνεση κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας. Βλ. σχετικά Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ. 32. 
582 Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ. 27. 
583 Δημαράκης Γ., ό.π., σ. 42. 
584 Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ. 60. 
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θετική» κατάσταση που έχει συνδεθεί  με το μοντέλο της ολοκληρωτικής διαπραγμάτευσης, το οποίο έχει 

ειδικότερα  αρθρωθεί με το μεθοδολογικό μοντέλο της «διαπραγμάτευσης αρχών», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

του Harvard Negotiation Project και γνώρισε ευρύτατη διάδοση.585 Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές 

παράμετροι των μοντέλων αυτών. 

Η μέθοδος διαπραγμάτευσης θέσεων περιλαμβάνει την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης θέσης με κίνδυνο, 

όμως, τον εγκλωβισμό σε αυτήν. Εν γένει, η διαπραγμάτευση επί των θέσεων δημιουργεί κίνητρα για αναβολή 

της συμφωνίας και ως εκ τούτου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασύμφορη και χρονοβόρα.586 Η διαπραγμάτευση 

βάσει θέσεων αφορά κυρίως σε καταστάσεις όπου το προσδοκώμενο όφελος θεωρείται ή εκλαμβάνεται εξαρχής 

περιορισμένο, αφού είναι μέρος ενός αυστηρά προσδιορισμένου συνόλου. Ως αυτόνομο κανονιστικό μοντέλο, 

εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) η δύναμη των μερών διαδραματίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο, β) η 

έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας καθορίζει την πορεία προς την τελική έκβαση των 

διαπραγματεύσεων, γ) οι διαπραγματευτές υιοθετούν μια καθαρά διανεμητική αντίληψη, δ) οι διαπραγματευτές 

αντιλαμβάνονται γραμμικά και οργανώνουν σε καθαρά ατομική και αυστηρή διαβάθμιση το περιορισμένο πλέγμα 

των θέσεων τους, ε) η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις πραγματοποιείται μέσα από διαδοχικές φάσεις 

ατομιστικών πρακτικών ανταγωνισμού δύναμης και στρατηγικών παραποίησης.587 

Από την άλλη πλευρά, η μέθοδο διαπραγμάτευσης αρχών υποδεικνύει τέσσερις βασικές τακτικές που 

πρέπει να ακολουθεί κάθε διαπραγματευτής: α) να διαχωρίζει τους ανθρώπους από το πρόβλημα, β) να 

επικεντρώνεται στα συμφέροντα και όχι στις θέσεις, γ) να επινοεί μια σειρά από πιθανές λύσεις πριν αποφασίσει 

τί θα κάνει, δ) να επιμένει ώστε το αποτέλεσμα να στηρίζεται σε κάποιο αντικειμενικό πρότυπο.588 Το μοντέλο 

αυτό προτείνει, ουσιαστικά, ως την καλύτερη τακτική για να επιτευχθούν σταθερά και ωφέλιμα αποτελέσματα 

στις διαπραγματεύσεις, να κρατά κανείς ήπια στάση προς τους ανθρώπους και σκληρή προς το πρόβλημα. Η 

διαπραγμάτευση βάσει αρχών αποτελεί το επικρατέστερο μοντέλο των διεθνών διαπραγματεύσεων, που είναι 

γνωστό ως θεωρία Διαπραγμάτευσης Αρχών και έχει αναπτυχθεί από το Σχέδιο Διαπραγματεύσεων του 

Χάρβαρντ.589 Στη μέθοδο διαπραγμάτευσης βάσει αρχών, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στις εναλλακτικές λύσεις 

που πρέπει να αναπτύσσονται για την επίτευξη μιας συμφωνίας, καθώς το κλείσιμο μιας συμφωνίας εξαρτάται 

από το πόσο καλή είναι η καλύτερη διαθέσιμη εναλλακτική λύση. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ χρήσιμο, κάθε 

διαπραγματευτής να γνωρίζει τόσο τη δική του Καλύτερη Εναλλακτική Λύση έναντι μιας Προσφερόμενης 

Συμφωνίας (ΚΕΛΕΠΣΥ), όσο και της άλλη πλευράς.590 Η ΚΕΛΕΠΣΥ είναι ουσιαστικά το κατώτατο όριο με το 

οποίο θα πρέπει να συγκρίνει κανείς τις προτάσεις που λαμβάνει, ώστε να κρίνει αν πρέπει να προχωρήσει ή όχι. 

Όσο και αν είναι σημαντικό να έχει κάθε διαπραγματευτής στη διάθεσή του πλούτο, πολιτικές διασυνδέσεις, 

στρατιωτική δύναμη, στην πραγματικότητα, «η σχετική διαπραγματευτική δύναμη δύο πλευρών εξαρτάται από 

το πόσο ελκυστική είναι για την κάθε πλευρά η προοπτική της μη κατάληξης σε συμφωνία».591 

Οι διαπραγματεύσεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ήτοι στην επιμεριστική διαπραγμάτευση 

ή διαπραγμάτευση νίκης – ήττας και στην συνθετική διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση νίκης – νίκης. Στην 

πρώτη περίπτωση οι διαπραγματευτές εστιάζουν στο πως θα κατανεμηθεί μια δεδομένη ποσότητα 

αποτελεσμάτων, καθώς όσο περισσότερα κερδίζει η μια πλευρά τόσο περισσότερα χάνει η άλλη. Συνεπώς, οι 

στόχοι της μιας πλευράς έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της άλλης. Εδώ οι πόροι είναι σταθεροί και 

περιορισμένοι και η κάθε πλευρά προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το μερίδιο της στους πόρους αυτούς.592 Η 

επιμεριστική διαπραγμάτευση είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία που μπορεί να επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες 

σχέσεις των πλευρών και οδηγεί τα μέρη να εστιάζουν στις διαφορές τους και να αγνοούν τα κοινά τους σημεία.593 

Στον αντίποδα, στη συνθετική διαπραγμάτευση, οι διαπραγματευτές ψάχνουν λύσεις, ώστε να επωφελούνται και 

οι δύο πλευρές από τη διαπραγματευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα επιδιώκεται μια δίκαιη μεταχείριση της 

                                                 
585 Ραυτόπουλος Ρ., Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος, 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, σ. 3. 
586 Fisher R., Ury W., Patton B., ό.π., σ. 33. 
587 Ραυτόπουλος Ε., ό.π., σ. 6. 
588 Fisher R., Ury W., Patton B., ό.π., σ. 39. 
589 Το Σχέδιο Διαπραγμάτευσης του Χάρβαρντ αποτελεί μέρος του Προγράμματος Διαπραγματεύσεων της 

Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ και είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που επεξεργάζεται διαπραγματευτικά 

προβλήματα και αναπτύσσει και κοινοποιεί βελτιωμένες μεθόδους  διαπραγματεύσεων. Το Πρόγραμμα 

Διαπραγματεύσεων της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ δημιουργήθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του ΄80 στο 

Cambridge της Μασαχουσέτης από ακαδημαϊκούς διαφορετικών κλάδων, οι οποίοι ξεκίνησαν συζητήσεις για τη 

γέννηση νέων ιδεών περί των διαπραγματεύσεων (Βλ. σχετικά Tsay C.-J., Bazerman M., “A Decision – Making 

Perspective to Negotiation: A Review of the Past and a Look to the Future”, Negotiation Journal, October 2009, 

σ. 468). 
590 Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ. 34. 
591 Fisher R., Ury W., Patton B., ό.π., σ.σ. 146-147. 
592 Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ. 114. 
593 Georges P., Ευθυμιάδου Α., Τσίτος Δ., ό.π., σ.σ. 45-46. 
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άλλης πλευράς, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.594 Στην περίπτωση αυτή γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 

εναλλακτικών λύσεων που θα οδηγήσουν στο κλείσιμο μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας, καθώς όλα τα 

διαπραγματευόμενα μέρη πρέπει να αποκομίσουν κάποιο όφελος, ώστε να βγουν κερδισμένες αμφότερες οι 

πλευρές και έτσι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια σταθερή και επωφελή για όλα τα μέρη συμφωνία.595 

Μετά την εισαγωγή αυτή στις θεωρητικές προσεγγίσεις των διαπραγματεύσεων θα εξεταστεί η 

περίπτωση διαπραγμάτευσης της Ελλάδας με τους πιστωτές της το πρώτο εξάμηνο του 2015, ξεκινώντας από μια 

μικρή ιστορική αναδρομή της κρίσης χρέους που πλήττει τα τελευταία χρόνια την ελληνική οικονομία. Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες της κρίσης χρέους στην Ελλάδα είναι τα υψηλά δημόσια ελλείμματα, η μη 

αποτελεσματική διαχείριση του χρέους και των δημοσίων δαπανών, το εξωτερικό χρέος, η έλλειψη εξαγωγών, η 

χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και η κρίση στην αγορά εργασίας, με την εκτόξευση της 

ανεργίας σε πρωτοφανή επίπεδα.596 Ουσιαστικά, η ελληνική κρίση χρέους είναι απόρροια των παθογενειών σε 

πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, αλλά και των ελλιπών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, τα τελευταία 30 

χρόνια.597 Από τις αρχές του 2000 μέχρι και τα τέλη του 2007, όταν έγιναν πια εμφανή τα πρώτα σημάδια της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην παγκόσμια οικονομία ήταν ιδανικές, ώστε 

η Ελλάδα να μειώσει το χρέος της. Η παγκόσμια οικονομία, το διάστημα αυτό, αναπτυσσόταν με ραγδαίους 

ρυθμούς και τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας είχαν μειωθεί σημαντικά, με την εκμηδένιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου. Δυστυχώς, όμως, η Ελλάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της 

δόθηκε από τη συγκυρία αυτή, καθώς το όφελος που αποκόμισε από την μείωση των τόκων δανεισμού, δεν 

αξιοποιήθηκε για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους της και εν τέλει βρέθηκε αποδυναμωμένη, να προσπαθεί 

να αντιμετωπίσει την παγκόσμια, αλλά και την εγχώρια κρίση που εκδηλώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 

2000.598 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική το 2008, επεκτάθηκε γρήγορα και στην 

ελληνική οικονομία, με πολλαπλές επιπτώσεις για τη χώρα. Η κυριότερη επίπτωση της κρίσης για την Ελλάδα 

είναι η μακροχρόνια εξάρτησή της από τους δανειστές της. Στις αρχές του 2010 η τότε πολιτική ηγεσία της 

Ελλάδας στην προσπάθειά της να διαχειριστεί αυτήν την οικονομική κρίση, κατέφυγε σε οικονομική βοήθεια από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), συνοδευόμενη από συγκεκριμένους 

όρους που περιγράφονται στα Μνημόνια Συνεργασίας. Άλλωστε, είθισται, όταν υπάρχει οικονομική ενίσχυση 

από κάποια πλευρά σε μια άλλη, να υπάρχει σύνδεση χρηματοδότησης και επιβολής όρων εξυγίανσης, οι οποίοι 

τίθενται βεβαίως υπό διαπραγμάτευση. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανάγκη χρηματοδότησής 

της, συνεπεία της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για μια πολυμέτωπη και 

μακροχρόνια διαπραγμάτευση των όρων δανεισμού της.599 Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει υπογράψει τρία 

Μνημόνια Στήριξης. Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στην διαπραγμάτευση που οδήγησε τη χώρα στο Τρίτο 

Μνημόνιο η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 μετά τις πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα την περιόδο 

εκείνη. 

Η διαπραγμάτευση για το τρίτο Μνημόνιο έγινε σε εξαιρετικά σύνθετο και δυσμενές περιβάλλον με τις 

συζητήσεις να γίνονται πολλές φορές υπό πίεση χρόνου. Η αλλαγή πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα στις αρχές 

του 2015 δυσχέρανε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τη θέση της ελληνικής διαπραγματευτικής 

πλευράς. Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, που προκάλεσε η αναποτελεσματικότητα της ελληνικής πλευράς 

διαπραγμάτευσης, διεξήχθη το δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015. Η αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας και την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη έλαβε τέλος τον Αύγουστο, με την υπογραφή της 

νέας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, που συνιστά τη βάση του τρίτου Μνημονίου.600 Η ελληνική 

πλευρά αναγκάστηκε να υπογράψει ένα τρίτο Μνημόνιο, με τριετή διάρκεια, οι όροι του οποίου ήταν κατά πολύ 

δυσμενέστεροι από αυτούς που αρχικά είχαν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις αρχές του 2015.601 

Ουσιαστικά, μέσω της πολιτικής που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις επιμηκύνθηκε η αποπληρωμή του 

ελληνικού χρέους, μεταθέτοντας στις επόμενες γενιές το βάρος για την εξόφληση των δανείων. 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση για το χειρισμό της διαπραγμάτευσης της Ελλάδας με τους διεθνείς πιστωτές 

της, είναι σκόπιμο να διατυπωθούν, εν συντομία, οι θέσεις της κάθε ομάδας διαπραγμάτευσης στην υπό εξέταση 

περίπτωση. Από τη μία πλευρά, το ζητούμενο για την ελληνική ομάδα διαπραγμάτευσης, καθόλη τη διάρκεια της 

κρίσης, ήταν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ύφεσης και της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους, 

χωρίς όμως επιπλέον επιβάρυνση για την ελληνική κοινωνία. Υπήρχε πάντα η αποδοχή από την ελληνική πλευρά 
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ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν αντι-υφεσιακά μέτρα, τα οποία, όμως, θα έπρεπε να είναι αναπτυξιακά και όχι 

δημοσιονομικά ή πειθαρχικά.602 Από την άλλη πλευρά, οι συντελεστές της Τρόικας επιδίωξαν να αναγκάσουν 

την Ελλάδα να ακολουθήσει το δικό τους μοντέλο, αυτό του νεοφιλελευθερισμού. Ήταν αδιαμφισβήτητα η πιο 

ισχυρή πλευρά στη διαπραγματευτική αυτή διαδικασία,603 καθώς παρείχαν δεσμεύσεις για οικονομική βοήθεια 

της ελληνικής πλευράς και κατά την γνώμη τους πρότειναν την πιο σωστή λύση για την αντιμετώπιση της 

ελληνικής κρίσης χρέους, βάσει ενός δοκιμασμένου και επιτυχημένου μοντέλου. Παράλληλα, αξίωσαν από την 

Ελλάδα την εγγύηση ότι θα αντιμετωπίσει το πολιτικό της έλλειμμα και θα αναλάβει την ευθύνη για την 

αδιάλειπτη εφαρμογή του προγράμματος, ακολουθώντας μια κοινή γραμμή ανεξαρτήτως κυβερνητικού 

σχήματος. 604 

Η σκληρή διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους διεθνείς πιστωτές της που πραγματοποιήθηκε το πρώτο 

εξάμηνο του 2015 δεν απέδωσε τα προβλεπόμενα, κυρίως, γιατί τα ελληνικά κλιμάκια υπερτίμησαν τη 

διαπραγματευτική τους θέση, ενώ παράλληλα, υποτίμησαν τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη.605 

Τα αρμόδια πρόσωπα για την διαπραγμάτευση φαίνεται να είχαν ελάχιστες γνώσεις σχετικά με τη 

διαπραγματευτική διαδικασία, δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένα, οι προτάσεις τους δεν ήταν δομημένες, η 

τεκμηρίωση τους ήταν ελλιπής και δεν φάνηκε να πείθουν τους ευρωπαίους ομολόγους τους. Η επιλογή των 

στελεχών της Κυβέρνησης και του επιτελείου της αποδείχθηκε μη επιτυχημένη και έτσι ο ανασχηματισμός 

κρίθηκε αναγκαίος για το κλείσιμο της συμφωνίας. Επιπλέον, δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών 

δυνάμεων της χώρας, με σκοπό να αναπτύξουν μια κοινή γραμμή συνεννόησης σχετικά με τις στρατηγικές 

επιλογές της Ελλάδας και να εστιάσουν στην εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.606 

Ορισμένα από τα διαχρονικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που ακολούθησε η ελληνική πλευρά 

διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της με τους διεθνείς πιστωτές της για το κλείσιμο των 

συμφωνιών είναι η έλλειψη προετοιμασίας, η απουσία επιχειρημάτων για τη θεμελίωση των θέσεων της, η 

αδυναμία κοστολόγησης των προτάσεων και παρουσίασης των πιθανών αποτελεσμάτων τους, οι τεταμένες 

σχέσεις με τους διεθνείς πιστωτές της, η έλλειψη επαγγελματικών ικανοτήτων και προσωπικών δεξιοτήτων των 

διαπραγματευτών (όπως οι ειδικές γνώσεις τους στο υπό διαπραγμάτευση θέμα, τα προσωπικά χαρίσματα και 

ταλέντα, η ευχέρεια λόγου, η δημιουργία φιλικού κλίματος και οι επικοινωνιακές ικανότητες), η έλλειψη γνώσεων 

της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η αμυντική της στάση με κύριο χαρακτηριστικό την απουσία προτάσεων και 

το έλλειμμα πρωτοβουλιών, η έλλειψη συνοχής και επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών αποστολών, οι 

κωλυσιεργίες και η πολιτική αστάθεια.607 

 Η διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους δανειστές της μπορεί να χαρακτηριστεί σε γενικές γραμμές ως 

ελλαττωματική. Παρατηρήθηκε έλλειμμα διαπραγματευτικής κουλτούρας και απουσία δεξιοτήτων από τα 

ελληνικά κλιμάκια. Το βασικότερο πρόβλημα στην τακτική που ακολούθησε η ελληνική ομάδα 

διαπραγμάτευσης, καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είναι ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη και 

δεν είχε αναπτύξει καλές εναλλακτικές λύσεις. Η ελληνική πλευρά έχασε τη φερεγγυότητα της, καθώς 

επικεντρώθηκε σε ψευδή στοιχεία και ουτοπικές επιχειρηματολογίες. Δεν υπήρξε συνέπεια δηλώσεων και έργων, 

τεκμηριωμένος λόγος και σταθερότητα επιδιώξεων και συμπεριφοράς από την ελληνική πλευρά.608 Περαιτέρω, 

εξαντλήθηκαν τα χρονικά περιθώρια, γιατί αφενός υπήρχε η νοοτροπία της τελευταίας στιγμής και αφετέρου 

παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων.609 Τέλος, η ελληνική πλευρά δεν κατόρθωσε να 

εναρμονιστεί με την πιο αυστηρή και συγκροτημένη δομή της διαπραγματευτικής κουλτούρας των δανειστών της 

και παράλληλα παρουσιάστηκε έλλειμμα γνώσης και εφαρμογής των τεχνικών της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας.610  

 Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η διαπραγματευτική πολιτική που ακολουθήθηκε από την 

ελληνική πλευρά στην υπό εξέταση περίπτωση δεν αποτελεί επιτυχημένη εφαρμογή των τεχνικών 

διαπραγμάτευσης. Ως εκ τούτου οι λάθος χειρισμοί που έγιναν από την ελληνική πλευρά δυσχέραναν τη θέση της 

με πολλαπλές επιπτώσεις στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και εν γένει την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

Δεδομένης της έκτασης και της επιρροής των αποτελεσμάτων της διαπραγματευτικής στρατηγικής κάθε πλευράς 

στην έκβαση και την πορεία των διαπραγματεύσεων, τεκμαίρεται η σπουδαιότητα του ρόλου που καλείται να 

                                                 
602 Βενιζέλος Ε., Μύθοι και αλήθειες για το δημόσιο χρέος 2012 - 2017, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα, 2017, σ. 143. 
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προμηθειών, χρόνου, εξοπλισμών) έχει σημαντική πηγή επιρροής στην άλλη πλευρά και μπορεί να διεκδικήσει 

τους αντικειμενικούς του σκοπούς πιο αποτελεσματικά. Βλ. σχετικά Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ. 
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παίξει η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στις διαπραγματεύσεις ως εργαλείο άσκησης δημόσιας πολιτικής και 

λήψης αποφάσεων. Ξαναγυρνώντας στο αρχικό ερώτημα που τέθηκε θα παρατεθούν στη συνέχεια οι τακτικές 

που καθιστούν μια διαπραγμάτευση αποτελεσματική, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των 

διαπραγματεύσεων. 

 Ξεκινώντας από τις τακτικές μπορεί να ειπωθεί πως το κλειδί για να επιτευχθεί μια επιτυχημένη διεθνής 

συμφωνία είναι η σωστή προετοιμασία. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μπορεί να προκύψουν πολλοί 

αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ενός καλού στρατηγικού σχεδιασμού. Κατά 

κανόνα όσο πιο δύσκολη είναι η διαπραγμάτευση τόσο πιο εντατική πρέπει να είναι η προετοιμασία.611 Μια 

ακόμα πολύ σημαντική τακτική είναι η γνώση και η ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών. Ένας καλός 

διαπραγματευτής δεν πρέπει να αρχίζει τη διαπραγμάτευση πριν καθορίσει το σημείο εκείνο πέρα από το οποίο 

είναι πιο συμφέρον να αποχωρήσει παρά να παραμείνει στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεπώς, οι 

εναλλακτικές λύσεις αποτελούν πηγή δύναμης στις διαπραγματεύσεις.612 Ακολουθεί η διερεύνηση 

συμβιβαστικών λύσεων, καθώς όταν τα επιχειρήματα είναι αντικρουόμενα και δεν υπάρχει διάθεση συμβιβασμού 

οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε αδιέξοδο.613 Κάθε επιτυχημένος διαπραγματευτής πρέπει να είναι 

διατεθειμένος να επιδεικνύει την απαιτούμενη υπομονή. Ως εκ τούτου, κάθε πλευρά πρέπει να είναι 

προετοιμασμένη να αφιερώνει τον απαιτούμενο χρόνο και να θέτει τις προθεσμίες με προσοχή ώστε να 

αποφεύγονται τα τελεσίγραφα και οι κόκκινες γραμμές.614 Πολύ σημαντική παράμετρος στις διαπραγματεύσεις 

είναι και η παρατήρηση. Κάθε επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί μια καλή αντίληψη τόσο της δικής μας 

πλευράς όσο και της  απέναντι πλευράς. Ο σεβασμός στην άλλη πλευρά, ήτοι ο σεβασμός στην κουλτούρα, τις 

ιδεολογίες, τις συνήθειες, τις αξίες και τις πεποιθήσεις της αποτελεί μια ακόμα αδιαμφισβήτητα επιτυχημένη 

τακτική στις διαπραγματεύσεις. Έπεται  η ευελιξία και η αναζήτηση δημιουργικών λύσεων ώστε να καλύπτονται 

τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, η διατήρηση καλών σχέσεων με την άλλη πλευρά, ώστε να αναδειχθούν τα 

θετικά σημεία της συμφωνία,615 η διερεύνηση των συμφερόντων που κρύβονται στις θέσεις της άλλης πλευράς, 

ώστε να μπορέσουν να διατυπωθούν οι κατάλληλες προτάσεις και να γίνουν οι απαραίτητες παραχωρήσεις όταν 

η διαδικασία φτάσει σε τέλμα και τέλος, η διάσωση του γοήτρου της άλλης πλευράς, καθώς για να εξασφαλιστεί 

ότι μια διαπραγμάτευση θα έχει σταθερά αποτελέσματα πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπεται στην κάθε πλευρά να 

πάρει μόνη της την απόφαση για τη συμφωνία ή έστω να αισθάνεται ότι έχει συμμετάσχει στη λήψη 

αποφάσεων.616 

 Ως προς τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση μιας διαπραγμάτευσης, μια πολύ 

σημαντική παράμετρος είναι η αλληλεξάρτηση. Ως αλληλεξάρτηση νοείται η κατάσταση αμοιβαίας εξάρτησης, 

υπό την έννοια ότι τα δύο μέρη χρειάζονται το ένα το άλλο για να πετύχουν τους στόχους τους. Τα 

διαπραγματευόμενα μέρη μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες οφείλουν όμως να συνεργαστούν.617 Ακολουθεί 

η γνώση της ΚΕΛΕΠΣΥ, που αποτελεί το γνώμονα με τον οποίο πρέπει κάθε διαπραγματευτής να αξιολογεί 

οποιαδήποτε προτεινόμενη συμφωνία. Η επίτευξη μιας συμφωνίας εξαρτάται από το πόσο ελκυστική είναι για 

την κάθε πλευρά η εναλλακτική που διαθέτει. Κάθε διαπραγματευτής που διαθέτει ισχυρές εναλλακτικές λύσεις 

κατέχει μεγάλη δύναμη και ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης πλευράς.618 Επιπρόσθετα, ένας ακόμα 

σημαντικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι από τα λίγα στοιχεία στα οποία ο 

άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει. Το καλύτερο που έχει να κάνει κάθε επιτυχημένος διαπραγματευτής είναι να 

προβεί στις σωστές κινήσεις τη σωστή χρονική στιγμή, καθώς όταν μια διαπραγμάτευση γίνεται υπό πίεση χρόνου 

σίγουρα τα μέρη θα υποπέσουν σε στρατηγικά σφάλματα.619 Ο τόπος είναι ακόμα ένα στοιχείο που μπορεί να 

επηρεάσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Πολύ συχνά οι δύο πλευρές πριν την έναρξη της κύριας 

διαπραγμάτευσης διαπραγματεύονται αν οι συζητήσεις θα γίνουν στο χώρο της μιας πλευράς ή της άλλης ή σε 

κάποιον ουδέτερο τόπο.620 Ο έλεγχος στους πόρους, ήτοι στα χρήματα, στις προμήθειες, στο ανθρώπινο δυναμικό, 

στον εξοπλισμό, κτλ., αποτελεί μια ακόμα πολύ ισχυρή πηγή εξουσίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους 

διαπραγματευτές να καθορίσουν το παιχνίδι και κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης.621 Ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν το αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις είναι η ισχύς της 

κάθε πλευράς. Αυτός που καθορίζει το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη 

διαπραγματευτική ισχύ και καθίσταται ο κυρίαρχος παίκτης του συστήματος. Η ισχύς δίνει τη δυνατότητα σε 
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όποιον τη διαθέτει να υποχρεώνει κάποιον άλλον να κάνει ή να δέχεται ό,τι θέλει εκείνος. Η δύναμη της ισχύος 

όμως πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη προσοχή και αφού έχει εξαντληθεί η προσπάθεια άσκησης επιρροής με 

ήπια μέσα, καθώς τις περισσότερες φορές η άλλη πλευρά δεν κρατάει παθητική στάση απέναντι σε ενέργειες 

επιβολής ισχύος, αλλά προσπαθεί να αντιδράσει σθεναρά στις πιέσεις που της ασκούνται.622 Ως παράγοντες 

επηρεασμού του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων θεωρούνται, επίσης, τα οικονομικά συμφέροντα, η 

διαπραγματευτική κουλτούρα της κάθε πλευράς, καθώς και η αξιοπιστία και το ταλέντο στις διαπραγματεύσεις. 

Ειδικότερα, η αξιοπιστία ενός διαπραγματευτή σχετίζεται με τη συνέπεια που θα επιδείξει. Ο αξιόπιστος 

διαπραγματευτής δεν αλλάζει συνεχώς θέσεις, μιλάει με ευγένεια και δεν προβαίνει σε χαρακτηρισμούς για τους 

συνομιλητές του.623 

 Πριν κλείσουμε την εισήγηση αυτή είναι σημαντικό να αναφερθούν ορισμένα εμπόδια που 

παρουσιάζονται κατά το κλείσιμο διεθνών συμφωνιών. Ειδικότερα έχουν παρατηρηθεί επτά κοινοί παράγοντες 

που επηρεάζουν τις διεθνείς επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, οι οποίοι σπάνια απαντώνται στις εγχώριες 

συμφωνίες. Αυτοί οι παράγοντες είναι: το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι διαπραγματεύσεις, η 

κουλτούρα της κάθε διαπραγματευτικής πλευράς, η ιδεολογία και τα πολιτικά συστήματα, η ξένη γραφειοκρατία 

και οργάνωση, οι ξένοι νόμοι και οι ξένες κυβερνήσεις, η διαφορά νομίσματος και η αστάθεια και οι απότομες 

αλλαγές. Κάθε επιδέξιος διαπραγματευτής πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα στην εκάστοτε περίσταση και να 

βρίσκει τρόπους να παρακάμπτει ή ακόμα και να εξαλείφει τα εμπόδια αυτά ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις.624 Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητος ο αρχικός σχεδιασμός και στη 

συνέχεια, η αναπροσαρμογή των σχεδίων, καθώς προχωράνε οι διαπραγματεύσεις και προστίθενται νέες 

πληροφορίες μέσω της συστηματικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της στάσης της απέναντι 

διαπραγματευτικής πλευράς.625 

 Φτάνοντας στα τελικά συμπεράσματα, μπορούν να διατυπωθούν ορισμένες σημαντικές παραδοχές που 

χαρακτηρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία μέσω της οποία μπορεί κανείς να 

περάσει από την αντιπαράθεση στη συνεργασία και αποτελεί ίσως την πιο επωφελή τακτική επίλυσης διεθνών 

διαφορών.626 Τα πιο σταθερά αποτελέσματα σε μια αντιπαράθεση, ακόμα και για την πιο ισχυρή πλευρά, είναι 

συνήθως αυτά που επιτυγχάνονται μέσω της διαπραγματευτικής διαδικασίας.627 Η αποτελεσματική 

διαπραγμάτευση προϋποθέτει πάνω από όλα καλή επικοινωνία. Η επικοινωνία στις διαπραγματεύσεις δεν νοείται 

μόνο ως ανταλλαγή προσφορών και αντιπροσφορών. Προχωράει πέρα από αυτά, στην ανταλλαγή πληροφοριών, 

ώστε να διερευνηθούν τα κοινά συμφέροντα, οι θέσεις και η ΚΕΛΕΠΣΥ της άλλης πλευράς.628 Για να επιτευχθεί 

μια αποτελεσματική διαπραγματευτική πολιτική δεν αρκεί η γνώση των οικονομικών και τεχνοκρατικών 

χαρακτηριστικών του υπό εξέταση ζητήματος, αλλά απαιτείται και η γνώση των τεχνικών διαπραγμάτευσης και 

της δομής της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ένας πεπειραμένος διαπραγματευτής πρέπει να γνωρίζει πότε να 

υιοθετεί επιθετικό και πότε συναινετικό στυλ, πώς να αποφεύγει τα αδιέξοδα, σε ποιά στιγμή της 

διαπραγμάτευσης πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις του και τί πρέπει να κάνει για να πείσει την άλλη πλευρά, 

ώστε να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις του.629 

 Από την παραπάνω ανάλυση, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν μια 

στρατηγικής σημασίας μέθοδο για την επίλυση των διακρατικών διαφορών. Το καλύτερο μέσο που έχουν τα 

κράτη για να διεκδικήσουν, αποτελεσματικά, τους στόχους τους είναι να αναπτύξουν μια αποτελεσματική 

διαπραγματευτική πολιτική. Η διαπραγματευτική ικανότητα μιας χώρας μπορεί να τη βοηθήσει να κυριαρχήσει 

στη διάρκεια των συζητήσεων και τελικά να την οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε μια ανταγωνιστική 

κοινωνία, όπου κάθε μονάδα προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση της, κερδισμένη είναι εκείνη που θα αναπτύξει 

μια καλή διαπραγματευτική πολιτική και μέσω αυτής θα διεκδικήσει τα συμφέροντά της, διαδραματίζοντας όσο 

γίνεται πιο ενεργό και ισχυρό ρόλο τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.630 Εν κατακλείδι, η 

διαπραγμάτευση μιας διεθνούς επιχειρηματικής συναλλαγής είναι αναμφίβολα μια δυσχερής και επίπονη 

διαδικασία, ακόμα και αν υπάρχουν οι προσφορότερες πολιτικές τακτικές και οι πλέον ενδεδειγμένοι θεσμοί. 

Παρόλα αυτά, το καλύτερο μέσο που έχουν τα κράτη, οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις για να διεκδικήσουν τους 

στόχους τους είναι να αναπτύξουν μια καλή διαπραγματευτική πολιτική 

 

 

 

                                                 
622 Georges P., Ευθυμιάδου Α., Τσίτος Δ., ό.π., σ. 26. 
623 Δημαράκης Γ., ό.π., σ. 29. 
624 Salacuse J., ό.π., σ.σ. 23-24 
625 Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ.σ. 345-346. 

626 Salacuse J., ό.π., σ.σ. 12. 
627 Ury W., ό.π., σ. 162. 
628 Lewicki R., Saunders D., Minton J., ό.π., σ. 210. 
629 Δημαράκης Γ., ό.π., σ. 60-61. 
630 Fisher R., Ury W., Patto B., ό.π., σ. 27. 



 

670 

 

Βιβλιογραφία 
 

Βενιζέλος Ε., Μύθοι και αλήθειες για το δημόσιο χρέος 2012 - 2017, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα, 2017. 

Δημαράκης Γ., Το Ναυάγιο της Ελληνικής Διαπραγμάτευσης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2015. 

Fisher R., Ury W., Patton B., Πετυχαίνω τη Συμφωνία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2002. 

Lewicki R., Sauders D., Minton J., Η φύση των διαπραγματεύσεων, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2004 

Νικολόπουλος Α., Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων, εκδ. ΟΠΑ, Αθήνα, 2014. 

Georges P., Ευθυμιάδου Α., Τσίτος Δ., Τέχνη και Τεχνική των Διαπραγματεύσεων, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα, 1998. 

Ξαφά Μ., Δημόσιο Χρέος, εκδ. Παπαδοπούλου, Αθήνα, 2017. 

Ραυτόπουλος Ε., Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος, 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014. 

Salacuse J., Κλείνοντας Διεθνείς Συμφωνίες, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2002. 

Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ., Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα, 2012. 

Ury W., Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2000. 

 

Επιστημονικά Άρθρα 

 

Babbitt E., “The Evolution of International Conflict Resolution: From Cold War to Peacebuilding”, Negotiation 

Journal, October, 2009. 

Tsay C.-J., Bazerman M., “A Decision – Making Perspective to Negotiation: A Review of the Past and a Look to 

the Future”, Negotiation Journal, October 2009 

 

Άλλες πηγές 

 

Ετήσια έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το έτος 2015, Φεβρουάριος, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

671 

 

Η θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και οι Ξένες 

Άμεσες Επενδύσεις στη χώρα πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης - Απόστολος Λιόντος 

 

Απόστολος Λιόντος  

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

 

Εισαγωγή  

 

 Η οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2009 από τις ΗΠΑ ήταν το σημαντικότερο γεγονός της πρώτης 

δεκαετίας του 21ου αιώνα καθώς μετέτρεψε τα δεδομένα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και δημιούργησε 

μια νέα τάξη πραγμάτων όχι μόνο στη διεθνή οικονομία αλλά και στο εσωτερικό οικονομικό σύστημα των 

κυρίαρχων κρατών της υφηλίου. Τα περισσότερα κράτη του κόσμου «χτυπήθηκαν» άμεσα από τη σύγχρονη 

οικονομική κρίση γεγονός που επιβεβαιώνει τον κανόνα του αλληλένδετου χαρακτήρα του παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος. Ο μεγαλύτερος φορέας υπερεθνικής ολοκλήρωσης στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

έφτασε στα πρόθυρα της κατάρρευσης καθώς πολλά από τα κράτη-μέλη της βρέθηκαν ένα βήμα πριν τη 

χρεωκοπία. Οι άλλοτε κραταιές οικονομίες της Ευρώπης και μεγάλα κράτη, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, 

αντιμετώπισαν τεράστια οικονομικά προβλήματα χωρίς ωστόσο να φτάσουν στο έσχατο αποτέλεσμα της 

χρεωκοπίας. Εκτός όμως από αυτές τις οικονομικές υπερδυνάμεις αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισαν και 

άλλες μικρότερες οικονομίες, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ελλάδα. Η τελευταία, όπως είναι 

γνωστό, βίωσε και συνεχίζει να βιώνει τα χειρότερα αποτελέσματα της κρίσης ενώ οι υπόλοιπες χώρες άρχισαν 

τα ανακάμπτουν. 

 Το ελληνικό κράτος «βυθίστηκε» σε μεγάλη οικονομική ύφεση και λίγο πριν τη χρεωκοπία εντάχθηκε 

στο πρόγραμμα οικονομικής διάσωσης ζητώντας τη βοήθεια της ΕΕ. Η υπογραφή του πρώτου Μνημονίου 

δανειακής σύμβασης, τον Μάιο του 2010, είναι γεγονός και η Ελλάδα ξεκινά να βιώνει την πιο κρίσιμη περίοδο 

της σύγχρονης ιστορίας της. Σήμερα, 7 χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, η Ελλάδα έχει 

υπογράψει άλλα 2 Μνημόνια δανειακής σύμβασης και εξακολουθεί να μαστίζεται από τη κρίση και τα μέτρα 

λιτότητας τα οποία έχουν συμφωνηθεί.  

 Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και δυσοίωνη πραγματικότητα της Ελλάδας, έχουν επέλθει 

σημαντικές αλλαγές σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας οι οποίοι αποτελούσαν και εξακολουθούν να 

αποτελούν βασικοί πυλώνες οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης ενός κράτους. Η επιχειρηματικότητα, η 

ανταγωνιστικότητα, τα επενδυτικά κεφάλαια και συγκεκριμένα η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων 

βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή οικονομικού σχεδιασμού και βελτίωσης της οικονομίας μιας χώρας.  

 Επομένως, με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής ανασκόπησης 

κρίνεται αναγκαίος καθώς με αυτόν τον τρόπο θα εξεταστούν, θα αναλυθούν και θα συγκριθούν οι τομείς αυτοί 

της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο στην παρούσα κατάστασή τους αλλά και στην κατάσταση που βρισκόταν πριν 

την κρίση προσφέροντας έτσι μια συνολική θεώρηση των αλλαγών που προέκυψαν στην Ελλάδα εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης και της αβεβαιότητας που προκάλεσαν τα Μνημόνια στους ξένους επενδυτές και τις 

πολυεθνικές εταιρείες που βρίσκονταν ή σκόπευαν να επενδύσουν στον ελληνικό χώρο. Τέλος, η ανάλυση θα 

παρουσιάσει τη σημαντική αλληλένδετη σχέση μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και των πολυεθνικών εταιρειών 

και την κατάταξη της Ελλάδας στους δείκτες παγκοσμιοποίησης, επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

καθώς και τα αποτελέσματα των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα από το 2008 έως και το 2016.  

 

 

Κεφάλαιο 1 

 

Η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων στους τομείς που προαναφέρθηκαν για την περίπτωση της 

Ελλάδας καθώς και η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι πολύ 

δύσκολο να πραγματοποιηθούν χωρίς τον καθορισμό των σημαντικότερων ορισμών και εννοιών που περικλείουν 

αυτά τα αποτελέσματα. Με βάση λοιπόν αυτή τη παρατήρηση και για τη καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου 

της παρούσας ερευνητικής ανασκόπησης κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση ενός γενικού θεωρητικού πλαισίου 

το οποίο θα αποσαφηνίσει τις βασικότερες έννοιες με τις οποίες είναι δομημένη η συγκεκριμένη έρευνα.  

 

1.1.1 Δείκτες παγκοσμιοποίησης (KOF και A.T. Kearney) 

Η ενασχόληση με τον καθορισμό των εννοιών ξεκινά με τη παρουσίαση των δεικτών παγκοσμιοποίησης, Οι 

συγκεκριμένοι δείκτες «αποτελούν ένα κατάλογο χωρών ταξινομημένο σύμφωνα με την παγκοσμιοποίηση, την 
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παγκόσμια συνδεσιμότητα, ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης των οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, 

πολιτιστικών, πολιτικών και οικολογικών σφαιρών» (Βικιπαίδεια, 2017). Σύμφωνα με τον ορισμό, αυτοί οι δείκτες 

παρουσιάζουν τη κατάταξη των χωρών με βάση παγκόσμιες μετρήσεις όσον αφορά το πόσο 

«παγκοσμιοποιημένη» είναι μια χώρα και σε ποιους τομείς παγκοσμιοποίησης έχει μεγαλύτερο ποσοστό και 

υπερτερεί σε σχέση με άλλες χώρες.  

Ο γνωστότερος Δείκτης Παγκοσμιοποίησης είναι αυτός του KOF. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετράει τις τρεις 

βασικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης: την οικονομική, κοινωνική και πολιτική (KOF 2017). Κάθε μια από 

αυτές τις διαστάσεις εκφράζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για το επίπεδο παγκοσμιοποίησης της κάθε χώρας 

στην οποία γίνονται οι μετρήσεις. Αναλυτικότερα, με βάση την οικονομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης ο 

KOF ερευνά «τους όγκους εμπορίου και τις ροές επενδύσεων που δέχεται μία χώρα αλλά και αναμειγνύεται μία 

χώρα δηλαδή εξετάζει και τις εισροές αλλά και εκροές επενδύσεων και τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορίου. 

Επομένως αναλύει και τους εμπορικούς περιορισμούς που υπάρχουν σε κάθε χώρα αλλά και τους περιορισμούς στις 

κινήσεις κεφαλαίου που ενδεχομένως να υπάρχουν. Επιπλέον δείχνει και αντανακλά, και την αντίληψη που υπάρχει 

για τα χρηματιστήρια» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 261). Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης 

ο KOF παρουσιάζει «το μέγεθος των ιδεών και της πληροφόρησης που ανταλλάσσονται σε κοινωνικό επίπεδο 

μεταξύ δύο ή παραπάνω χωρών και πιο συγκεκριμένα μετρά το εύρος διάχυσης των ιδεών, της πληροφόρησης, των 

εικόνων και των ανθρώπων» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 261-262). Τέλος, η πολιτική διάσταση του KOF εκφράζει 

«το βαθμό πολιτικής συνεργασίας μεταξύ δύο ή παραπάνω χωρών, καθώς και την διάχυση των κυβερνητικών 

πολιτικών» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 262).  

Όλες οι μετρήσεις των τριών διαστάσεων της παγκοσμιοποίησης αλλά και τα αποτελέσματα τους βασίζονται 

σε επιμέρους μεταβλητές, οι οποίες είναι 23, και προσαρμόζονται στην εσωτερική αλλά και εξωτερική 

πραγματικότητα της εκάστοτε χώρας που ερευνάται. Άρα λοιπόν ο δείκτης KOF «αναλύεται σε μία κλίμακα από 

1 έως και 100 και είναι αποτέλεσμα έκφρασης της ανάλυσης των 23 μεταβλητών πάντοτε σταθμισμένες οι 

μεταβλητές με ειδικό βάρος στάθμισης η κάθε μία» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 262). Ενδεικτικά αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα οι τρεις διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης και οι μεταβλητές τους καθώς και η στάθμιση της 

κάθε μεταβλητής για το έτος 2017. 

 

Πίνακας 1: 2017 KOF Δείκτης Παγκοσμιοποίησης (KOF 2017) 

 

Δείκτες και μεταβλητές Ειδικό βάρος στάθμισης 

Α. Οικονομική Παγκοσμιοποίηση  36% 

1. Πραγματικές ροές  50% 

Εμπορίου (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 21% 

ΞΑΕ, απόθεμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 28% 

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (ως ποσοστό του 

ΑΕΠ) 

24% 

Πληρωμές εμβασμάτων εισοδήματος από/σε 

ξένους (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

27% 

2. Περιορισμοί 50% 

Απόκρυφα εμπόδια στις εισαγωγές  22% 

Το μέσο ποσοστό δασμών 28% 

Φόροι διεθνούς εμπορίου (ως ποσοστό των 

τρεχουσών εσόδων) 

26% 

Περιορισμοί  24% 

Β. Κοινωνική Παγκοσμιοποίηση 37% 

1. Πληροφορίες σε προσωπικό επίπεδο 

επικοινωνίας 

33% 

Τηλεφωνική κίνηση  25% 

Μεταφορές (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 2% 

Διακίνηση τουριστών σε διεθνές επίπεδο  26% 

Πληθυσμός αλλοδαπών στην χώρα (ως ποσοστό 

επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας) 

21% 

Διακίνηση γραμμάτων σε διεθνές επίπεδο (κατά 

κεφαλήν) 

25% 

2. Πληροφορίες και στοιχεία για τις ροές στην 

πληροφόρηση 

36% 

Χρήστες του Ίντερνετ (ανά 1000 άτομα) 37% 

Χρήστες τηλεόρασης (ανά 1000 άτομα) 39% 

Εμπόριο για εφημερίδες (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 25% 
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3. Πληροφορίες για την πολιτισμική εγγύτητα 32% 

Αριθμός των McDonald’s καταστημάτων (κατά 

κεφαλήν) 

47% 

Αριθμός των καταστημάτων IKEA (κατά 

κεφαλήν)  

47% 

Εμπόριο για βιβλία (ως ποσοστό του ΑΕΠ)  6% 

Γ. Πολιτική Παγκοσμιοποίηση  27% 

Αριθμός ξένων προξενείων στη χώρα 25% 

Αριθμός συμμετοχών της χώρας σε διεθνείς 

οργανισμούς  

27% 

Συμμετοχής σε ειδικές αποστολές συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών   

22% 

Συμμετοχή σε διεθνείς συμφωνίες  26% 

 

Ο Δείκτης Παγκοσμιοποίησης του KOF δεν είναι όμως ο μόνος ο οποίος μετρά το πόσο 

«παγκοσμιοποιημένη» είναι μία χώρα και σε ποια επίπεδα παγκοσμιοποίησης ξεπερνά άλλες χώρες. Πιο 

συγκεκριμένα υπάρχουν και άλλοι δείκτες οι οποίοι εξετάζουν τα ποσοστά παγκοσμιοποίησης των χωρών της 

υφηλίου καθώς και τις διακρατικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις τους. Ένας τέτοιου είδους Δείκτης 

Παγκοσμιοποίησης είναι και ο A.T. Kearney ο οποίος εξετάζει τις βασικότερες διεθνείς τάσεις οι οποίες 

αποκαλύπτουν εάν τα ηγετικά έθνη του κόσμου συνδέονται μεταξύ τους, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, σε 

παγκόσμιο επίπεδο (A.T. Kearney 2006). Ο A.T. Kearney διακρίνει την παγκοσμιοποίηση σε τέσσερις 

διαστάσεις: την οικονομική, την προσωπική, την τεχνολογική και την πολιτική. Σε αντίθεση με τον δείκτη KOF 

ο A.T. Kearney χρησιμοποιεί για τις μετρήσεις του 12 μεταβλητές οι οποίες, σύμφωνα με τις διαστάσεις της 

παγκοσμιοποίησης, χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: την οικονομική ολοκλήρωση, την προσωπική 

επικοινωνία, την τεχνολογική συνδεσιμότητα και την πολιτική συμμετοχή (A.T. Kearney 2006). Η οικονομική 

ολοκλήρωση περιλαμβάνει το διεθνές εμπόριο και τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, η προσωπική επικοινωνία 

περιλαμβάνει την τηλεφωνική κίνηση, τα ταξίδια, τα εμβάσματα και τις προσωπικές μεταφορές, η τεχνολογική 

συνδεσιμότητα περιλαμβάνει τους χρήστες του Ίντερνετ, αυτούς οι οποίοι υποδέχονται για πρώτη φορά το 

Ίντερνετ και τους ασφαλείς διακομιστές (servers) και τέλος η πολιτική συμμετοχή περιλαμβάνει τη συμμετοχή 

σε Διεθνείς Οργανισμούς, τη διατήρηση της ειρήνης με τη βοήθεια του ΟΗΕ, τη συμμετοχή σε Συνθήκες και τις 

Διακυβερνητικές μεταφορές (A.T. Kearney 2006).  

 

1.1.2 Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων δεικτών 

Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι δείκτες παρουσιάζουν συνολικές πληροφορίες για τα επίπεδα 

παγκοσμιοποίησης των χωρών, δέχονται αυστηρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. 

Αναλυτικότερα ο δείκτης KOF δέχεται κριτική για την ακρίβεια και τη σχετικότητα των δεδομένων που 

παρουσιάζει (evaluating KOF 2015). Αρχικά, μετρήσεις όπως η διακίνηση γραμμάτων σε διεθνές επίπεδο (κατά 

κεφαλήν) είναι ξεπερασμένες. Οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον χρησιμοποιούν το e-mail καθώς είναι πιο 

γρήγορο και πιο φθηνό. Επιπλέον, το εμπόριο για εφημερίδες τείνει και αυτό να ξεπεραστεί καθώς ολοένα και 

περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Ίντερνετ για να μαθαίνουν τα νέα. Το ίδιο συμβαίνει και με το εμπόριο 

για βιβλία επειδή οι πιο πολλοί άνθρωποι αγοράζουν βιβλία μέσω Ίντερνετ ή δανείζονται βιβλία από βιβλιοθήκες. 

Ακόμα, ότι έχει να κάνει με το εμπόριο είναι δύσκολο να μετρηθεί καθώς πολλές χώρες δεν γνωρίζουν το αληθινό 

μέγεθος της «ανεπίσημης οικονομίας» τους (μαύρη αγορά). Οι μαύρες αγορές στην πραγματικότητα είναι μέρος 

του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου όπως για παράδειγμα  το εμπόριο λευκής σαρκός (evaluating KOF 2015). 

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο κριτικής είναι και το γεγονός πως πολλές χώρες είναι μικρές και δεν έχουν πρεσβείες 

και έτσι βασίζονται σε πρεσβείες γειτονικών κρατών όπως το Μονακό το οποίο χρησιμοποιεί τις πρεσβείες που 

βρίσκονται στη Γαλλία. Εκτός αυτού κάποιες χώρες επιλέγουν να μείνουν ουδέτερες και να μη συμμετέχουν σε 

Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Ελβετία. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι λιγότερο παγκοσμιοποιημένη χώρα 

(evaluating KOF 2015). Ωστόσο, αν και ο KOF επιδέχεται σημαντική κριτική είναι ο πλέον έγκυρος δείκτης σε 

σχέση με τους υπόλοιπους και συγκεκριμένα με τον A.T. Kearney καθώς οι μετρήσεις του σταμάτησαν το έτος 

2007. Από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει κάποια καινούργια ενημέρωση του δείκτη γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ο KOF είναι ο μόνος πλέον εν ενεργεία δείκτης. Επομένως, ο δείκτης A.T. Kearney θα εξαιρεθεί 

από το πρακτικό κομμάτι της παρούσας ερευνητικής ανασκόπησης λόγω αδυναμίας παρουσίασης πρόσφατων 

μετρήσεων και αποτελεσμάτων.  

 

1.2 Αναφορά στην έκθεση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας και παρουσίαση των δεικτών 

επιχειρηματικότητας (starting a business και paying taxes) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελέτη των δεικτών επιχειρηματικότητας είναι η παρουσίαση της έκθεσης 

της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business». Η συγκεκριμένη έκθεση παραθέτει στοιχεία και αποτελέσματα του 

γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μιας χώρας καθώς και το σύνολο των νόμων το οποίο μεταξύ άλλων 
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καθορίζει τη συμπεριφορά της χώρας στις νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού της κλάδου. 

Σύμφωνα με τον Μπιτζένη «Η εν λόγω Έκθεση συντάσσεται από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank Group) 

κάθε έτος και ειδικότερα από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance Corporation) που 

από το 2003 στοχεύει στη λήψη αντικειμενικών μετρήσεων και στην ανάλυση τους σε ότι αφορά το νομοθετικό 

πλαίσιο που περιβάλλει τις επιχειρήσεις. Στόχος της είναι η δημιουργία μιας ισχυρής και αντικειμενικής βάσης 

δεδομένων ως προς την κατανόηση των νομοθετικών πλαισίων ανά χώρα με σκοπό η βελτίωση τους, ώστε να έχει 

άμεσο θετικό αντίκτυπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 116). Η αριθμός των οικονομιών 

που μελετά το Doing Business διαφέρει από έτος σε έτος και συγκεκριμένα για το έτος 2018 οι πληροφορίες 

αντλήθηκαν από 190 οικονομίες.  

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες παρουσιάζει η έκθεση βασίζονται στην ανάλυση 11 δεικτών μέτρησης της 

επιχειρηματικής νομοθεσίας σε 190 οικονομίες (Doing Business 2018). Οι δείκτες και το αντικείμενο μέτρησης 

του κάθε δείκτη αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2: Δείκτες και αντικείμενο μέτρησης (Doing Business 2018) 

 
Τέλος, κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί η μεγάλη αξία του Doing Business καθώς συλλέγοντας και 

αναλύοντας περιεκτικά δεδομένα για τη σύγκριση των νομοθετικών πλαισίων όσον αφορά τα επιχειρηματικά 

περιβάλλοντα των επιλεγόμενων οικονομιών, η έκθεση ενθαρρύνει τις οικονομίες να ανταγωνιστούν ως προς τη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων νομοθεσιών. Επιπλέον, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για μελλοντικές 

μεταρρυθμίσεις και λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης για ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ερευνητές του 

ιδιωτικού τομέα και άλλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το επιχειρηματικό κλίμα της κάθε οικονομίας (Doing 

Business 2018).  

Η συγκεκριμένη ερευνητική ανασκόπηση θα βασιστεί στην ανάλυση 2 δεικτών επιχειρηματικότητας στο 

πρακτικό της σκέλος προσπαθώντας να αναδείξει το επιχειρηματικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας. Οι 

δείκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν είναι οι : starting a business και paying taxes.  

 

1.2.1 Κριτικές στην Έκθεση «Doing Business» 

Όπως προαναφέρθηκε το Doing Business δεν αποτελεί απλά μία έκθεση η οποία παρουσιάζει το 

επιχειρηματικό περιβάλλον μιας οικονομίας αλλά έχει και μεγάλη ερευνητική αξία για όλους όσους ασχολούνται 

με τον επιχειρηματικό και γενικότερα με τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, οι επικρίσεις που δέχεται τα τελευταία 

χρόνια αυξάνονται όλο και περισσότερο προκαλώντας έτσι «τριγμούς» στην εγκυρότητα και σημασία της. Οι 

περισσότερες κριτικές τη θεωρούν ελαττωματική και μάχονται υπέρ της αναθεώρησης της από την Παγκόσμια 

Τράπεζα. Σύμφωνα με το άρθρο της Eurodad «Trade unions and campaigners slam “strongly flawed” Doing 

Business Report, after World Bank snubs call by two independent panels for root and branch reform» το οποίο 

δημοσιεύτηκε το 2014, ομάδες πολιτών και ανθρώπων οι οποίοι εκστρατεύουν κατά του Doing Business 

αναρωτιούνται γιατί η Παγκόσμια Τράπεζα σχεδιάζει να δημοσιεύσει την Έκθεση ακόμα και αν οι υπεύθυνοι 
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απέτυχαν να διορθώσουν τα «ισχυρά ελαττώματα» της τα οποία υπονομεύουν τους στόχους της για την εξάλειψη 

της φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας (Eurodad 2014). Επιπλέον, το συγκεκριμένο άρθρο κατηγορεί την 

ορθότητα των δεικτών τους οποίους χρησιμοποιεί η Έκθεση αναφέροντας πως το Doing Business κατατάσσει τα 

έθνη με βάση το επιχειρηματικό τους περιβάλλον με τη βοήθεια διαφόρων δεικτών οι οποίοι αποδεικνύονται 

προβληματικοί. Ο δείκτης «paying taxes» προωθεί έναν αγώνα δρόμου προς τα κάτω όσον αφορά την εταιρική 

φορολόγηση και ο δείκτης «access to credit» παρουσιάζει μια παραμορφωμένη εικόνα η οποία αποκλείει την 

παραοικονομία όπου ανήκει η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, 

ο δείκτης «employing workers» στον οποίο έχει ασκηθεί μεγάλη κριτική από εμπορικά συνδικάτα και άλλες 

οργανώσεις, συνεχίζει να είναι παρόν σε ένα παράρτημα το οποίο προωθεί τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά 

εργασίας οδηγώντας όμως στη μείωση των μισθών και την αλλοίωση των συνθηκών εργασίας (Eurodad 2014). 

Οι σημαντικότερες όμως κατηγορίες ως προς τον τρόπο σύνταξης του Doing Business ήρθαν από το εσωτερικό 

της ίδιας της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς νέα εσωτερικά έγγραφα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια αποκάλυψαν 

την ανησυχία του νομικού τμήματος της Τράπεζας όσον αφορά τη διαδικασία και τα ευρήματα της Έκθεσης για 

τα έτη 2011-12-13 (Bretton Woods Project 2013). Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο τμήμα υποστήριξε πως η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη της Έκθεσης είναι ελαττωματική, υπογράμμισε τα κενά 

δεδομένων στο «μαύρο κουτί» της Έκθεσης, την επιλεκτική επιλογή των προϋπαρχόντων στοιχείων και τον διπλό 

υπολογισμό των δεδομένων στους δείκτες (Bretton Woods Project 2013).  

 

1.3 Δείκτες ανταγωνιστικότητας (GCI και WCY) 

Οι δείκτες ανταγωνιστικότητας οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη παρούσα ερευνητική ανασκόπηση και κρίθηκαν 

απαραίτητοι για την μελέτη και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας είναι ο 

Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index - CCI) και η Επετηρίδα Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY). Πριν όμως από τη πρακτική χρήση τους στη 

μελέτη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, είναι αναγκαία η παρουσίαση του γενικού 

αντικειμένου μελέτης του κάθε δείκτη.  

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται από τον ανεξάρτητο 

Διεθνή Οργανισμό World Economic Forum (WEF) με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των κρατών της υφηλίου. Αναλυτικότερα ο GCI μετρά την εθνική 

ανταγωνιστικότητα η οποία ορίζεται ως το σύνολο των θεσμικών οργάνων, πολιτικών και παραγόντων οι οποίοι 

καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας (Global Competitiveness Report 2017-2018). Η μελέτη και ανάλυση 

των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων βρίσκεται στην Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global 

Competitiveness Report) η οποία δημοσιεύεται από το WEF μαζί με τον δείκτη GCI. Πιο συγκεκριμένα αυτή η 

έκθεση αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα 137 οικονομιών του κόσμου, παρέχοντας σημαντική κατανόηση των 

παραγόντων οι οποίοι οδηγούν  τις οικονομίες αυτές στην παραγωγικότητα και ευημερία (Global Competitiveness 

Report 2017-2018). Ο τρόπος με τον οποίο συντάσσεται η έκθεση από το WEF παρουσιάζεται από τον Μπιτζένη 

ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει πως «αυτή σκοπεύει στην εκτίμηση της συγκριτικής ικανότητας των οικονομιών 

του κόσμου να επιτύχουν διατηρήσιμη ανάπτυξη. Ενώ παλαιότερα έδινε μεγαλύτερη σημασία στο μακροοικονομικό 

περιβάλλον πρόσφατα έχει ενισχύσει τους δείκτες που αναφέρονται στο μικροοικονομικό επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο 

της επιχείρησης. Αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο ότι ο πλούτος των εθνών στην πραγματικότητα δημιουργείται και 

στο μικροεπίπεδο από τις εταιρείες που λειτουργούν σε μια οικονομία αλλά και την ποιότητα του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Το μοντέλο στο οποίο το WEF στηρίζει τη σύγκριση είναι σύνθετο. Συνολικά χρησιμοποιεί 180 

περίπου επιμέρους δείκτες, που κατανέμονται σε 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας και συνθέτουν τρεις γενικούς 

άξονες (Βασικές απαιτήσεις και Ενισχυτές Αποδοτικότητας και Παράγοντες καινοτομίας)» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 

258-259). Οι συγκεκριμένοι άξονες καθώς και οι πυλώνες ανταγωνιστικότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 3: Το πλαίσιο του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report 

2017-2018) 
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  Η Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (WCY) είναι μία έκθεση η οποία δημοσιεύεται ετησίως 

από την Επιχειρηματική Σχολή της Λωζάνης, IMD. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Κέντρο η Επετηρίδα 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια ετήσια έκθεση σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των χωρών και 

δημοσιεύεται από το IMD από το 1989. Αυτή αντικατοπτρίζει την επίδοση 63 οικονομιών και βασίζεται σε πάνω 

από 340 κριτήρια μέτρησης διαφορετικών πτυχών της ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook 

2017). Μελετώντας τα «χαρακτηριστικά γνωρίσματα» του WCY ο Μπιτζένης κατέληξε σε ένα γενικό πλαίσιο 

λειτουργίας της Επετηρίδας. Σύμφωνα με τον ορισμό «Η Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World 

Competitiveness Yearbook) του ιδρύματος IMD αναλύει και κατατάσσει συγκριτικά την ικανότητα των εθνών να 

δημιουργούν και να διατηρήσουν ένα περιβάλλον, το οποίο προωθεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Υποθέτει ότι η δημιουργία πλούτου λαμβάνει χώρα κυρίως στο επίπεδο των επιχειρήσεων και έτσι «η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» είναι κρίσιμης σημασίας. Όμως επειδή οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα 

εθνικό περιβάλλον που ενισχύει ή εμποδίζει τη δυνατότητα τους να ανταγωνίζονται εγχωρίως και διεθνώς, παίζει 

επίσης μεγάλη σημασία «η ανταγωνιστικότητα του περιβάλλοντος» ή «η ανταγωνιστικότητα των εθνών». Το  

μοντέλο ανταγωνιστικότητας που αξιολογεί η Επετηρίδα διαιρεί το εθνικό περιβάλλον σε τέσσερις κύριους 

παράγοντες:  

1. Οικονομική Αποδοτικότητα 

2. Κυβερνητική Αποδοτικότητα 

3. Επιχειρηματική Αποδοτικότητα 

4. Υποδομή» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 270).  

Τέλος, για την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας θα χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας 

Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Scoreboard) ο οποίος 

παρουσιάζει τη συνολική σειρά κατάταξης των 63 οικονομιών που καλύπτονται από το WCY.  

 

1.3.1 Κριτική στους δείκτες ανταγωνιστικότητας  

Ανάμεσα στους δύο δείκτες ανταγωνιστικότητας εκείνος ο οποίος επιδέχεται τη μεγαλύτερη κριτική 

είναι ο GCI. Αυτό συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, γιατί ο δείκτης παρουσιάζεται αρκετά αντιφατικός ως προς τον 

καθορισμό της ευρύτερης έννοιας της ανταγωνιστικότητας. Όπως επισημαίνει η Katy Wilson στο άρθρο της «The 

Global Competitiveness Index and other ways to measure progress» ο GCI δέχεται κριτική επειδή είναι αδιαφανής 

όσον αφορά τον ορισμό της ανταγωνιστικότητας. Από τη μια πλευρά συγχέει την ανταγωνιστικότητα με την 

παραγωγικότητα και την ευημερία ενώ αντιθέτως έχοντας ένα υψηλό σκόρ ανταγωνιστικότητας δε σημαίνει 

απαραιτήτως πως μία χώρα και οι πολίτες της βρίσκονται σε μεγαλύτερη ευημερία από άλλες χώρες. Αντ’αυτού 

φαίνεται πως οι δείκτες αντιπροσωπεύουν τη νεοφιλελεύθερη πολιτική του WEF (Wilson, 2015). Επιπρόσθετα, 

σε μια προηγούμενη δημοσίευση της, τονίζει πως η μέθοδος συλλογής των στοιχείων που παρουσιάζει ο δείκτης 

είναι ανέντιμη. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την «ανταγωνιστικότητα» ως μία έννοια η οποία 

συνδέεται με τον ανταγωνισμό. Όμως για το WEF η ανταγωνιστικότητα σημαίνει ευημερία, και μετριέται από το 

ΑΕΠ. Επιπλέον, δεν δίνεται καμία απόδειξη για να υποθέσουμε πως μία χώρα μεγιστοποιώντας το σκόρ της στον 
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GCI θα οδηγηθεί μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερη ευημερία. Εν συντομία, εμείς ενθαρρυνόμαστε εμμέσως να 

επιδιώξουμε τους πολιτικούς στόχους του WEF (κυρίως τον φιλελευθερισμό) με την απόλυτα αναπόδεικτη 

υπόσχεση πως αυτοί οι στόχοι θα μας οδηγήσουν στην ευημερία (Wilson, 2015).  

Ωστόσο, αν και ο GCI δέχεται περισσότερες κριτικές, και ο WCY έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής 

αξιολόγησης όσον αφορά την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα του. Σύμφωνα με τη Νεκταρία Βερίκου η 

αξιοπιστία της Επετηρίδας Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας είναι ένα θέμα το οποίο δικαιολογημένα τίθεται υπό 

αμφισβήτηση. Αυτό το πρόβλημα της υποκειμενικότητας εξαιτίας της παρουσίας των «χαλαρών δεδομένων» έχει 

ταλαιπωρήσει ακόμα και τους ερευνητές του IMD. Αυτό έγινε αντιληπτό από τότε που αυτοί άλλαξαν το βάρος 

που δίνεται στα ποιοτικά κριτήρια του δείκτη μεταξύ του 2003 και του 2004. Μέχρι το 2003 το βάρος ήταν ίσο 

με 1, ίσο δηλαδή με αυτό των «σκληρών δεδομένων», και το 2004 το άλλαξαν στο 0,5, μισό δηλαδή από αυτό 

των ποσοτικών «σκληρών δεδομένων». Με αυτή την αλλαγή προσπάθησαν να κάνουν τη μέθοδο πιο αξιόπιστη, 

αναγνωρίζοντας ότι ο ρόλος των ποιοτικών κριτηρίων δεν μπορεί να ισούται με τον ρόλο των ποσοτικών 

κριτηρίων (Berikou, 2007).  

 

1.4 Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) 

Η παρουσίαση και ανάλυση των δεικτών παγκοσμιοποίησης, επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

στις τρεις προηγούμενες ενότητες αποτελούσε βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό της ευρύτερης έννοιας των 

Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) καθώς η σύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των τριών εννοιών και 

των ΞΑΕ κρίνεται απαραίτητη. Με άλλα λόγια χωρίς το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και συγκεκριμένα τη 

διεθνοποίηση των αγορών, οι οποία άνοιξε το δρόμο για τη μετακίνηση των επενδυτικών κεφαλαίων σε πάνω 

από μία χώρες, δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης για Ξένες Άμεσες Επενδύσεις. Επομένως, η παγκοσμιοποίηση ήταν 

εκείνη η οποία δημιούργησε τις πολυεθνικές εταιρείες. Σύμφωνα με τον Κυρκιλή «Η πραγματοποίηση των ΑΞΕ 

μεταβάλλει τις επιχειρήσεις σε πολυεθνικές, οι οποίες μπορούν να οριστούν με απλό τρόπο ως οι επιχειρήσεις εκείνες 

οι οποίες κατέχουν ή ελέγχουν παραγωγικές μονάδες (θυγατρικές επιχειρήσεις) σε περισσότερες από μία χώρες» 

(Κυρκιλής, 2010, σελ. 19). Επιπλέον, το επίπεδο επιχειρηματικού περιβάλλοντος μίας χώρας καθώς και οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις του κράτους που αφορούν την επιχειρηματικότητα αποτελούν παράγοντες προσέλκυσης 

Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο ανταγωνιστικότητας μίας οικονομίας το οποίο όσο 

πιο υψηλό είναι τόσο περισσότερα κίνητρα παρέχει σε ξένους επενδυτές να επενδύσουν τα κεφάλαια τους στη 

συγκεκριμένη οικονομία. Αναφορικά με τη σχέση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, ο 

Λιάργκοβας επισημαίνει πως «Από τη δεκαετία του 1980, η παγκοσμιοποίηση και η ενίσχυση της διαδικασίας 

οικονομικής ολοκλήρωσης επέδρασαν σημαντικά στη σχέση ανάμεσα στις εισροές κεφαλαίων και την πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία (ανταγωνιστικότητα). Τόσο οι εισροές κεφαλαίων όσο και οι πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν μετατραπεί σε ενδογενείς μεταβλητές» (Λιαργκόβας, 2007, σελ. 51).  

Ωστόσο, για την ανάπτυξη του πεδίου των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων έχει επίσης μεγάλη σημασία η 

κατανόηση και αποσαφήνιση ορισμένων «θολών τοπίων» τα οποία περιβάλλουν τη γενική θεωρία των ΞΑΕ. 

Αρχικά, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πως υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον καθορισμό μίας γενικής έννοιας 

για τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις καθώς αυτές ποικίλουν από χώρα σε χώρα και η κάθε περίπτωση ΞΑΕ είναι 

διαφορετική. Όπως τονίζει ο Μπιτζένης «Διαχρονικά, πολλοί θεωρητικοί μελέτησαν την έννοια της επένδυσης στο 

εξωτερικό και την ξένη άμεση επένδυση ειδικότερα. Τι είναι ΞΑΕ και δεν μπορεί να εξηγηθεί με έναν ορισμό 

τεσσάρων-γραμμών, δεδομένου ότι περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από μία απλή συναλλαγή χρημάτων, η οποία 

στοχεύει στο κέρδος; Κάθε χώρα μπορεί να έχει διαφορετικά πρότυπα για το πότε μια ξένη επένδυση μπορεί να 

θεωρηθεί άμεση» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 349). Παρά το γεγονός, όμως, ότι οι ΞΑΕ παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, υπάρχουν κάποιες κοινές κατευθύνσεις οι οποίες οδήγησαν πολλούς ερευνητές στη δημιουργία 

ορισμών με σκοπό να εξηγήσουν το «φαινόμενο» των ΞΑΕ και να αναλύσουν τις περιπτώσεις εκείνες που 

ευθύνονται για τη σύσταση τους. Οι ορισμοί οι οποίοι δημιουργήθηκαν παρουσιάζουν μεταξύ τους πολλές 

ομοιότητες αλλά και διαφορές είτε περικλείοντας είτε αποκλείοντας κοινά χαρακτηριστικά των ΞΑΕ όπως τα 

αντιλαμβάνονται οι εκάστοτε ερευνητές.  

Στην προσπάθεια του να παρουσιάσει το γενικότερο πλαίσιο των ΞΑΕ και τη διαδικασία με την οποία 

δημιουργείται μια τέτοια επένδυση, ο Κυρκιλής κατέληξε σε έναν ορισμό σύμφωνα με τον οποίο η Ξένη Άμεση 

Επένδυση είναι «η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι μερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία 

της μητρικής εταιρείας. Η ΑΞΕ περιλαμβάνει τη μεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός πακέτου διακριτών αλλά 

ταυτόχρονα συμπληρωματικών παραγωγικών εισροών. Οι εισροές αυτές είναι είτε υλικές, π.χ. μετοχικό κεφάλαιο, 

κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, ενδιάμεσες και πρώτες ύλες, είτε άυλες, π.χ. τεχνογνωσία (know-how) οργάνωσης της 

παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, μάρκετινγκ κ.λ.π. Το σύνολο αυτών των εισροών είναι αναγκαίο για την επιτυχή 

πραγματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος. Η μεταφορά των πόρων 

γίνεται χωρίς την παρεμβολή της αγοράς, δεν έχει δηλαδή τη μορφή μιας εμπορικής συναλλαγής ή μιας συμφωνίας 

licensing ή franchising μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρηματικών οντοτήτων, αλλά πραγματοποιείται εντός της 

ίδιας επιχείρησης μεταξύ της μητρικής και μιας θυγατρικής της, της οποίας ιδιοκτήτης είναι η μητρική εταιρεία και 

η οποία είναι εγκατεστημένη σε χώρα ξένη προς τη χώρα καταγωγής της μητρικής επιχείρησης» (Κυρκιλής, 2010, 

σελ. 18-19). Αντίθετα με αυτόν τον εκτενή ορισμό, η Δημέλη έδωσε τη δική της εκτίμηση προσδιορίζοντας ότι 
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«Οι επενδύσεις που γίνονται σε μια χώρα με μεταφορά κεφαλαίων από μια άλλη χώρα ονομάζονται ξένες άμεσες 

επενδύσεις» (Δημέλη, 2010, σελ. 268). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως για να θεωρηθεί μια επένδυση ως 

Ξένη Άμεση Επένδυση θα πρέπει «ο άμεσος επενδυτής να κατέχει το 10% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου 

της επιχείρησης, σύμφωνα με τους ορισμούς της Eurostat και του ΟΟΣΑ» (Δημέλη, 2010, σελ. 321).  

Σε αυτό το σημείο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να επισημανθεί πως οι περισσότεροι ερευνητές τείνουν να 

συμφωνήσουν στο γεγονός ότι οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις διαφέρουν από τις λεγόμενες Επενδύσεις 

Χαρτοφυλακίου. Ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δυο ειδών επενδύσεων είναι κρίσιμος καθώς για να 

αποσαφηνιστεί η έννοια των ΞΑΕ χρειάζεται πρώτα να αποσαφηνιστεί η διαφορετική διαδικασία επένδυσης που 

ακολουθείται για τη δημιουργία Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τον 

Κυρκιλή, ο οποίος δημιούργησε έναν ορισμό και για αυτό το είδος ξένης επένδυσης, ως Επενδύσεις 

Χαρτοφυλακίου ορίζονται εκείνες οι επενδύσεις «οι οποίες έχουν τη μορφή είτε της παροχής δανείων στο 

εξωτερικό είτε της κατοχής μετοχών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής είτε της 

βραχυχρόνιας τραπεζικής τοποθέτησης σε ξένο νόμισμα με στόχο την εκμετάλλευση διαφορετικών αποδόσεων 

μεταξύ ξένων χωρών» (Κυρκιλής, 2010, σελ. 18). Έναν παρόμοιο ορισμό έδωσε και η Δημέλη η οποία αναφέρει 

πως «οι ξένες άμεσες επενδύσεις διαφέρουν από τις διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι οποίες έχουν 

βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, δεν υπάρχει δέσμευση για τη διάρκεια της επένδυσης και αποσκοπούν στην 

εκμετάλλευση των διαφορών στις αποδόσεις κεφαλαίου» (Δημέλη, 2010, σελ. 321). Για αυτόν τον διαχωρισμό 

μίλησε, τέλος, και ο Μπιτζένης ο οποίος προχώρησε σε έναν πιο διευρυμένο ορισμό της Επένδυσης 

Χαρτοφυλακίου και της διαφοράς της με την Ξένη Άμεση Επένδυση τονίζοντας πως «Η επένδυση χαρτοφυλακίων 

είναι η μεταφορά του κεφαλαίου που επιτρέπει στον επενδυτή να συμμετέχει στα έσοδα/κέρδη μιας επιχείρησης 

(μερισματική πολιτική). Πιο συγκεκριμένα, στην επένδυση χαρτοφυλακίων ο επενδυτικός στόχος είναι 

βραχυπρόθεσμος και έχει σκοπό τη γρήγορη αύξηση στο κεφάλαιο του επενδυτή και δεν υπάρχει πρόθεση να επέμβει 

στη διοίκηση της εταιρείας και ούτε να αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ούτε να συμμετάσχει στη 

διαχείριση της εταιρείας και να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου σε τέτοιο βαθμό ώστε να συμβάλει ο ίδιος αποφασιστικά 

στα οικονομικά δρώμενα της επιχείρησης. Στην άμεση επένδυση ο στόχος είναι η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, η 

αποβολή-μείωση του ανταγωνισμού, η στρατηγική συμμαχία, τα αυξανόμενα κέρδη κ.λ.π.» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 

408-409).  

Μετά την παρουσίαση και αποσαφήνιση αυτών των δυσνόητων πλαισίων που περιβάλλουν την έννοια της 

Ξένης Άμεσης Επένδυσης, καθίσταται αναγκαίος ο προσδιορισμός των κινήτρων που οδηγούν στη δημιουργία 

μιας Ξένης Άμεσης Επένδυσης, των αντικινήτρων και εμποδίων που μπορεί να παρουσιαστούν καθώς και των 

επιπτώσεων που έχουν οι ΞΑΕ στη χώρα υποδοχής, στη χώρα προέλευσης αλλά και στην ίδια τη πολυεθνική 

εταιρεία.  

 

1.4.1 Τα κίνητρα των  ΞΑΕ  

Μελετώντας τις συνθήκες εκείνες οι οποίες οδηγούν μια πολυεθνική εταιρεία στη δημιουργία ΞΑΕ σε 

μια άλλη ξένη χώρα είναι αντιληπτό πως για να γίνει μια τέτοια κίνηση από τη μητρική εταιρεία θα πρέπει να 

υπάρχουν ισχυρά κίνητρα τα οποία θα τη παροτρύνουν να επεκταθεί σε μια ξένη αγορά. Κατά τον Λιάργκοβα, 

τα κίνητρα μιας πολυεθνικής εταιρείας για τη δημιουργία ΞΑΕ είναι «ένας αριθμός εξειδικευμένων παραγόντων 

στη χώρα υποδοχής» (Λιαργκόβας, 2007, σελ. 98). Αυτοί οι παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για τη 

προσέλκυση ΞΑΕ σε μια χώρα. Πιο συγκεκριμένα «παράγοντες βαρύτητας(gravity), όπως το μέγεθος της αγοράς 

και η εγγύτητα στη χώρα προέλευσης, είναι από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες των ΞΑΕ. 

Επιπλέον, οι ΞΑΕ επηρεάζονται από το ευρύτερο περιβάλλον πολιτικής. Σε γενικές γραμμές, ένα ευνοϊκό περιβάλλον 

πολιτικής, που προωθεί τη μακροοικονομική σταθερότητα, διασφαλίζει τη λειτουργία των θεσμών, ελαχιστοποιεί 

τις στρεβλώσεις, υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και ενθαρρύνει τη διεύρυνση του ιδιωτικού τομέα, ασκεί 

θετικές επιδράσεις στις ΞΑΕ. Ακόμα, οι εμπορικές πολιτικές και κυρίως διάφορα κόστη που συνδέονται με το 

εμπόριο (δασμολογικά και παραδασμολογικά μέτρα, μεταφορικά κόστη) φαίνεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στις εισροές ΞΑΕ. Φορολογικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια προσελκύουν περισσότερο τις ΞΑΕ 

(Hassett and Hubbard, 1997). Τέλος, οι δεξιότητες των εργαζομένων ασκούν γενικά θετική επίδραση στις εισροές 

ΞΑΕ. Χώρες πλούσιες σε δεξιότητες τείνουν να ελκύουν βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εργαζομένους με μεγάλη 

εξειδίκευση» (Λιαργκόβας, 2007, σελ. 99-102).  

Από την άλλη πλευρά, ο Μπιτζένης παρουσιάζει έναν πιο μεστό και περιεκτικό ορισμό των κινήτρων 

σύμφωνα με τον οποίο «τα κίνητρα μπορεί να προέρχονται από την ανάγκη να ξεπεραστούν οι ατέλειες της αγοράς, 

γι’ αυτό και ενδέχεται να υπάρχουν πολλές λύσεις. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί πολλές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Για παράδειγμα, μια πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να αποφύγει την αναζήτηση και τη διαπραγμάτευση των εξόδων 

για την αγορά πρώτων υλών μέσω της κάθετης παραγωγής» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 59). Αναλυτικότερα, διαχώρισε 

τα κίνητρα των ΞΑΕ σε 5 κατηγορίες. Αυτές είναι: «1) Τα κίνητρα που παρέχονται άμεσα από την κυβέρνηση της 

χώρας υποδοχής (π.χ. οικονομικά κίνητρα, φορολογικές απαλλαγές). 2) Κίνητρα «προερχόμενα» από την αγορά της 

χώρας υποδοχής ή εκείνα που παρέχονται έμμεσα από την κυβέρνηση, ή εκείνα που προέρχονται από την παθητική 

συμπεριφορά της αγοράς της χώρας υποδοχής. 3) Κίνητρα που προέρχονται από τη διασύνδεση της χώρας υποδοχής 

και της καταγωγής. 4) Εσωτερικά κίνητρα που ανήκουν και «παρέχονται» από τις πολυεθνικές εταιρείες (ισχυρή 
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εμπορική επωνυμία, εμπειρία, τεχνογνωσία). 5) Κίνητρα ή ερεθίσματα που έχουν δημιουργηθεί από εξωτερικό 

περιβάλλον, δηλαδή εκτός της χώρας υποδοχής, είτε από παγκόσμιες πιέσεις της αγοράς, ή ακόμα που προέρχονται 

από εξωγενείς αιτίες εκτός της αγοράς της χώρας υποδοχής (π.χ. ο πόλεμος, οι πιέσεις της παγκοσμιοποίησης, η 

χώρα καταγωγής όταν είναι πολύ κορεσμένη, η κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και η μετάβαση)» 

(Μπιτζένης, 2014, σελ. 59-60).  

 

1.4.2 Τα αντικίνητρα και τα εμπόδια 

Εκτός, όμως, από τα κίνητρα τα οποία δίνονται σε μια πολυεθνική για να επενδύσει σε μια ξένη χώρα 

και που αναλύονται λεπτομερώς από την εκάστοτε εταιρεία, πριν την απόφαση για δημιουργία ΞΑΕ ερευνώνται 

«εξονυχιστικά» και τα αντικίνητρα, τα εμπόδια δηλαδή, τα οποία αποθαρρύνουν τη συγκεκριμένη εταιρεία για 

να δημιουργήσει μια άμεση επένδυση σε μια ξένη αγορά. Είναι πολύ σημαντικό για μια πολυεθνική εταιρεία να 

ερευνήσει, πέρα από τα οφέλη της, και τα κόστη που θα έχει η προώθηση μιας Ξένης Άμεσης Επένδυσης. 

Επομένως, η κάθε εταιρεία προσπαθεί να διερευνήσει αν η δημιουργία ΞΑΕ σε μια άλλη χώρα τη συμφέρει ή όχι. 

Με βάση αυτό αναλύονται όλα τα πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται στη χώρα υποδοχής και καθιστούν 

αποθαρρυντική την ίδρυση ΞΑΕ από μια μεγάλη πολυεθνική. Σύμφωνα με τον Μπιτζένη «Ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που μια επιχείρηση εξετάζει πριν αναλάβει ΞΑΕ είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

Όταν μια χώρα έχει ένα ασταθές νομικό σύστημα-γεγονός που συνεπάγεται συχνές αλλαγές στους κανονισμούς-

στερείται τους κατάλληλους νόμους ή αυτοί οι νόμοι δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, τότε το ρίσκο αυξάνεται» 

(Μπιτζένης, 2014, σελ. 380).    

Το σύνολο των κυριότερων αντικινήτρων τα οποία αποστρέφουν τις πολυεθνικές είναι: «1) Εάν η 

συναλλαγματική ισοτιμία είναι πτωτική και η χώρα πάσχει από μακροοικονομική αστάθεια (πληθωρισμός) 

(οικονομική άποψη) και εάν η χώρα πάσχει από πολιτική ή κοινωνική αστάθεια (π.χ. υψηλό επίπεδο απεργιών) 

(πολιτική άποψη), ο κίνδυνος σε αυτή τη χώρα αυξάνεται. Ειδικά για τις πρώην κομμουνιστικές χώρες ένα μεγάλο 

εμπόδιο είναι η έντονη κυβερνητική επέμβαση, η nomenklatura, η μαφία και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν 

στην αύξηση της δωροδοκίας, της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας. 2) Στην περίπτωση που μια χώρα δεν 

πληρεί τους κανονισμούς που επιτρέπουν την επαναφορά των κερδών στη μητρική χώρα, οι ΞΑΕ 

αποθαρρύνονται. 3) Εάν η υπό εξέταση χώρα έχει έλλειψη από άτομα με διευθυντικές δεξιότητες ή έλλειψη 

φυσικών πόρων και από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα ή ακόμα και αν οι ανωτέρω παράγοντες είναι διαθέσιμοι 

αλλά σε υψηλές τιμές, η επιχείρηση που χρειάζεται αυτούς τους παράγοντες δεν θα επενδύσει σ’ αυτήν τη χώρα. 4) 

Εάν η χώρα έχει ένα υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας ή το κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τους επενδυτές 

από τις παράνομες ενέργειες ή από το οργανωμένο έγκλημα σε μεγάλο βαθμό, η επιχείρηση δεν αισθάνεται ασφαλής 

να επενδύσει σ’ αυτήν τη χώρα. 5) Εάν το τραπεζικό σύστημα, η χρηματιστηριακή αγορά ή άλλες υπηρεσίες 

συναλλαγής δεν είναι αποτελεσματικές, τότε το κόστος συναλλαγής είναι πολύ υψηλό και η χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων πολύ δύσκολη. 6) Όταν μια χώρα στερείται των ευνοϊκών διμερών συνθηκών, επιχορηγήσεων, των 

ευνοϊκών φορολογικών πολιτικών, τότε δεν προσφέρει κίνητρα για ΞΑΕ από μόνη της. 7) Ο πολιτισμός και η 

τοπική συμπεριφορά σχετικά με την κατανάλωση, την εργασία και την παραγωγικότητα μπορεί να αποτελούν 

εμπόδιο εάν είναι αρνητικά προς την επιχείρηση. 8) Ένα άλλο εμπόδιο, που είναι έντονο στις πρώην κομμουνιστικές 

χώρες, είναι η δύναμη και η πολυπλοκότητα της κρατικής γραφειοκρατίας που τις εξουσίασε για πολλά έτη. 9) Το 

χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και η αρνητική καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων (χαμηλή τάση στην 

κατανάλωση), βεβαίως αποθαρρύνει μια επιχείρηση από την επένδυση σε μια τέτοια χώρα. 10) Το χαμηλό επίπεδο 

ανάπτυξης της τεχνολογίας καθώς επίσης και το χαμηλό επίπεδο υποδομής σε μια χώρα μπορούν να αποδειχθούν 

αποθαρρυντικά για μια επιχείρηση» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 380-381).  

1.4.3 Οι επιπτώσεις τους  

Η απόφαση και εν τέλει η δημιουργία μιας ΞΑΕ από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία σε μια άλλη ξένη 

χώρα επιφέρει σημαντικές επιδράσεις όχι μόνο στη χώρα υποδοχής και στη χώρα προέλευσης αλλά και στην ίδια 

την πολυεθνική καθώς και στη διαδικασία μετάβασης. Το σύνολο των επιπτώσεων των ΞΑΕ σε κάθε μία από τις 

τέσσερις αυτές κατηγορίες παρουσιάζεται παρακάτω. 

Οι επιπτώσεις των ΞΑΕ στη χώρα υποδοχής 

 Η επίδραση των ΞΑΕ στη χώρα υποδοχής είναι πολύπλευρη και χαρακτηρίζεται από διάφορους 

παραμέτρους. Γενικότερα οι ΞΑΕ επηρεάζουν σημαντικά τη χώρα υποδοχής με πολλούς τρόπους, και άμεσα και 

έμμεσα. Οι επιδράσεις των ΞΑΕ στη χώρα υποδοχής είναι είτε θετικές είτε αρνητικές καθώς εξαρτώνται από τον 

τρόπο με τον οποίο χειρίζονται από την τοπική κυβέρνηση και βιομηχανία. Οι επιπτώσεις των ΞΑΕ μπορεί να 

γίνουν αντιληπτές είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις μπορεί να είναι 

διαφορετικές από τις μακροπρόθεσμες όσον αφορά την ωρίμανση των συνθηκών (Bitzenis and Vlachos, 2012, 

σελ. 68). Σύμφωνα με τον Μπιτζένη οι επιδράσεις των ΞΑΕ στη χώρα υποδοχής χωρίζονται σε : «1) εκείνες που 

σχετίζονται με τις μεταφορές πόρων της τεχνολογίας και του κεφαλαίου, 2) εκείνες που αφορούν την απασχόληση, 

3) εκείνες που σχετίζονται με την αποδοτικότητα και την ανάπτυξη και 4) εκείνες που αφορούν το ισοζύγιο 

πληρωμών (ΙΠ)» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 387). Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό αλλά και με την προσθήκη 

κάποιων ακόμα οι επιπτώσεις οι οποίες παρατηρούνται είναι: «α) Επιπτώσεις μεταφοράς πόρων, β) Επιπτώσεις 

στην απασχόληση, γ) Οικονομική ανάπτυξη, παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, βιοτικό επίπεδο και επιπτώσεις 
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ανταγωνισμού, δ) Ισοζύγιο Πληρωμών: Εμπόριο και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ε) Η ανάπτυξη των 

διοικητικών ικανοτήτων των τοπικών στελεχών, ζ) Η αύξηση του ανταγωνισμού, η) Η ανάπτυξη των σχετικών 

βιομηχανιών-υπηρεσιών και τέλος θ) Ο αντίκτυπος των διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων για τη χώρα 

υποδοχής» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 389-399).  

Οι επιπτώσεις των ΞΑΕ στη χώρα προέλευσης 

 Η δημιουργία ΞΑΕ σε μια ξένη χώρα έχει σημαντικές επιδράσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, και 

στη χώρα από την οποία προήλθε. Πιο συγκεκριμένα, «Τα οφέλη για τη χώρα προέλευσης από τις εκροές ΞΑΕ 

είναι πολυάριθμα. Αρχικά, ο λογαριασμός κεφαλαίου του ισοζυγίου πληρωμών ης χώρας προέλευσης πιστώνεται 

από την εσωτερική ροή των ξένων εσόδων, δηλαδή τον επαναπατρισμό των κερδών. Το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας προέλευσης πιστώνεται επίσης, αν η πολυεθνική επιχείρηση 

χρειάζεται την πατρίδα της για να εξάγει κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, ενδιάμεσα αγαθά, συμπληρωματικά προϊόντα 

και ούτω καθεξής. Δεύτερον, η απασχόληση και το ΑΕΠ αυξάνονται όταν οι ΠΕΕ εισάγουν υλικά που παράγονται 

στην εγχώρια αγορά. Τρίτον, η πολυεθνική επιχείρηση της χώρας προέλευσης αποκτά πολύτιμες γνώσεις από την 

έκθεση της σε ξένες αγορές που μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθούν πίσω στη χώρα προέλευσης» (Μπιτζένης, 

2014, σελ. 402). Ωστόσο, οι ΞΑΕ ίσως έχουν και αρνητικό αντίκτυπο «στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας 

προέλευσης. Πρώτον, ο λογαριασμός κεφαλαίου του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας προέλευσης πάσχει από την 

αρχική εκροή κεφαλαίου που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των ΞΑΕ. Δεύτερον, το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών υποφέρει αν ο σκοπός της ξένης επένδυσης είναι να εξυπηρετήσει την εγχώρια 

αγορά με τις εισαγωγές από μια χαμηλού κόστους παραγωγική θέση στο εξωτερικό-για παράδειγμα η δημιουργία 

μιας εξαγωγικής βάσης. Τρίτον, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών καθίσταται 

προβληματικό αν οι ΞΑΕ αποτελούν υποκατάστατο των άμεσων εξαγωγών. Τέλος, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην 

απασχόληση, μια αρνητική εξωτερικότητα παρουσιάζεται επίσης όταν οι ΞΑΕ υποκαθιστούν το εμπόριο, μια 

ενέργεια που θα μπορούσε τελικά να αυξήσει το ποσοστό ανεργίας στη χώρα προέλευσης» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 

402-403).  

Οι επιπτώσεις των ΞΑΕ στην ίδια την πολυεθνική εταιρεία 

 Μεγάλη σημασία παρουσιάζουν και οι επιπτώσεις της ΞΑΕ στην ίδια την πολυεθνική εταιρεία. 

Ειδικότερα, όταν μια εταιρεία επενδύει στο εξωτερικό, στοχεύει, γενικά, στην αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας 

της. Η επίδραση της ξένης επέκτασης χαρακτηρίζεται κυρίως από τη διαδικασία επίτευξης αυτού του στόχου. Η 

εταιρεία πρέπει να εγκαθιδρύσει επιχειρηματικές σχέσεις με την κυβέρνηση της αγοράς υποδοχής, λαμβάνοντας 

υπόψη μια σειρά από παράγοντες: την ευνοϊκή ή δυσμενή υποδομή της χώρας υποδοχής, τις δυσκολίες στην 

εγκαθίδρυση ιδιοκτησιακής δομής, το ασταθές νομικό πλαίσιο, τις δυσκολίες στη χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων της, τα προβλήματα στη δημιουργία μιας πολιτισμικά εφαρμόσιμης στρατηγικής ανθρωπίνων 

πόρων και τη σημασία των θετικών ή αρνητικών οικονομικών δεικτών  της χώρας υποδοχής. Επιπλέον, η εταιρεία 

πρέπει να εργαστεί μέσα από τα πολλά διαφορετικά ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της νέας 

θυγατρικής. Τέλος, η πολυεθνική θα πρέπει να εξετάσει τα επίπεδα κρατικής γραφειοκρατίας, διαφθοράς, καθώς 

και τη νοοτροπία των εργαζομένων και των καταναλωτών οι οποίοι έχουν γεννηθεί και ανατραφεί κάτω από ένα 

διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως αυτά που δημιουργήθηκαν από τα κομμουνιστικά καθεστώτα στις 

μεταβατικές οικονομίες. Γενικότερα, και πιο συχνά από ότι όχι, οι πολιτισμικές διαφορές και η διαφορετική 

γλώσσα αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα των ξένων διαχειριστών (Bitzenis and Vlachos, 2012, σελ. 72-73).  

Οι επιπτώσεις των ΞΑΕ στη Διαδικασία Μετάβασης 

 Τέλος, η ύπαρξη μιας ΞΑΕ σε μια χώρα ασκεί μεγάλη επίδραση και στη διαδικασία μετάβασης «από μια 

κεντρικά διοικούμενη οικονομία σε μια οικονομία της αγοράς» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 405). Αυτό συμβαίνει 

καθώς «Η ξένη ιδιοκτησία μπορεί να είναι μεγάλη βοήθεια στο μετασχηματισμό μιας κρατικής επιχείρησης σε μια 

αποτελεσματική επιχείρηση «αγοράς». Ωστόσο, θέτει επίσης πίεση στην κυβέρνηση σχετικά με διάφορα ζητήματα 

όπως: την εγκαθίδρυση νομικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης, 

την ανάγκη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να σταματήσει τα μονοπώλια, την ανάγκη να 

εξαλειφθούν οι κρατικές επιδοτήσεις, την ανάγκη να επιταχύνει τις ανταγωνισιτικές πιέσεις στην αγορά, την ανάγκη 

για επιβολή σκληρών περιορισμών προϋπολογισμού, και κατά συνέπεια την ανάγκη να αγκαλιάσει τους «ευ 

αγωνίζεσθε» κανόνες της ανοιχτής αγοράς. Η ξένη ιδιοκτησία θα μετασχηματίσει σίγουρα τους στόχους μιας 

επιχείρησης από τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και την ενοικίαση-για-το-κράτος στη μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Η ξένη επιχείρηση θα συμβάλλει στη νομική μεταρρύθμιση, επειδή δε θέλει να βάλει σε κίνδυνο τις επενδύσεις 

στηριζόμενη στους «μπλε νόμους» και τους κανονισμούς. Μπορεί ακόμη να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της 

εκμετάλλευσης της κρατικής γραφειοκρατίας, ή τουλάχιστον την εξάρτηση από αυτήν, αν και οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις είναι γνωστό ότι τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης από τις κυβερνήσεις. Οι ΞΑΕ βοηθούν, ακόμη, τη 

διαδικασία μετάβασης της χώρας συνολικά, εφόσον το κεφάλαιο που επενδύεται βοηθάει τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας. Έτσι, εκτός από την οικονομική βοήθεια, βοηθούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 

την ανακατανομή των πόρων και τη δημιουργία κερδοφόρου προσανατολισμού. Οι ΞΑΕ βοηθούν, επίσης, στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και φέρνει την τεχνολογική, διαχειριστική 

εξέλιξη καθώς και εξέλιξη της απασχόλησης» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 405). 
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Κεφάλαιο 2 

 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή του γενικού πλασίου των εννοιών που 

αναλύθηκαν στο 1ο κεφάλαιο. Με βάση το σύνολο των καθορισμένων αυτών εννοιών το κεφάλαιο 2 μελετά και 

καταδεικνύει την ελληνική οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα καθώς και το σύνολο των Ξένων 

Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα από το 2008 έως και το 2017.  

 

2.1 Η θέση της Ελλάδας σύμφωνα με τον δείκτη παγκοσμιοποίησης του KOF 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με τον δείκτη παγκοσμιοποίησης 

του KOF. Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παγκοσμιοποίηση της Ελλάδας ενώ οι υπόλοιποι τρεις 

δείχνουν σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα με βάση τις τρεις διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης: την οικονομική, 

την κοινωνική και την πολιτική.  

 

Πίνακας 4: Η συνολική παγκοσμιοποίηση της Ελλάδας από το 2008 έως και το 2017 (KOF 2008-2017) 

 

Συνολική 

παγκοσμιοποίηση 

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Θέση  25 32 31 29 23 24 23 25 22 26 

Ποσοστό 73.43 77.00 75.83 76.98 81.30 80.31 80.29 79.08 80.40 80.60 

 

Πίνακας 5: H οικονομική πτυχή της παγκοσμιοποίησης για την Ελλάδα (KOF 2008-2017) 

 

Οικονομική 

παγκοσμιοποίηση 

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Θέση 37 41 43 39 39 47 44 51 47 52 

Ποσοστό 73.55 73.54 75.16 75.04 74.02 71.72 72.41 69.43 71.39 72.13 

 

Πίνακας 6: Η κοινωνική πτυχή της παγκοσμιοποίησης για την Ελλάδα (KOF 2008-2017) 

 

Κοινωνική 

Παγκοσμιοποίηση 
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Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Θέση 37 53 53 43 23 22 25 24 24 24 

Ποσοστό 66.45 71.41 65.53 67.21 80.33 80.44 79.91 79.84 80.43 80.74 

 

Πίνακας 7: Η πολιτική πτυχή της παγκοσμιοποίησης για την Ελλάδα (KOF 2008-2017) 

 

Πολιτική 

παγκοσμιοποίηση 

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Θέση 28 16 17 11 20 21 20 23 19 21 

Ποσοστό 83.85 92.20 93.11 94.11 92.81 92.06 91.83 91.29 92.05 91.33 

 

 Μελετώντας τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι πίνακες παρατηρείται πως το 2012 ήταν το 

υψηλότερο επίπεδο παγκοσμιοποίησης για την Ελλάδα με ποσοστό 81,30 ενώ το 2008 το χαμηλότερο με ποσοστό 

73,43. Από το 2008 έως και το 2012 υπάρχει μια σταδιακή άνοδος, με εξαίρεση το 2010 με ποσοστό 75,83 καθώς 

ήταν η χρονιά που υπογράφηκε το πρώτο Μνημόνιο για την Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα παρατηρείται μια μκρή 

κάμψη έως και σήμερα το 2017 με ποσοστό 80,60. Ωστόσο, το 2017 υπάρχει ελάχιστη άνοδος σε σχέση με το 

2016 που το ποσοστό ήταν 80,40.  

 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ανάλυση και των τριών διαστάσεων της παγκοσμιοποίησης (οικονομική, 

κοινωνική, πολιτική) επισημαίνεται ότι: το υψηλότερο επίπεδο οικονομικής παγκοσμιοποίησης για την Ελλάδα 

ήταν το 2010 με ποσοστό 75,16 ενώ το χαμηλότερο ήταν το 2015 με ποσοστό 69,43. Από το 2010 έως και το 

2017 με ποσοστό 72,13 υπάρχει μια σταδιακή κάμψη καθώς από το 2010 και έπειτα άρχισαν να φαίνονται τα 

αποτελέσματα της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που βρέθηκε και βρίσκεται ακόμα η χώρα. Επιπλέον, 

παρατηρείται ξανά μια μικρή άνοδος το 2017 σε σχέση με το 2016 που το ποσοστό ήταν στο 71,39. Όσον αφορά 

την κοινωνική παγκοσμιοποίηση, το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε φέτος το 2017 καθώς βρέθηκε στο 80,74 

ενώ το χαμηλότερο ήταν το 2010 με ποσοστό 65,53. Επίσης, και εδώ παρατηρείται πως το 2017 υπάρχει μικρή 

άνοδος σε σχέση με το 2016 καθώς από το 80,43 έφτασε στο 80,74. Η πολιτική παγκοσμιοποίηση από την άλλη 

πλευρά παρατηρείται πως βρίσκεται σε πολύ ηψηλά επίπεδα εκτός από το 2008 που είχε ποσοστό 83,85. Από το 

2008 μέχρι και το 2011 υπάρχει μεγάλη άνοδος του ποσοστού το οποίο έφτασε το 2011, η χρονιά με το υψηλότερο 

επίπεδο πολιτικής παγκοσμιοποίησης, στο 94,11. Από το 2011 και έπειτα υπάρχει σταδιακή κάμψη έως και 

σήμερα το 2017 που το ποσοστό βρίσκεται στο 91,33. Εδώ είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται πως το 2017 

υπάρχει πτώση σε σχέση με το 2016 όπου το ποσοστό βρισκόταν στο 92,05. Με βάση τα αποτελέσματα 

αποδεικνύεται ότι το 2010 είναι χρονιά σταθμός για την Ελλάδα στην οικονομική παγκοσμιοποίηση καθώς 

υπάρχει διαρκής πτώση ενώ αξιοσημείωτο είναι πως το 2017 υπάρχει σχετική βελτίωση του ποσοστού σε ολές 

τις διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης εκτός από την πολιτική. Για τη σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο βλέπε 

παράρτημα 1.  

 

2.2 Η θέση της Ελλάδας στους δείκτες επιχειρηματικότητας (starting a business και paying taxes) σύμφωνα 

με την έκθεση «Doing Business» 

Πριν από την παρουσίαση της κατάταξης της Ελλάδας στους δείκτες starting a business και paying taxes θα 

πρέπει να παρουσιαστεί η θέση της χώρας στη γενική κατάταξη του Doing Business σύμφωνα με την οποία 
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υπολογίζεται συνολικά, με τη βοήθεια όλων των επιμέρους δεικτών, το πόσο εύκολο είναι γενικά να δημιουργήσει 

κανείς μια επιχείρηση στην Ελλάδα.  Έτσι, ο πρώτος πίνακας θα είναι αφιερωμένος σε αυτή την ανάλυση ενώ οι 

επόμενοι δυο θα παρουσιάζουν τη θέση της χώρας στους δυο επιλεγμένους δείκτες (starting a business και paying 

taxes). 

 

Πίνακας 8: Συνολική κατάταξη της Ελλάδας στο Doing Business από το 2008 έως και το 2017 (Doing 

Business 2008-2017) 

 

Ease of Doing 

Business in 

Greece 

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Θέση 100 96 109 109 100 78 72 61 60 61 

 

Πίνακας 9: Κατάταξη της Ελλάδας στον δείκτη starting a business από το 2008 έως και το 2017 (Doing 

Business 2008-2017) 

 

Starting a 

Business  

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Θέση  152 133 140 149 135 146 36 52 54 56 

 

Πίνακας 10: Κατάταξη της Ελλάδας στον δείκτη paying taxes από το 2008 έως και το 2017 (Doing 

Business 2008-2017) 

 

Paying 

Taxes 

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Θέση  86 62 76 74 83 56 53 59 66 64 

 

 Αναλύοντας τα στοιχεία του 1ου πίνακα παρατηρείται ότι η χειρότερη θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με 

το πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσει κανείς μια επιχείρηση στη χώρα, είναι το 2010 και το 2011 

καταλαμβάνοντας την θέση 109 και τα δυο αυτά χρόνια. Ξεκινώντας το 2008 από τη θέση 100 υπήρξε σημαντική 

βελτίωση το 2009 καταλαμβάνοντας τη θέση 96. Από το 2010 όμως έως και το 2011 έπεσε 13 θέσεις καθώς αυτές 

οι δυο χρονιές είναι εκείνες οι οποίες δείχνουν πόσο έχει επηρεάσει τη χώρα η οικονομική κρίση και η ένταξη 

στο πρόγραμμα στήριξης και δανεισμού. Από το 2012 όμως έως και σήμερα το 2017 παρατηρείται πως υπάρχει 

μια τρομερή άνοδος στη θέση της Ελλάδας καθώς από τη θέση 100 το 2012 βρέθηκε στη θέση 61 το 2017. 

Ωστόσο, η καλύτερη θέση που κατέλαβε μέσα στα χρόνια της κρίσης ήταν το 2016 όπου βρέθηκε στη θέση 60. 

Φαίνεται, επομένως, πως παρά την τεράστια κρίση που βιώνει η Ελλάδα προσπάθησε να αναπτύξει το 

επιχειρηματικό της περιβάλλον, από το 2012 μέχρι και σήμερα, με σκοπό να δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος 

για την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων. Όπως τονίζει και ο Μπιτζένης, «Βασικό συμπέρασμα της εν λόγω Έκθεσης 

είναι πως οι οικονομίες του Ευρωπαϊκού Νότου οι οποίες «χτυπήθηκαν» από την οικονομική κρίση και τα 
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δημοσιονομικά τους μεγέθη, ενώ βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση, συνεχίζουν να στοχεύουν στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού κλίματος, ώστε να αποτελέσουν «πόλο έλξης» επενδύσεων και να επανέλθουν σε τροχιά υγιούς 

επιχειρηματικής ανάπτυξης» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 118).  

 Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη του δείκτη starting a business, η χειρότερη θέση την οποία κατέλαβε 

η Ελλάδα ήταν η 152η το 2008. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως παράδοξο καθώς μέχρι και το 

2017 όλες οι θέσεις που έχει καταλάβει είναι καλύτερες από αυτήν του 2008. Θα περίμενε κανείς πως, εφόσον 

από το 2010 και έπειτα έχει «βυθιστεί» σε οικονομική ύφεση, όλες οι επόμενες θέσεις τις θα έπρεπε να είναι πολύ 

χειρότερες, όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Πιο συγκεκριμένα, από το 2008 έως και το 2013 υπάρχουν 

αυξομειώσεις στη θέση της χώρας χωρίς ωστόσο να υπερβαίνουν τη θέση 152 του 2008. Σημαντική κάμψη 

σημείωσε το 2010 και το 2011 καταλαμβάνοντας τη θέση 140 και 149 αντίστοιχα. Επίσης, από το 2012 έως και 

το 2013 υπήρξε μεγάλη πτώση 11 θέσεων και από τη θέση 135 το 2012 έφτασε στη θέση 146 το 2013. Από το 

2013, όμως, έως και σήμερα έχει σημειώσει τρομερή άνοδο και η βελτίωση της είναι εμφανής καθώς από τη θέση 

146 το 2013 το 2017 έφτασε στη θέση 56. Ωστόσο, η σημαντικότερη και μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε μέσα 

σε ένα χρόνο από το 2013 που κατείχε τη θέση 146 έφτασε το 2014 στη θέση 36. Αυτό συνέβη καθώς η Ελλάδα 

εισήγαγε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τον επιχειρηματικό κλάδο. Αναλυτικότερα, «Η βελτίωση 

του εν λόγω δείκτη στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν ήταν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Doing Business 2009 η 

Ελλάδα περιόρισε την ελάχιστη μείωση κεφαλαίου για έναρξη μιας επιχείρησης κατά 80%, ενώ παράλληλα μείωσε 

το κόστος φορολόγησης κεφαλαίου αλλά και τον χρόνο υποχρεωτικής δημοσίευσης. Κατόπιν, το Doing Business 

2012 οι υπηρεσίες έναρξης επιχείρησης έγιναν ευκολότερες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που συνέδεε τις 

αντίστοιχες εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώ το Doing Business 2014 ανέφερε πως η χώρα έκανε όλη 

την διαδικασία ακόμη πιο ευέλικτη, εισάγοντας μια απλούστερη μορφή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και 

καταργώντας την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τέτοιου είδους επιχειρήσεις» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 118). 

 Όσον αφορά τον δείκτη paying taxes και εδώ παρατηρείται σημαντική βελτίωση καθώς η χειρότερη 

θέση που έχει καταλάβει η Ελλάδα ήταν η 86η το 2008. Από εκεί και έπειτα υπάρχει μια αυξομείωση και εδώ στις 

θέσεις τις οποίες καταλαμβάνει όμως ήταν όλες καλύτερες από αυτή του 2008 φτάνοντας φέτος το 2017 στη θέση 

64. Ωστόσο, η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει δεν είναι αυτή του 2017 αλλά αυτή του 2014 όταν βρέθηκε στη 

θέση 53. Παρατηρείται επομένως πως το 2014 υπήρξε σημαντική βελτίωση και στους δυο δείκτες 

επιχειρηματικότητας γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο 

ήταν πολύ σημαντικές και είχαν άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αν 

και το 2014 ήταν μία πάρα πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα και σε αυτόν τον δείκτη, το 2015, το 2016 και το 

2017 δεν κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της αλλά αντίθετα έπεσε κάποιες θέσεις χωρίς όμως να φτάσουν τη 

θέση του 2008. Για τη σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο βλέπε παράρτημα 2. 

Τέλος, την προσπάθεια αυτή της Ελλάδας να αντιστρέψει το κλίμα και να προσπαθήσει να δημιουργήσει 

ένα καλύτερο και πιο βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον παρά τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης που 

την βύθιζαν όλο και περισσότερο στην ύφεση, ακολούθησαν σχεδόν όλες οι χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν 

τεράστια οικονομικά προβλήματα όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και η Ιρλανδία. Σύμφωνα με τον 

Μπιτζένη, «τόσο η Ελλάδα, όσο και η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία επιχείρησαν την ολική 

ανατροπή μετά την οικονομική κατάρρευση, θέλοντας να επιφέρουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα» 

(Μπιτζένης, 2014, σελ. 118).  

 

2.3 Η θέση της Ελλάδας στους δείκτες ανταγωνιστικότητας (GCI και WCY) 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τη συνολική κατάταξη της Ελλάδας στον Δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων στους 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας από το 

2008 έως και το 2017.  

 

Πίνακας 11: Η κατάταξη της Ελλάδας στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global 

Competitiveness Report 2008-2017) 

 

Δείκτης Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας 

για την Ελλάδα 

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Κατάταξη 67 71 83 90 96 91 81 81 86 87 

Βαθμολογία 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 

 

Πίνακας 12: Οι 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα από το 2008 έως και το 2017 (Global 

Competitiveness Report 2008-2017) 

 

12 πυλώνες του Δείκτη 

Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας για 

την Ελλάδα 

          

Έτος  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Βασικές Απαιτήσεις 51 56 67 80 98 88 76 74 80 70 

Θεσμικά όργανα 58 70 84 96 111 103 85 81 81 87 

Υποδομές 45 47 42 45 43 38 36 34 37 38 

Μακροοικονομικό 

Περιβάλλον 

106 103 123 140 144 147 135 132 131 117 

Υγεία, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση  

40 41 40 37 41 35 41 41 46 48 

Ενισχυτές Απόδοσης 57 57 59 65 69 67 65 62 67 77 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

Κατάρτιση  

38 43 42 46 43 41 44 43 45 44 

Αποτελεσματικότητα της 

Αγοράς Αγαθών 

64 75 94 107 108 108 85 89 89 93 

Αποδοτικότητα της 

Αγοράς Εργασίας 

116 116 125 126 133 127 118 116 114 110 

Οικονομική Ανάπτυξη της 

Αγοράς 

67 83 93 110 132 138 130 131 136 133 

Τεχνολογική Ετοιμότητα  59 53 46 47 43 39 39 36 42 50 

Μέγεθος Αγοράς  33 34 39 42 46 47 49 52 56 58 

Καινοτομία και 

Εξειδίκευση  

68 66 73 81 85 81 74 77 70 71 

Πολυπλοκότητα 

Επιχειρήσεων 

66 66 74 77 85 83 74 74 69 73 

Καινοτομία 63 65 79 88 87 87 79 77 72 75 

 

 Αναλύοντας τον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας παρατηρείται πως η Ελλάδα έχει μια συνεχή 

πτώση από το 2008 έως και το 2012. Η πτώση αυτή ξεκίνησε το 2004 και συνεχίστηκε μέχρι και το 2012 όπου 

κατέλαβε την 96η θέση. Από εκεί και έπειτα παρατηρείται μια σταδιακή άνοδος μέχρι και το 2015 

καταλαμβάνοντας την 81η θέση. Ωστόσο, αυτή η ανοδική πορεία δεν συνεχίστηκε καθώς από το 2016 μέχρι και 

το 2017 έχασε ξανά έδαφος και βρέθηκε φέτος στην 87η θέση. Επομένως, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 

φαίνεται πως η διαρκής καθοδική πορεία της χώρας από το 2008 έως και το 2012 οφείλεται στην οικονομική 

κρίση που ακόμα συνεχίζει να «μαστίζει» την Ελλάδα και που, όπως αποδεικνύεται, έχει άμεσα αποτελέσματα 

στην ανταγωνιστικότητα της. Αν και παρουσίασε σημάδια βελτίωσης από το 2013 έως και το 2015 φαίνεται πως 

το 2016 και το 2017 έπεσε στη σειρά κατάταξης χωρίς ωστόσο να βρεθεί στη θέση που είχε βρεθεί το 2012 και 

που ήταν η χειρότερη θέση για την ανταγωνιστικότητα της χώρας τα τελευταία χρόνια.  
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 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους 12 πυλώνες του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας γίνεται 

αντιληπτό πως το μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας καθώς και η αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας ήταν 

ήδη από το 2008, ένα χρόνο δηλαδή πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση, ένα «μελανό» σημείο όσον αφορά 

την ανταγωνιστικότητα της. Ωστόσο, αν και στην αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας άρχισε σταδιακά να 

κερδίζει έδαφος, στο μακροοικονομικό περιβάλλον έπεσε κατά πολλές θέσεις, ειδικά μέσα στα χρόνια της κρίσης, 

οδηγώντας στο συμπέρασμα πως όσο το οικονομικό περιβάλλον της χώρας δε σταθεροποιείται τόσο 

προκαλούνται μεγαλύτερα προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, μέσα στα χρόνια της 

κρίσης, και ενώ το 2008 βρισκόταν σε σχετικά καλή θέση, από το 2009 και μετά άρχισε να χάνει έδαφος και στην 

οικονομική ανάπτυξη της αγοράς με αποκορύφωμα το 2013 όπου έφτασε στην 138η θέση. Αν και παρατηρείται 

μια μικρή άνοδος μέσα στα επόμενα χρόνια έως και το 2017, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βελτιώσει ουσιαστικά 

τη θέση της παραμένοντας σε ένα ασταθές επίπεδο. Άρα, η παραμονή της Ελλάδας σε μια κατάσταση αστάθειας 

δυσχεραίνει την ανταγωνιστικότητα της σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να 

αναφερθεί πως, με βάση τα στοιχεία από τον πίνακα, παρατηρείται πως από το 2008 μέχρι και το 2017 η χώρα 

κατέχει υψηλές θέσεις την σειρά κατάταξης στους τομείς της Υγείας, της Πρωτοβάθμιας καθώς και Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

 Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας το χαμηλό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα οφείλεται και στις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά το πόσο εύκολο είναι 

κανείς να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα. Οι δυσκολίες αυτές είναι αποτέλεσμα κάποιων 

παραγόντων όπως η υψηλή φορολογία, η κυβερνητική γραφειοκρατία, οι φορολογικές ρυθμίσεις, η πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση, η διαφθορά καθώς και η πολιτική αστάθεια η οποία λόγω της κρίσης και των Μνημονίων 

ανέβηκε σε υψηλά επίπεδα. Για τη σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο βλέπε παράρτημα 3. 

Συνεχίζοντας τη μελέτη των αποτελεσμάτων για τη κατάταξη της Ελλάδας στους δείκτες 

ανταγωνιστικότητας, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη θέση της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη σύμφωνα 

με την Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας. Για την παρουσίαση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness 

Scoreboard).  

 

Πίνακας 13: Η κατάταξη της Ελλάδας στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την Επετηρίδα 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Scoreboard 2008-2017) 

 

Η Επετηρίδα 

Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας για 

την Ελλάδα 

          

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Κατάταξη  42 52 46 56 58 54 57 50 56 57 

 

 Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κατάταξης της Ελλάδας στην παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δείκτη αποδεικνύεται πως η χώρα καταλάμβανε ήδη από το 

2008 μια σχετικά χαμηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως ο 

συγκεκριμένος δείκτης μετρά την ανταγωνιστικότητα ελάχιστων οικονομιών στενεύοντας έτσι τον κύκλο των 

χωρών που αξιολογούνται. Ειδικότερα, το 2008 αξιολόγησε 55 οικονομίες, το 2009 57, το 2010 58, το 2011 και 

το 2012 59, το 2013 και το 2014 60, το 2015 και το 2016 61 και το 2017 63. Η 42η θέση την οποία κατέλαβε η 

Ελλάδα το 2008 ήταν η καλύτερη που έχει καταλάβει έως και σήμερα καθώς από τότε και έπειτα όλες οι θέσεις 

που έχει βρεθεί είναι χειρότερες με αποκορύφωμα το 2012 όπου κατέλαβε την 58η θέση, μόλις προτελευταία της 

συνολικής λίστας. Γενικότερα, από το 2009 και μετά παρατηρείται μια σταδιακή πτωτική τάση της χώρας, με 

εξαίρεση το 2010 που ανέβηκε στην 46η θέση, έως και το 2017 που κατέχει την 57η θέση ανάμεσα σε 63 χώρες. 

Από το 2011 μέχρι σήμερα παρουσιάζει πολλά σκαμπανεβάσματα και μεγάλη αστάθεια καθώς «πλασάρεται» 

από τη θέση 50 έως και 58. Σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί η κατάσταση και να επέλθει η άνοδος, το 2014 ο 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος πρότεινε κάποιες σημαντικές δράσεις τις οποίες θα έπρεπε να 

αναλάβει η Ελλάδα έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όπως τονίζει ο Μπιτζένης αυτές είναι 

οι εξής: «1) Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για την ουσιαστική ενίσχυση της 
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διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας, 2) Η προσέλκυση και υλοποίηση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, 3) Η 

απλοποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά την επιχειρηματικότητα, για τη μείωση του υπέρογκου διοικητικού 

κόστους που επιβαρύνει αναίτια τις επιχειρήσεις, 4) Η ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του εγχώριου 

παραγωγικού συστήματος, με άξονα τη μεταποιητική δραστηριότητα και την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας και 

5) Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 271). Πράγματι το 2015 

υπήρξε βελτίωση και η Ελλάδα ανέβηκε στην 50η θέση. Όμως, χωρίς να καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη 

βελτίωση της αυτή έπεσε το 2016 στην 56η θέση και το 2017 στην 57η. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα 

συμπεραίνεται πως η ελληνική οικονομία και η ανταγωνιστικότητα της βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

ιδιαίτερα από το 2009 και μετά αποδεικνύοντας πως η οικονομική κρίση που «χτύπησε» τη χώρα τόσο βαριά δεν 

έχει ξεπεραστεί ακόμα και τα αποτελέσματα της είναι εμφανή μέχρι και σήμερα μετά από 8 χρόνια. Για τη 

σύγκριση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία βλέπε παράρτημα 3.  

2.4 Το εύρος των ΞΑΕ στην Ελλάδα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης 

Για τη μελέτη του συνολικού εύρους των ΞΑΕ στην Ελλάδα από το 2008 έως και το 2016 θα 

χρησιμοποιηθούν 4 πίνακες οι οποίοι θα παρουσιάζουν το σύνολο των εισροών των ΞΑΕ στην Ελλάδα, το σύνολο 

των εκροών από την Ελλάδα, το συνολικό απόθεμα εισερχόμενων ΞΑΕ καθώς και το συνολικό απόθεμα 

εξερχόμενων ΞΑΕ. Το απόθεμα (stock) εξετάζει τα συνολικά κεφάλαια που υπάρχουν στη χώρα, από Ξένες 

Άμεσες Επενδύσεις, διαχρονικά μέχρι και το έτος το οποίο ερευνάται κάθε φορά. Τα στοιχεία τα οποία 

παρουσιάζονται στους πίνακες είναι σε δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τα συνολικά κεφάλαια τα οποία 

ήρθαν ή έφυγαν από τη χώρα. Για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα επίσημα στοιχεία 

του World Investment Report του United Nations Conference on Trade and Development από το 2009 έως και το 

2017.  

 

Πίνακας 14: Συνολικές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα από το 2008 έως και το 2016 (World Investment 

Report 2009-2017) 

 

Εισροές ΞΑΕ 

στην Ελλάδα 

         

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δισεκατομμύρια 

δολάρια 

4 499 2 436 330 1 143 1 740 2 817 2 683 1 140  3 126 

 

Πίνακας 15: Συνολικές εκροές ΞΑΕ από την Ελλάδα από το 2008 έως και το 2016 (World 

Investment Report 2009-2017) 

 

Εκροές ΞΑΕ από 

την Ελλάδα 

         

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 

Δισεκατομμύρια 

δολάρια 

2 418 2 055 1 558 1 772 677 -785 3 015 2 127 -638 

 

Πίνακας 16: Συνολικό απόθεμα εισερχόμενων ΞΑΕ στην Ελλάδα από το 2008 έως και το 2016 (World 

Investment Report 2009-2017) 
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Απόθεμα 

εισερχόμενων 

ΞΑΕ στην 

Ελλάδα 

         

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δισεκατομμύρια 

δολάρια 

38 119 42 097 35 026 29 170 25 445 25 850 21 550 23 406 27 360 

 

Πίνακας 17: Συνολικό απόθεμα εξερχόμενων ΞΑΕ στην Ελλάδα από το 2008 έως και το 2016 

(World Investment Report 2009-2017) 

 

Απόθεμα 

εξερχόμενων 

ΞΑΕ στην 

Ελλάδα 

         

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Δισεκατομμύρια 

δολάρια  

37 232 39 454 42 623 43 698 44 952 36 299 29 415 27 846 25 555 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 14, το 2008, ένα χρόνο πριν ξεκινήσει η 

μεγάλη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, εισήλθαν στη χώρα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια από Ξένες Άμεσες 

Επενδύσεις. Ωστόσο, από το 2009 μέχρι και το 2015 παρατηρείται μια διαρκής πτώση στις εισροές ΞΑΕ, η οποία 

είναι απόρροια των τεράστιων προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση και η είσοδος στο πρόγραμμα στήριξης, 

τον Μάιο του 2010, στην ίδια τη χώρα αλλά και στο διεθνές επενδυτικό της κύρος. Προβλήματα όπως, η 

οικονομική αστάθεια, η πολιτική αστάθεια, η διαφθορά, η γραφειοκρατία και η υψηλή φορολογία, οδήγησαν 

σταδιακά στη σημαντική αυτή μείωση των ΞΑΕ και στην αδυναμία προσέλκυσης νέων επενδυτικών κεφαλαίων. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2009 υπήρξε μείωση της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ το 2010 οι συνολικές 

εισροές ΞΑΕ στη χώρα ανήλθαν στο, αισθητά μειωμένο, ποσό των 330 εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως, από το 

2011 μέχρι και το 2013 παρατηρήθηκε μια σχετική άνοδος σε σχέση με την διετία 2009-2010 καθώς από το 2011 

έως το 2013 είχαν εισέλθει στην Ελλάδα συνολικά περίπου 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρ’ όλα ταύτα, η 

άνοδος αυτή δεν συνεχίστηκε και τα επόμενα δυο χρόνια, καθώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 2014 εισήλθαν 

2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ το 2015 οι εισροές μειώθηκαν και άλλο καθώς το συνολικό κεφάλαιο που 

δέχτηκε η χώρα ήταν κοντά στο 1,1 δις. δολάρια. Η μείωση αυτή ήταν η σημαντικότερη μετά το 2010 γεγονός 

που αποδεικνύει την αστάθεια στην ελληνική οικονομία τις συγκεκριμένες περιόδους εξαιτίας της υπογραφής 

των προγραμμάτων διάσωσης. Το 2015 υπογράφηκε το 3ο μνημόνιο στήριξης το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την 

περαιτέρω εμβάθυνση της κρίσης στην Ελλάδα και την αποστροφή των ξένων πολυεθνικών που πιθανότατα 

σκόπευαν να επενδύσουν στη χώρα. Ωστόσο, αν και τα αποτελέσματα των εισροών του 2015 δεν ήταν ευχάριστα 

και δεν παρείχαν σημαντικές ελπίδες για μελλοντική αύξηση των ΞΑΕ, το 2016 η κατάσταση άλλαξε. Το 

συνολικά κεφάλαια που εισήλθαν στη χώρα έφτασαν στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια διαγράφοντας μια 

εξαιρετική αύξηση όχι μόνο σε σχέση με το 2015 αλλά και με όλα τα υπόλοιπα χρόνια της κρίσης καθώς οι 

εισροές του συγκεκριμένου χρόνου είναι οι υψηλότερες που παρατηρήθηκαν μετά το 2008, πριν την έναρξη της 

κρίσης. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι συνολικές και καθαρές εισροές στη χώρα από το 2006 έως 

και το 2016 αποτυπώνοντας την πρώτη σημαντική βελτίωση της Ελλάδας μετά από 8 χρόνια.  
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Διάγραμμα 1: Οι εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2006-2016 σε δισεκατομμύρια 

ευρώ (Enterprise Greece 2017) 

 

 
Σημείωση: 2014, 2015: Αναθεωρημένα στοιχεία           2016: Προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

  

Όσον αφορά τις εκροές των ελληνικών ΞΑΕ παρατηρείται πως το 2008 οι συνολικές επενδύσεις που έγιναν στο 

εξωτερικό από ελληνικές πολυεθνικές ανήλθαν στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, όπως συνέβη και με 

τις εισροές ΞΑΕ, η οικονομική κρίση του 2009 «χτύπησε» σταδιακά και τις ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες, τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα τους Έλληνες επενδυτές και επιχειρηματίες. Αναλυτικότερα, από το 

2009 ως το 2013 παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των επενδυτικών κεφαλαίων που δαπανήθηκαν για τη 

δημιουργία ελληνικών ΞΑΕ καθώς, όπως δείχνει και ο πίνακας 15, το 2009 δαπανήθηκαν 2 δισεκατομμύρια 

δολάρια, το 2010 1,5, το 2011 1,7, το 2012 677 εκατομμύρια ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2013 δεν 

έγινε καμία καινούργια επένδυση αλλά αντίθετα «έφυγαν» 785 εκατομμύρια δολάρια από ελληνικές επενδύσεις 

στο εξωτερικό. Η μείωση αυτή αποδεικνύει το αβέβαιο κλίμα που υπήρχε στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη περίοδο, 

λόγω της μεγάλης οικονομικής ύφεσης η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρίσκου από τις ελληνικές 

εταιρείες για τη δημιουργία ΞΑΕ σε άλλες χώρες. Αντίθετα, όμως, με τη περίοδο αυτή, το 2014 υπήρξε τρομερή 

άνοδος του εξωτερικού επενδυτικού κεφαλαίου το οποίο ανήλθε στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Την επόμενη 

χρονιά, ωστόσο, και παρά το ελπιδοφόρο μήνυμα της ανάκαμψης των ελληνικών εταιρειών το 2014, υπήρξε άλλη 

μια μείωση της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου. Τέλος, το 2016 ήταν η δεύτερη φορά μετά το 2013 που δεν 

έγιναν καθόλου επενδύσεις στο εξωτερικό ενώ απομακρύνθηκαν 638 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η τεράστια 

απόκλιση των επενδυτικών κεφαλαίων καταμαρτυρεί πως ολοένα και πιο λίγες ελληνικές εταιρείες ή Έλληνες 

επιχειρηματίες επενδύουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό λόγω του φόβου της αποτυχίας της επένδυσης ενώ 

άλλοι έχουν «χτυπηθεί» αισθητά από την κρίση χάνοντας τις περιουσίες τους και τα προσωπικά τους κεφάλαια.  

Η οικονομική κρίση είχε σημαντικές συνέπειες και στα αποθέματα εισερχόμενων ΞΑΕ καθώς αν και 

σημειώθηκε μεγάλη αύξηση το 2009 όπου έφτασε τα 42 δισεκατομμύρια δολάρια, τις επόμενες χρονιές 

παρατηρήθηκε σταδιακή καθοδική πορεία μέχρι και το 2016 που έφτασε τα 27,3 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Ωστόσο, το 2016 υπήρξε άνοδος σε σχέση με το 2015 κοντά στα 4 δισεκατομμύρια. Επιπρόσθετα, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως και μέσα στα χρόνια της κρίσης υπάρχει μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων 

εξερχόμενων ΞΑΕ στην Ελλάδα η οποία είχε ξεκινήσει από το 1990. Συγκεκριμένα, το 2012 έφτασε στη 

μεγαλύτερη άνοδο τα τελευταία χρόνια με 44,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αποδεικνύει πως και μέσα στα 

χρόνια της κρίσης οι Έλληνες παράγουν απόθεμα εξερχόμενων ΞΑΕ. Ωστόσο, από το 2013 έως και το 2016 

παρατηρείται μια σχετική μείωση του αποθέματος καθώς το 2016 έφτασε στα 25,5 δισεκατομμύρια δολάρια.  

  

Συμπέρασμα 

 Η «κατασκευή» καθώς και η ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής ανασκόπησης βασίστηκε σε δυο 

βασικά κομμάτια τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάλυση ενός θέματος επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το 

ένα είναι η θεωρία και το άλλο η πράξη. Με άλλα λόγια στο πρώτο κομμάτι της έρευνας παρουσιάστηκε το 

ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο εξετάστηκε και αναλύθηκε το πρακτικό κομμάτι της. Η κατανόηση 
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των στοιχείων των οποίων μελετώνται στο πρακτικό κομμάτι της έρευνας έγκειται στην εκ των προτέρων 

παρουσίαση και ανάλυση της γενικής θεωρίας που περιβάλλει τα στοιχεία αυτά αυξάνοντας έτσι την εγκυρότητα 

της έρευνας και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Επιπλέον, η έρευνα γίνεται προσιτή όχι μόνο στο αναγνωστικό 

κοινό το οποίο ενδιαφέρεται άμεσα για το θέμα το οποίο εξετάζεται αλλά και για τους αναγνώστες οι οποίοι τη 

διαβάζουν απλώς για να αυξήσουν τη γνώση τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο χωρίς να έχουν κάποιο 

ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον για αυτό. Επομένως, η θεωρία και η πράξη σε μια έρευνα είναι αλληλένδετες 

και είναι αναγκαίο να συνδυαστούν για τη μεγιστοποίηση της ποιότητας του αποτελέσματος. Η παρουσίαση της 

θεωρίας και η εφαρμογή της στην πράξη ήταν και θα είναι πάντοτε ο βασικότερος τρόπος ανάδειξης καίριων και 

σημαντικών επιστημονικών αναλύσεων.  

 Με βάση λοιπόν την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας στην έρευνα ανακαλύφθηκε πως αν και η ελληνική 

οικονομία βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής από το 2009 και μετά, τα δυο τελευταία χρόνια παρουσιάζει 

σημαντικά στοιχεία ανάκαμψης παρέχοντας μια ελπίδα σωτηρίας στους Έλληνες. Παρά το γεγονός ότι στους 

δείκτες παγκοσμιοποίησης, επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα, παρατηρείται μια συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και ανάπτυξη με διάφορες μεταρρυθμίσεις στον 

επιχειρηματικό τομέα οι οποίες θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στη χώρα 

αλλά και θα οδηγήσουν στην προσέλκυση νέων ΞΑΕ καθώς και στη διατήρηση εκείνων που έχουν ήδη εισέλθει 

στον ελληνικό χώρο. Ακόμα, συμπεραίνεται πως από το 2015 υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση της χώρας στην 

προσέλκυση ξένων επενδυτών με αποκορύφωμα το 2016 που θεωρείται η πιο επιτυχημένη χρονιά στον τομέα 

των ξένων επενδύσεων από την αρχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης που «χτύπησε» την Ελλάδα. Τέλος, γίνεται 

αντιληπτό πως όλα τα διασταυρωμένα θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν παρουσίασαν 

μια συνοπτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 10 χρόνια δείχνοντας πως, αν και πέρασε και 

συνεχίζει να περνάει δύσκολες εποχές, είναι ικανή να αντέξει και να προχωρήσει σε ένα ευνοϊκότερο μέλλον το 

οποίο θα «απομακρύνει τα σύννεφα», θα βελτιώσει την κατάσταση της Ελλάδας και την ποιότητα ζωής των 

Ελλήνων πολιτών.  
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Παράρτημα 1  

 

Η σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο σύμφωνα με τον δείκτη παγκοσμιοποίησης του KOF 

Συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Κύπρο παρατηρείται πως το 2012 και το 2013 η Κύπρος βρέθηκε στην πρώτη 

θέση της κοινωνικής παγκοσμιοποίησης. Γενικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του KOF από το 2008 έως και το 

2017 φαίνεται πως η Κύπρος βρίσκεται σε πολύ υψηλές θέσεις σε σχέση με την Ελλάδα όσον αφορά την 

οικονομική και κοινωνική παγκοσμιοποίηση αλλά σε πολύ χαμηλές θέσεις όσον αφορά την πολιτική 

παγκοσμιοποίηση. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί πως παρά το γεγονός ότι η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, 

μπήκε σε πρόγραμμα διάσωσης και υπέγραψε Μνημόνιο το 2012 κατάφερε να κρατηθεί ψηλά στο επίπεδο 

οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Τέλος, παρατηρείται πως μετά την έξοδο της από το Μνημόνιο το 2013 και μετά 

από διάφορα βαθμολογικά σκαμπανεβάσματα που πέρασε, τα δυο τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στην 14η 

θέση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.  

 

Παράρτημα 2 

 

Η σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο σύμφωνα με την έκθεση «Doing Business» 

Από τη σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο προκύπτει πως από το 2008 έως και το 2014 η τελευταία 

καταλάμβανε πολύ καλύτερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του Doing Business από την Ελλάδα όσον αφορά 

το πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσει κανείς μια επιχείρηση στη χώρα. Σε σχέση με τις θέσεις της Ελλάδας, η 

Κύπρος μέχρι και το 2014 βρισκόταν ανάμεσα στις θέσεις 35 και 40 παρά την οικονομική κρίση που «χτύπησε» 

και την ίδια από το 2012 και μετά. Ωστόσο, το 2015 βρέθηκε στη θέση 64, 4 θέσεις πάνω από την Ελλάδα, η 

οποία ήταν και η χειρότερη που έχει καταλάβει από το 2008 έως και το 2017. Το 2016 όμως κατόρθωσε να 

κερδίσει σημαντικό έδαφος καθώς κατέλαβε την 47η θέση. Η ανοδική της αυτή πορεία συνεχίστηκε και το 2017 

όπου κατέλαβε την 45η θέση. Παρατηρείται, επομένως, πως οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Κύπρο τα δυο 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/3rd_Symposium/PAPERS/BERIKOU_NEKTARIA.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/3rd_Symposium/PAPERS/BERIKOU_NEKTARIA.pdf
https://canwefeedtheworld.wordpress.com/2015/10/13/the-global-competitiveness-index-and-other-ways-to-measure-progress
https://canwefeedtheworld.wordpress.com/2015/10/13/the-global-competitiveness-index-and-other-ways-to-measure-progress
https://therationalpessimist.com/2015/03/09/how-well-does-the-climate-change-performance-index-perform/#more-9694
https://therationalpessimist.com/2015/03/09/how-well-does-the-climate-change-performance-index-perform/#more-9694
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://el.wikipedia.org/wiki/Δείκτης_Παγκοσμιοποίησης
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/direct.aspx
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τελευταία χρόνια είχαν θετικό αντίκτυπο στο πόσο εύκολη είναι γενικά η δημιουργία μιας επιχείρησης. Όσον 

αφορά τον δείκτη starting a business φαίνεται πως από το 2008 έως και το 2013 οι θέσεις της Κύπρου ήταν και 

εδώ πολύ καλύτερες από αυτές της Ελλάδας. Ωστόσο, παρατηρείται πως από το 2008 έως και το 2017 υπάρχει 

μια σταδιακή καθοδική πορεία της χώρας στον συγκεκριμένο δείκτη χάνοντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερο 

έδαφος με αποτέλεσμα το 2015 και το 2016 να καταλάβει την 64η θέση η οποία ήταν η χειρότερη της θέση πριν 

αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από το 2014 έως και το 2016 κατέλαβε χειρότερες θέσεις σε σχέση με την 

Ελλάδα ενώ το 2017 βρέθηκε στην 53η θέση, 3 θέσεις δηλαδή πάνω από την Ελλάδα. Το 2014 λοιπόν, χρονιά 

κατά την οποία η Ελλάδα προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού κλάδου κερδίζοντας 

πάρα πολλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, η Κύπρος έχασε αντίθετα πολλές θέσεις γεγονός που αποδεικνύει 

πως οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις ήταν κομβικές και είχαν καλύτερα αποτελέσματα στο ελληνικό περιβάλλον σε 

σχέση με την απουσία μεταρρυθμίσεων στην Κύπρο. Στον δείκτη paying taxes παρατηρείται πως η Κύπρος από 

το 2008 έως και το 2017 πλασάρεται σε καλύτερες θέσεις από ότι η Ελλάδα χωρίς η τελευταία να καταφέρει να 

την περάσει σε κανένα από αυτά τα 9 χρόνια. Αν και το 2015 έχασε σημαντικό έδαφος σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια, καθώς κατέλαβε την 50η θέση, κατόρθωσε το 2016 να κερδίσει ξανά κάποιες θέσεις και να 

βρεθεί στην 44η θέση και το 2017 στην 31η. Συμπεραίνεται, έτσι, πως ο συγκεκριμένος δείκτης για την Κύπρο 

δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με αυτόν της Ελλάδας, η οποία παρά τις εξαιρετικές τις 

μεταρρυθμίσεις το 2014 δεν κατόρθωσε μέχρι στιγμής να ξεπεράσει την Κύπρο σε αυτή τη πτυχή του 

επιχειρηματικού κλάδου. 

 

Παράρτημα 3 

 

Η σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο σύμφωνα με τον δείκτη ανταγωνιστικότητας GCI 

Συγκρίνοντας ξανά την Ελλάδα με την Κύπρο παρατηρείται πως η κατάταξη της τελευταίας στον Δείκτη 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας είναι καλύτερη από την κατάταξη της Ελλάδας από το 2008 έως και το 2017. 

Συγκεκριμένα, η Κύπρος από το 2008 αλλά και μέσα στα χρόνια της κρίσης καταλαμβάνει πολύ υψηλές θέσεις 

στην παγκόσμια κατάταξη γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ανταγωνιστικότητα της χώρας βρίσκεται 

σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με την αντίστοιχη της Ελλάδας. Αν και το 2015 και το 2016 έχασε κάποιες θέσεις 

πλησιάζοντας την Ελλάδα, καθώς το 2016 βρέθηκε στη θέση 83, το 2017 κέρδισε σημαντικό έδαφος 

ανεβαίνοντας στην θέση 64. Όσον αφορά τους 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας, μέχρι και το 2010 παρουσίαζε 

τρομερά υψηλές θέσεις στην σειρά κατάταξης χωρίς μεγάλες αποκλίσεις από το 2008 μέχρι και το 2010. Ωστόσο, 

από το 2011 και μετά άρχισαν να εμφανίζονται και στην Κύπρο οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της 

ένταξης της στο πρόγραμμα διάσωσης καθώς άρχισε να χάνει θέσεις στο μέγεθος της αγοράς και το 2012 και στο 

μακροοικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, το 2014 σημείωσε πτώση και στην οικονομική ανάπτυξη της αγοράς. 

Αν και κατάφερε να αυξήσει τη θέση της στο μακροοικονομικό περιβάλλον το 2017, συνεχίζει να βρίσκεται 

σχετικά χαμηλά στο μέγεθος της αγοράς και στην οικονομική ανάπτυξη της έχοντας όμως και εδώ υψηλότερη 

θέση από την Ελλάδα. Σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύον την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, 

σε μεγάλο ποσοστό βρίσκεται η κυβερνητική γραφειοκρατία καθώς και από το 2011 και μετά και η πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως και σε αυτόν τον τομέα τα ποσοστά των παραγόντων 

που δημιουργούν προβλήματα στην επιχειρηματικότητα στην Κύπρο είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 

ποσοστά στην Ελλάδα.  

Η σύγκριση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία σύμφωνα με την Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας  

Σε αυτόν τον δείκτη ανταγωνιστικότητας, συγκρίνοντας την Ελλάδα με τη Βουλγαρία παρατηρείται πως από το 

2008 μέχρι και το 2009 η Βουλγαρία καταλάμβανε υψηλότερες θέσεις από την Ελλάδα στη σειρά κατάταξης. Το 

2010, ωστόσο, όταν τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης άρχισαν να φαίνονται και στη Βουλγαρία, βρέθηκε 

σε χαμηλότερη θέση από την Ελλάδα. Από το 2011 μέχρι και το 2015 υπήρχε μια εναλλαγή μεταξύ των δυο 

χωρών όσον αφορά τη κατάταξη τους και είτε η Ελλάδα βρισκόταν πάνω από τη Βουλγαρία είτε συνέβαινε το 

αντίθετο. Το σημαντικότερο όμως είναι πως τα δυο τελευταία χρόνια, το 2016 και το 2017, η Βουλγαρία 

παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστική από την Ελλάδα καθώς κατατάσσεται σε καλύτερες θέσεις από την τελευταία. 

Φαίνεται πως ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να μην είναι ανταγωνιστική και να καταλαμβάνει πολύ χαμηλές θέσεις 

στη γενική σειρά κατάταξης, η Βουλγαρία την ξεπερνά και παρουσιάζεται πιο έτοιμη και πιο σταθερή ώστε να 

αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση και να προχωρήσει προς ένα ευνοϊκότερο μέλλον. Αυτό συμβαίνει κατά 

κύριο λόγο γιατί η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο «ελκυστική» στις ξένες επενδύσεις και 

επιχειρήσεις μειώνοντας τη φορολογία και προσκαλώντας τους ξένους επενδυτές να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις 

τους στη χώρα. Έτσι, δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας το οποίο την οδηγεί προς 

ένα καλύτερο αύριο.  

 

Παράρτημα 4 

 

Η σύγκριση της Ελλάδας με την Κύπρο σύμφωνα με το World Investment Report  
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Συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία των ετήσιων World Investment Reports και 

για τις δυο χώρες, παρατηρείται πως το 2009, το 2010 και το 2011, χρόνια τα οποία η οικονομική κρίση άρχισε 

να δείχνει την ένταση της, η Κύπρος δέχτηκε μεγαλύτερο ποσοστό ΞΑΕ από ότι η Ελλάδα. Ωστόσο, το 2012, 

χρονιά σταθμός για την Κύπρο καθώς εντάχθηκε και αυτή σε πρόγραμμα διάσωσης, το 2013 και το 2014 έχασε 

σημαντικό έδαφος και βρέθηκε σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά της Ελλάδας. Είναι φανερό πως σε αυτά τα 

χρόνια και η Κύπρος δυσκολεύτηκε να προσελκύσει ξένους επενδυτές καθώς και το δικό της επιχειρηματικό 

περιβάλλον και η οικονομική της κατάσταση είχαν πληγεί από την κρίση. Ωστόσο, το 2015 σημείωσε τρομερή 

άνοδο καταφέρνοντας να εισέλθουν στη χώρα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2016, αν και έπεσε στα 4,1 

δισεκατομμύρια, συνέχισε να παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, στο 

επίπεδο των εκροών ΞΑΕ, το 2008 και το 2009 η Κύπρος εξήγαγε μεγαλύτερο ποσοστό άμεσων επενδύσεων στο 

εξωτερικό από την Ελλάδα. Αν και το 2010 σημείωσε αισθητή πτώση, το 2011 ξεπέρασε και πάλι την Ελλάδα 

καθώς 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για τη δημιουργία κυπριακών ΞΑΕ. Όμως, από το 2012 έως 

και το 2014 παρουσιάστηκε μεγάλη μείωση των χρημάτων που χρησιμοποιούνταν για επενδύσεις στο εξωτερικό 

αποδεικνύοντας τις άμεσες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και σε αυτόν τον τομέα. Σε αντίθεση με αυτά τα 

χρόνια, το 2015 σημειώθηκε εκπληκτική άνοδος της τάξης των 16,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα αρκετά 

υψηλό ποσό σε σχέση με το αντίστοιχο ελληνικό. Η αύξηση όμως αυτή δεν διατηρήθηκε καθώς το 2016 τα 

κεφάλαια μειώθηκαν στα 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί πως η 

Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις 4 πρώτες χώρες, μετά την Γερμανία, την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που 

αναπτύσσουν ΞΑΕ στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία αν και από το 2012 έως και το 2016 διαπιστώνεται, με 

βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μια συνεχόμενη αποεπένδυση από πλευράς κυπριακών ΞΑΕ στην 

Ελλάδα καθώς όλο και περισσότερα κεφάλαια απομακρύνονται χωρίς να γίνονται νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα 

να μειώνεται το συνολικό απόθεμα εισερχόμενων ΞΑΕ από την Κύπρο. Αντίθετα, η Γερμανία αναδεικνύεται 

διαχρονικά σε «πρωταθλήτρια» επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς, αν και μέσα στα χρόνια της κρίσης, όχι μόνο 

συνεχίζει να επενδύει στη χώρα αλλά αυξάνει κιόλας τα επενδυτικά της κεφάλαια. Στον πίνακα 18 

παρουσιάζονται τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Κύπρο και τη Γερμανία. Τέλος, είναι απαραίτητο 

να αναφερθεί πως αν και η Ελλάδα παράγει σημαντικά αποθέματα εξερχόμενων ΞΑΕ, συγκριτικά με άλλες χώρες, 

όπως η Αυστρία ή η Ισπανία, συνεχίζει να βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτές. Ωστόσο, η Ελλάδα 

ξεπερνά στην παραγωγή αποθέματος την Βουλγαρία και την Κύπρο αν και η τελευταία «αποδεικνύει από το 2008 

και μετά ένα υψηλότερο ποσοστό αύξησης των ποών των ΕΞΑΕ από την Ελλάδα» (Μπιτζένης, 2014, σελ. 456).  

 

Πίνακας 18: Τα συνολικά κεφάλαια Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα από τη Κύπρο και 

τη Γερμανία από το 2008 έως το 2016 (Τράπεζα της Ελλάδος) 

 

Συνολικά 

κεφάλαια 

(in terms of 

stocks) 

τέλος έτους 

αναφοράς 

         

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Κύπρος  2.456,8 233,7 2.903,2 1.263,7 -2.755,7 -2.883,4 -4.276,6 -2.281,8 -

2.014,1 

Γερμανία 3.585,9 3.244,0 2.973,1 2.817,9 3.069,9 4.568,3 4.556,6 5.106,0 4.934,2 
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A Business Plan of “After School Project”. H επιτυχία χτίζεται από νωρίς - Ν ικόλ αος Ταταρόρας  

 
Νικόλαος Ταταρόρας 

Κέντρο Μελέτης και Δημιοργικής Απασχόλησης 
 

 

 

1. Business Summary 
 

Μέσα στο γενικότερο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και επαγγελματικής αβεβαιότητας που βιώνει 

τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, βλέπει κανείς πως η εκπαίδευση είναι ένας απ’ τους λίγους τομείς της οικονομίας 

που όχι απλά επιβιώνουν αλλά και αναπτύσσονται. 

Το Business Plan αναφέρεται στη δημιουργία ενός σύγχρονου “Κέντρου Μελέτης” το οποίο θα 

προετοιμάζει το μαθητή για τα μαθήματα της επόμενης μέρας , θα του λύνει τις όποιες απορίες έχει σχετικά με 

τα μαθήματα, θα αξιοποιεί το χρόνο του με στοχευμένο διάβασμα ώστε να εξασφαλίζει περισσότερο ελεύθερο 

χρόνο στον ίδιο αλλά και στους γονείς, με ταυτόχρονη αύξηση της απόδοσης αλλά και της επίδοσής του στο 

σχολείο. 

Η επιχείρηση την πρώτη χρονιά θα δουλέψει καθαρά ως κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού, ενώ 

απ’την επόμενη χρονιά, αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες θα απευθυνθεί και σε μαθητές γυμνασίου και θα 

περιλαμβάνει και κάποιες επιπλέον δραστηριότητες (καλλιτεχνικές δραστηριότητες, H/Y, ξένες γλώσσες, 

σεμινάρια). 

 

2. Επιχειρηματική Ιδέα 

 
Το concept προϋποθέτει τη δημιουργία ενός χώρου με τρεις αίθουσες χωρητικότητας 10-12 ατόμων (η μία 

από αυτές πολλαπλών χρήσεων) με φυσικό φωτισμό, αίθουσα υποδοχής και γραφείο καθηγητών. Το «Κέντρο 

Μελέτης» πρέπει να βρίσκεται σε τοποθεσία κοντινή σε σχολεία για λόγους προβολής αλλά και για πρακτικούς 

λόγους (εύκολη και ασφαλής πρόσβαση για τους μαθητές, ακόμα και χωρίς συνοδεία). Το ωράριο λειτουργίας 

του θα είναι από τη 1μ.μ. ως τις 6μ.μ. και τα μαθήματα θα ξεκινούν από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο που διαρκεί η 

σχολική περίοδος. Κατά τους υπόλοιπους θερινούς μήνες θα υπάρχουν εναλλακτικές δραστηριότητες ανάλογα 

με τις ανάγκες που θα διαμορφωθούν. 

  

Ο μαθητής: 

- προετοιμάζεται για τα μαθήματα τις επόμενης ημέρας με την βοήθεια εξειδικευμένων δασκάλων και 

καθηγητών, καθώς και με τη χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης σε Η/Υ, μέσα σε ένα φιλικό και ευχάριστο 

περιβάλλον. 

- μαθαίνει να οργανώνει το πρόγραμμα του, να γίνεται πιο αποδοτικός και συγκεντρωμένος στο διάβασμα. 

- αποκτά συνέπεια στο διάβασμα του, που θα του δώσει γερές βάσεις για το μέλλον και θα τον ακολουθεί 

μέχρι το πανεπιστήμιο όπου το διάβασμα με μέθοδο και συνέπεια είναι ικανό να τον διακρίνει και να τον 

πριμοδοτήσει έναντι των υπολοίπων. Δεν είναι τυχαίο επίσης που το μεγαλύτερο ποσοστό των επιτυχόντων 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις και των διακριθέντων φοιτητών, μετέπειτα στο πανεπιστήμιο, ήταν αυτοί που 

είχαν ήδη άριστες βάσεις απ’το δημοτικό.  

 

Ο γονέας: 

- που βλέπει χρόνο με το χρόνο τις μεθόδους διδασκαλίας και τα σχολικά βιβλία να γίνονται πιο απαιτητικά, 

“αποφορτίζεται”  πλέον από το άγχος να προετοιμάσει σωστά και μόνος το παιδί του. 

- δε βασίζεται πλέον στη διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού (στο σχολείο) να εξηγήσει επαρκώς στο παιδί του 

κάθε απορία, αλλά μπορεί να νιώσει ασφάλεια πως στο «Κέντρο Μελέτης» μας θα έχει όση προσοχή 

χρειάζεται ώστε να καλυφθεί κάθε απορία του. 

- δεν αγχώνεται πλέον αν το πιεσμένο, σε πολλές περιπτώσεις, ωράριο εργασίας του θα επηρεάσει το 

πρόγραμμα και την εξέλιξη του παιδιού του, καθώς το ευέλικτο ωράριο του «Κέντρου Μελέτης» (δυνατότητα 

επιλογής ώρας άφιξης του μαθητή αλλά και χρονικής διάρκειας του μαθήματος) διευκολύνει τις ανάγκες 

κάθε γονέα. 

- δε χρειάζεται πλέον να ρισκάρει το μέλλον του παιδιού του και τα χρήματά του, ψάχνοντας αμφιβόλου  -

κάποιες φορές- ικανότητας δασκάλους για κατ’οίκον μαθήματα. 

 

Ο επιχειρηματίας: 
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- επενδύει στο “κενό” της αγοράς που έχει δημιουργηθεί απ’την αυξανόμενη ανάγκη για υποστήριξη του 

μαθητή από μικρές πλέον ηλικίες, αλλά και των αυξανόμενων συνεχώς ρυθμών ζωής των γονέων που δεν 

έχουν πλέον τον χρόνο αλλά και τη δυνατότητα κάποιες φορές, να προετοιμάσουν επαρκώς το παιδί τους για 

την επόμενη σχολική ημέρα. 

- δημιουργεί ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον για το μαθητή, που σε συνδυασμό με το άρτια 

καταρτισμένο προσωπικό και την χρήση τελευταίας τεχνολογίας για την μάθηση, εγγυάται άμεση βελτίωση 

της απόδοσης του μαθητή στα μαθήματα και καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου του και των 

δυνατοτήτων του. 

 

3. Όραμα της Επιχείρησης 

 
 Όραμα της επιχείρησης είναι η γρήγορη καθιέρωσή της στην περιοχή κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του 

κόσμου λόγω της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει αλλά και του αισθήματος ευθύνης απέναντι στους 

γονείς, η διεύρυνση των ηλικιακών ομάδων των μαθητών αλλά και των υπηρεσιών που θα προσφέρονται στο 

«Κέντρο Μελέτης» και η δημιουργία, σε επόμενο επίπεδο, ενός δικτύου franchise σε Ελλάδα και Κύπρο.  

 

4. Ανθρώπινοι πόροι 
 Στο ξεκίνημα της η επιχείρηση θα απασχολήσει ένα άτομο με παιδαγωγική κατάρτιση, εξειδικευμένο 

και έμπειρο με μαθητές μικρής ηλικίας αλλά και πιθανών μαθησιακών δυσκολιών, όπως επίσης και ένα ακόμα 

άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. 

 

5. Ανάλυση Περιβάλλοντος (PEST analysis) 
 

Πολιτικό Περιβάλλον: 

Η μη ύπαρξη σταθερής πολιτικής και ενιαίου πλάνου για το εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργεί μια μικρή 

ανασφάλεια στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση σχετικά με το μέλλον τους αλλά από την άλλη 

μεριά δημιουργεί και ευκαιρίες καθώς οι επιχειρήσεις αυτές “εκμεταλλεύονται” την αδυναμία του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, η συνεχής φοροεισπρακτική πολιτική των τελευταίων ετών λόγω της 

οικονομικής κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο μιας μέχρι πρότινος υγιούς επιχείρησης.  

 

Οικονομικό Περιβάλλον: 

Η οικονομική κρίση, η φορολογία, ο πληθωρισμός, η ανεργία έχουν φέρει τον κόσμο σε πρωτόγνωρη 

οικονομική κατάσταση, ανασφάλεια και μείωση της αγοραστικής τους ικανότητας. Οι γονείς (όσοι έχουν ακόμα 

οικονομική δυνατότητα) θα στραφούν στις φθηνότερες δυνατές λύσεις για την εκπαίδευση και θα πιέσουν για 

χαμηλότερες τιμές. 

Απ΄την άλλη όμως υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός καθώς όλο και πιο δύσκολα πλέον ανοίγουν νέες 

επιχειρήσεις και επίσης έχει μειωθεί το κόστος για την απασχόληση προσωπικού (όσο αφορά το μισθό, αλλά η 

φορολογία/ασφάλιση παραμένει υψηλή) . 

 

Κοινωνικό Περιβάλλον: 

Οι έντονοι ρυθμοί ζωής της σύγχρονης κοινωνίας και η αναγκαστική πλέον εργασία και των δύο γονέων, 

αρκετές μάλιστα ώρες, σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αδυναμία των γονέων να συγχρονίσουν το πρόγραμμά 

τους με αυτό των σχολείων και των παιδιών τους γενικότερα, οπότε αυτό ενισχύει περισσότερο τον ήδη 

υπάρχοντα θεσμό της «ενισχυτικής διδασκαλίας» μέσω φροντιστηρίων, κέντρων μελέτης ή κατ’οίκον 

διδασκαλία.  

 

Τεχνολογικό Περιβάλλον: 

Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας αποτελεί σύμμαχο της επιχειρηματικότητας καθώς αυξάνονται 

κατακόρυφα οι δυνατότητες διαφήμισης, αλλά και εξέλιξης της επιχείρησης με σύγχρονα μέσα αλλά και νέες 

ιδέες. Στο «Κέντρο Μελέτης»  θα γίνεται χρήση πλατφόρμας εκπαίδευσης με χρήση Η/Υ για την καλύτερη δυνατή 

κάλυψη των αναγκών του μαθητή και τον έλεγχο της προόδου του από τους γονείς. 

 

6. Χαρακτηριστικά επιχειρηματία 
 

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία για να πετύχει η ιδέα είναι: η φιλοδοξία, η υπομονή, η 

υπευθυνότητα, επικοινωνιακή ικανότητα και ικανότητα να παίρνει αποφάσεις αλλά και ρίσκα, να είναι 

οργανωτικός και συνεργάσιμος. 

 

7. Ευκαιρίες και Απειλές (SWOT analysis) 
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Δυνατά σημεία: 

 Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

 Μεγάλη ζήτηση και ανάγκη για επιπλέον διδασκαλία όλο και μικρότερων ηλικιακά μαθητών 

 Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η μόρφωση των παιδιών αποτελεί -και θα αποτελεί- 

προτεραιότητα των γονέων 

 Μικρό κόστος επένδυσης (περίπου 30.000 ευρώ) για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 

 Η ιδέα είναι επιδοτούμενη σε μεγάλο βαθμό από ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ 

 Ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση της ιδέας σε περίπτωση που απορριφθεί η ένταξη σε 

πρόγραμμα επιδότησης 

 Ικανότητα του επιχειρηματία και κοινωνικότητα στην περιοχή 

 Γνώση του αντικειμένου από αντίστοιχες υπάρχουσες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά 

και λόγω συνάφειας σπουδών 

 Δυνατότητα επέκτασης αλλά και βελτίωσης της επιχειρηματικής ιδέας 

 Ωράριο λειτουργίας που σου επιτρέπει την ενασχόληση και με άλλες δραστηριότητες 

 

Αδυναμίες: 

 Πολλοί γονείς επιλέγουν κατ’οίκον διδασκαλία για τα παιδιά τους ή ιδιαίτερα μαθήματα και όχι μάθημα 

σε τμήμα 

 Τα δίδακτρα ίσως είναι απαγορευτικά για κάποιες οικογένειες 

 Η εικόνα της επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα και συμπεριφορά των 

υπαλλήλων και όχι μόνο του ιδιοκτήτη 

 Το περιθώριο κέρδους είναι σχετικά περιορισμένο 

 

Ευκαιρίες: 

 Η ιδέα ακόμα δεν είναι τόσο διαδεδομένη σε σχέση με το διαθέσιμο μερίδιο αγοράς 

 Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα λόγω της εποχής 

 Δεν είναι εύκολο να ανοίξουν πολλές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις λόγω έλλειψης ρευστότητας και 

δανειοδότησης από τράπεζες 

 Μεγάλη διαθεσιμότητα προσωπικού εξαιτίας της ανεργίας, και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα (όλο 

και περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές/σεμινάρια επιμόρφωσης κλπ) 

 Περικοπές μισθών/δαπανών στο δημόσιο σχολείο που έμμεσα υποβαθμίζει την ποιότητα του μαθήματος 

στο σχολείο 

 Χαμηλοί μισθοί και ατομικές (ή ανύπαρκτες) συμβάσεις εργασίας και ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα, 

που κάνει το ρίσκο δημιουργίας δικής σου επιχείρησης προτιμότερο από την υπαλληλική εργασία 

 

Απειλές: 

 Οι πελάτες ψάχνουν διαρκώς καλύτερες τιμές 

 Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ρίχνουν τις τιμές και κατά συνέπεια πρέπει κι εσύ να ακολουθήσεις αυτή 

την τακτική ώστε να παραμένεις ανταγωνιστικός 

 Μικρότερη αγοραστική ικανότητα λόγω οικονομικής κρίσης σημαίνει λιγότερη πελατεία 

 Αβεβαιότητα λόγω μη ύπαρξης σταθερής πολιτικής για την εκπαίδευση 

 Διστακτικότητα για τη λήψη ρίσκου επέκτασης ή βελτίωσης της επιχείρησης λόγω εκτάκτων εισφορών 

ανάλογα με την οικονομική πολιτική της χώρας 

 Πιθανή αδυναμία πληρωμής ή καθυστέρηση πληρωμών από την πλευρά των πελατών 

 Αβεβαιότητα εισοδήματος για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός 

μαθητών 

 Κίνδυνος να χαθεί όλη η επένδυση σε περίπτωση αποτυχίας 

 

 

8. Ανάλυση Ανταγωνισμού 

 Στην πόλη της Θεσσαλονίκης λειτουργούν ήδη κάποια Κέντρα Μελέτης (είτε ανεξάρτητα, είτε ως μέρος 

ενός μεγαλύτερου –ήδη υπάρχοντος φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης), αλλά είναι λίγα στον αριθμό και τα 

περισσότερα από αυτά υστερούν σε χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων εκπαίδευσης. Βέβαια, μερικά από 

αυτά είναι πιθανό να είναι πιο ανταγωνιστικά σε τιμές, ειδικά τα κέντρα μελέτης τα οποία λειτουργούν σε 

φροντιστήρια, καθώς έχουν την άνεση να προσαρμόσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την τιμολογιακή τους πολιτική 

προκειμένου να διευρύνουν το μερίδιο τους στην αγορά 

 

9. Στρατηγικός Στόχος 
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 Ο στρατηγικός στόχος είναι η γρήγορη και επαρκής προβολή της επιχείρησης στην περιοχή,  

προκειμένου να είναι άμεση και ικανοποιητική -από τον πρώτο κιόλας μήνα λειτουργίας- η προσέλκυση μαθητών.  

Σύμφωνα με το οικονομικό πλάνο που θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια, με έναν ικανοποιητικό αριθμό 

της τάξης των 15-20 μαθητών, από την πρώτη χρονιά, που σταδιακά αυξάνεται μέχρι τους 30 μαθητές σε βάθος 

πενταετίας, τα σωρευτικά κέρδη της επιχείρησης αγγίζουν τα 50.000 ευρώ στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας. 

 

10. Marketing 

 Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να προωθήσει τη φιλοσοφία της και να δημιουργήσει μια σχέση 

εμπιστοσύνης με τους γονείς και τους μαθητές, αλλά και με το προσωπικό που απασχολεί, ώστε η σχέση αυτή να 

εγγυηθεί την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Μελέτης και την καθιέρωση του για χρόνια στην περιοχή. Ο 

στόχος αυτός θα επιτευχθεί με: 

 Καλή και έγκαιρη διαφήμιση πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

 Προσφορές γνωριμίας για προσέλκυση πελατών τους πρώτους μήνες 

 Επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού (υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών)  

 Συνεχή αξιολόγηση της πορείας και των υπηρεσιών της επιχείρησης και διαρκή αναβάθμισή τους  

 Δημιουργία επιπλέον δραστηριοτήτων (πχ σεμινάρια) για προσέλκυση περισσότερων πελατών. 

 

11. Η σημασία και ο Ρόλος του Internet 

 Πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξει και το internet στη λειτουργία της επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα 

προώθησης των υπηρεσιών μας και της φιλοσοφίας μας, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα. Το φιλικό περιβάλλον 

και η εύκολη πλοήγηση στην ιστοσελίδα θα προδιαθέτει θετικά τον πελάτη, ενώ το εύρος των πληροφοριών για 

τη λειτουργία του Κέντρου Μελέτης θα καλύπτει κάθε πιθανή απορία του. Διαρκής θα είναι και η επικοινωνία 

μέσω email με τους γονείς για την αναλυτική ενημέρωσή τους για την πρόοδο των παιδιών τους μέσα στην τάξη. 

  

12. Πολιτική Τιμολόγησης 

 Η επιχείρηση θα ακολουθήσει πολιτική τιμολόγησης ανάλογη, σε γενικές γραμμές, με αυτή των 

ανταγωνιστών της, χωρίς να εμπλακεί σε ακραίες τακτικές  μείωσης των τιμών με κίνδυνο τη βιωσιμότητά της, 

εστιάζοντας στην ανώτερη ποιότητα υπηρεσιών που η ίδια προσφέρει. Ακόμα και σε περιπτώσεις που οι τιμές 

μας είναι υψηλότερες σε σχέση με κάποιους ανταγωνιστές, η ικανοποίηση των γονέων από τις υπηρεσίες μας θα 

υπερκαλύπτει τη διαφορά αυτή στην τιμή. 

Προσφορές θα γίνονται κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς για πιο εύκολη γνωριμία με το Κέντρο Μελέτης 

και διαπίστωση στην πράξη της σημασίας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στο μαθητή. Επίσης, θα υπάρξουν 

προσφορές για οικογένειες που θέλουν να εγγραφεί και το δεύτερο παιδί τους στο Κέντρο Μελέτης. 

 

13. Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί 

 

ΕΞΟΔΑ 

 
 

ΕΣΟΔΑ 

 

ΕΞΟΔΑ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4o έτος 5ο έτος

Ενοίκο 3600 3600 3600 3600 3600

Λογαριασμοί (ΔΕΗ, Φ.Α., Internet) 2400 2400 2400 2400 2400

Διαφήμιση 1000 500 500 500 500

Λογιστικά 1000 1000 1000 1000 1000

Μισθοί (ΟΑΕΔ 50% για 18 μήνες) 6000 9000 18000 18000 18000

Εξοπλισμός 4000 4000 4000 4000 4000

Έξοδα έναρξης 5000 0 0 0 0

Αναλώσιμα (χαρτικά κλπ.) 1000 1000 1000 1000 1000

Ασφάλιση ΕΦΚΑ ιδιοκτήτη 2000 2000 2000 2000 2000

Τέλος Επιτηδεύματος (Απαλλαγή για 5 έτη) 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 26000 23500 32500 32500 32500

ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 26000 49500 82000 114500 147000

ΕΣΟΔΑ 1ο έτος (18 μαθ.) 2ο έτος (25 μαθ.) 3ο έτος (30 μαθ.) 4o έτος (30 μαθ.) 5ο έτος (30 μαθ.)

Δίδακτρα μαθητών (10 μήνες) 18000 25000 30000 30000 30000

Δευτερεύσουσες δραστηριότητες 4000 6000 10000 12000 15000

ΣΥΝΟΛΟ 22000 31000 40000 42000 45000

ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 22000 53000 93000 135000 180000
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ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 

 
 

14. Συμπεράσματα 

 

 Το “After School Project” θα είναι μια μικρού μεγέθους επιχείρηση που θα δραστηριοποιείται στον 

τομέα της εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με χρήση Η/Υ. Πέρα από την αρχική 

ιδέα και τη χρήση της τεχνολογίας όμως, το προσωπικό είναι αυτό που θα δώσει επιπλέον αξία στο όλο εγχείρημα. 

Υπολογίζοντας όλες τις δυσκολίες του εγχειρήματος (είτε λόγω της δύσκολης εποχής στην οποία ζούμε, είτε 

λόγω του ανταγωνισμού) αλλά και τα πλεονεκτήματα της ιδέας (χαμηλό κόστος επένδυσης, υπάρχουσα ζήτηση 

για τέτοιου είδους εκπαίδευση) και τις αρκετές πιθανότητες επιτυχίας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για ένα project το οποίο αξίζει να υλοποιηθεί. Με σωστές επιλογές, καλή διαχείριση, επαγγελματισμό 

και διάθεση για δουλειά είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία και γιατί όχι, σε ένα μελλοντικό δίκτυο 

franchise.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -4000 7500 7500 9500 12500

ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΜΙΚΤΑ -4000 3500 11000 20500 33000

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 5000 5000 5000 5000 5000

ΦΟΡΟΣ 0 1650 1650 2090 2750

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 0 1650 0 440 660

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (με 22% φορολογία) 1000 9200 10850 11970 14090

ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 1000 10200 21050 33020 47110
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Start-up: Μηχανή Εύρεσης Εργασίας - Αθαν ασία Λουκίδου 

 

 

Αθανασία Λουκίδου 

Τμήμα Δ.Ε.Σ. 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

Περίληψη 

 

Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει και δείχνει ταυτόχρονα πως μια επιχειρηματική ιδέα, αυτής της 

μηχανής εύρεσης εργασίας, μπορεί να υλοποιηθεί και να αναπτυχτεί. Αυτό γίνεται εφικτό, μέσα από την 

αναζήτηση των χρηματικών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν, τη μελέτη των χαρακτηριστικών της 

επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία και τη μελέτη του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού ,πολιτικού 

περιβάλλοντος της Ελλάδας .Πέρα από αυτά , μελετήθηκαν ενδελεχώς το πώς μπορεί να προωθηθεί αυτή η ιδέα 

αλλά και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε της λειτουργίες του management πάνω σε αυτήν. Δεν αμελήθηκε και η 

εξέταση του ανταγωνισμού μέσα από τη βάση δεδομένων της ΙCAP και μέσα από τους δείκτες 

ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η καινοτομία σε αυτήν την εργασία μπορεί να εντοπιστεί στο 

γεγονός ότι παρουσιάζεται μια καινούργια ιδέα και πως συνδυάζονται πολλά πρόσωπα της επιχειρηματικότητας 

μαζί . 

 

Λέξεις-κλειδιά: Επιχειρηματικό σχέδιο; Καινοτομία; Νεοφυής επιχειρηματικότητα; Κοινωνική 

επιχειρηματικότητα; Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Ρίψη (Pitsing); Συλλογική χρηματοδότηση( Crowdfunding); 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη; Δημιουργία 

 

Εισαγωγή 

 

Όλα άρχισαν πριν από εννιά μήνες. Σεπτέμβριος 2017. Η ώρα είχε περάσει, πρέπει να κόντευαν μεσάνυχτα. 

Αδιαφορούσα για το χρονικό πλαίσιο. Ο υπολογιστής έκαιγε. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω εργασία γιατί 

σε λίγο η σύμβαση μου έληγε και ήξερα μέσα μου πως δεν θα ανανεωθεί. Κι ίσως αυτό ήθελα… Η αγωνία στο 

κόκκινο. Μόνο που αυτή τη φορά, η αγωνία έγινε δημιουργία. Γεννήθηκε μια επιχειρηματική ιδέα. Και δεν 

φανταζόμουν ποτέ πώς μετά από έξι περίπου μήνες, αυτή η αναλαμπή θα γινόταν μια εργασία για το μεταπτυχιακό 

μου, θα  την παρουσίαζα σε συνέδριο μα πάνω από όλα θα με έβαζε στη διαδικασία να την υλοποιήσω στην 

πράξη. Γιατί πολύ απλά δεν πίστευα, ενώ την κουβαλούσα μέσα μου, πως αξίζει! Και εντέλει ποια ήταν αυτή η 

ιδέα; 

Έτσι λοιπόν η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο μιας εναλλακτικής, 

καινοτόμας εφαρμογής που λειτουργεί ανάποδα, ψάχνοντας για σένα την εργασία που σου ταιριάζει χωρίς να 

χρειάζεται να χάνεις αρκετές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, χωρίς αποτέλεσμα! Μα πάνω από όλα να εξαλείψει 

όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που γεννιούνται  κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Κι ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ένα ταξίδι, μέσα από το οποίο μαθαίνεις την φορολογία, τη νομοθεσία της χώρας 

σου, τις ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα στην κρίση, τη λειτουργία της αγοράς μα πάνω από όλα αυτό που κερδίζεις 

και θα μείνει γιατί τα άλλα θα αλλάξουν, είναι ότι μαθαίνεις τον εαυτό σου καλύτερα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ίσως 

μέσα σου έχεις όπλα που δεν τα γνώριζες μα και αγκάθια που σε πήγαιναν πίσω. Ξεπερνάς τον εαυτό σου μέσα 

από την πρωτογενή έρευνα, μέσα από την γνωριμία  με την δύσκολη  αλλά πάνω από όλα με την ενδιαφέρουσα 

πραγματικότητα της σημερινής Ελλάδας. Κι αυτή η πραγματικότητα μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε καινοτόμες 

ιδέες, που εάν είχαμε βολευτεί σε μια σίγουρη εργασία δεν τις σκεφτόμασταν. Κι εν τέλει αρχίζεις να προσπαθείς 

πολύ περισσότερο και ταυτόχρονα να ονειρεύεσαι πώς ίσως έστω και στο ελάχιστο μπορείς να κάνεις τον κόσμο 

καλύτερο! 

 

Σύλληψη ιδέας- Κενό αγοράς 

 

Πριν παρουσιάσω αναλυτικά την επιχειρηματική ιδέα, αξίζει να σημειωθεί ποια είναι η κατάσταση της αγορά 

εργασίας σήμερα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, εάν θα θέλαμε να μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, θα 

μπορούσαμε να πούμε , πως έχουμε αυτούς που ψάχνουν εργασία είτε γιατί είναι άνεργοι είτε γιατί θέλουν να 

μεταβούν σε κάποια άλλη. Όλοι αποτελούν τη «ζήτηση».  Στη συνέχεια έχουμε τα «μέσα», δηλαδή όλα τα 

γραφεία εύρεσης εργασίας, τον Ο.Α.Ε.Δ., τα γραφεία διασύνδεσης των  πανεπιστήμιων κ.τ.λ., τα οποία έχουν 

σαν στόχο να μας βοηθήσουν να βρούμε την εργασία που επιθυμούμε μέσα από τις αγγελίες που διαθέτουν. Κι 
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αυτές οι αγγελίες αναφέρονται σε εργασίες σε επιχειρήσεις,  στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε διεθνείς 

οργανισμούς (προσφορά). Όλη η περιγραφή μπορεί να γίνει πιο κατανοητή από το παρακάτω γράφημα. 

 

 
 

 

Ακόμη, όπως είναι γνωστό, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά , γι’ αυτό κι έχουμε ανισορροπία, 

δηλαδή ανεργία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα για το Μάιο 

του 2018 ανέρχεται στο 20.1% και η  αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(Eurostat, 2018) 

Όμως ποια είναι η αιτία της ανεργίας πέρα από την οικονομική κρίση; Ίσως είναι η έλλειψη εκπαίδευσης αλλά 

σίγουρα είναι η έλλειψη σωστής και στοχευμένης πληροφόρησης καθώς οι διάφορες μηχανές αναζήτησης σου 

“πετάνε” διάσπαρτα αποτελέσματα, όταν γράφεις π.χ. Εργασία στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, αυτό αποτελεί 

και το κενό που εντόπισα στην αγορά εργασίας το οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί με ένα εργαλείο, μια εφαρμογή 

η οποία θα σου έβρισκε την εργασία που ήθελες. 

 

Επιχειρηματική ιδέα 

 

 Η επιχειρηματική ιδέα είναι μια εφαρμογή η οποία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, οι χρήστες 

διαμορφώνουν ένα ανώνυμο προφίλ. Απαντούν σε μια σειρά από ερωτήσεις που σχετίζονται με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα, το φύλο τους, την ηλικία τους, τις σπουδές τους αλλά και σε άλλες 

ερωτήσεις που σχετίζονται με την εργασία που θέλουν να βρουν, σε ποιο κλάδο, βράδυ ή μέρα, μερικής ή ολικής 

απασχόλησης, σε ποιο τόπο κ.τ.λ. Έτσι ο χρήστης αποκτά το δικό του λογαριασμό παρουσιάζοντας ανώνυμα 

ποιος είναι και τι θέλει. Στη συνέχεια διαμορφώνεται μια βάση δεδομένων η οποία αποτελείται από όλες αυτές 

τις πληροφορίες  και από άλλες λέξεις κλειδιά όπως εργαστείτε τα για μας, ευκαιρίες καριέρας, διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας,  οι οποίες εμφανίζονται σε ιστοσελίδες μεγάλων εταιρειών οι οποίες αναρτούν θέσεις εργασίας στις 

ιστοσελίδες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρεία Κleemann η οποία δεν συνεργάζεται με γραφεία 

ευρέσεως εργασίας αλλά παρουσιάζει  όλες τις διαθέσιμες θέσεις στην ιστοσελίδα της. (Kleemannlifts, 2018) 

Το δεύτερο μέρος της εφαρμογής  αποτελείται από μια μηχανή αναζήτησης εργασίας η οποία χρησιμοποίει όλα 

τα δεδομένα του πρώτου μέρους για να σου βρει την εργασία που ψάχνεις. Κι αυτός είναι ο βραχυχρόνιος στόχος 

της εφαρμογής γιατί ο μακροχρόνιος είναι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας. Η επιχειρηματική μου 

ιδέα στηρίχτηκε σε τέσσερις έννοιες. Η πρώτη είναι η νεοφυής επιχείρηση  (start-up). Mε τον όρο αυτόν εννοούμε 

μια επιχείρηση η οποία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: ταχεία ανάπτυξη, χαμηλό κόστος, καινοτομία! 

(Φαρσαρώτας και Σπάτουλας, 2018). Η δεύτερη είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Oι κοινωνικοί 

επιχειρηματίες επιζητούν να βρουν έξυπνες λύσεις προκειμένου να λύσουν ένα κοινωνικό πρόβλημα. 

(R.Shermerhon, J. 2010)  

Στην προκειμένη περίπτωση είναι η ανεργία. Ακόμη τα κέρδη είτε επανεπενδύονται στην επιχείρηση ή 

χρησιμοποιούνται για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. (Σβαρτς, 2018) Στη δική μου επιχείρηση, τα 

κέρδη θα επανεπενδύονται στην επιχείρηση, δηλαδή θα δίνω καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους, θα 

αγοράζουμε καλύτερα πληροφοριακά συστήματα και θα βελτιώνω τις συνθήκες εργασίας.  

Η τρίτη έννοια είναι το pitch ή pitching (ρίψη).Ο όρος αυτός προέρχεται από το άθλημα του μπέιζμπολ. 

(Wordreference, 2018). Στην, επιχειρηματικότητα όταν αναφερόμαστε σε αυτό τον όρο, εννοούμε το να 
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μεταφέρεις λεκτικά το επιχειρηματικό σου σχέδιο σου, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπροστά σε 

επενδυτές προκειμένου να τους πείσεις να σου δώσουν χρήματα, ώστε να πραγματοποιήσεις την ιδέα (Gleeson, 

2018α). Υπάρχουν διάφοροι τύποι pitching, όπως το elevator pitching και το video pitching. Στο πρώτο τύπο, η 

διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσα στον ανελκυστήρα και διαρκεί όσο γίνεται η μεταφορά σου από τον ένα 

όροφο στον άλλον. Στο δεύτερο τύπο, γίνεται η διαδικασία του pitching μέσα από video(Gleeson, 2018β). Θα 

χρησιμοποιήσω το εργαλείο αυτό προκειμένου να σηκώσω κεφάλαια για την πραγματοποίηση της ιδέας μου. 

Τέλος, η τέταρτη και τελευταία έννοια στην οποία στήριξα την ιδέα μου  είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη ή 

αλλιώς corporate social responsibility.  Μέσα από αυτήν, οι εταιρείες στοχεύουν στο να βοηθήσουν και να 

εξυπηρετήσουν τις κοινότητες, χωρίς όμως να παραβλέπουν την απόκτηση κέρδους.(Spinelli Jr.κα., 2015). Έτσι 

λοιπόν, ζητώ από τις επιχειρήσεις να διαφημιστούν στην εφαρμογή, δίνοντας μου χρήματα και έτσι να βοηθήσουν 

κι αυτές να στο να επιλυθεί το κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας. 

Πέρα από τις παραπάνω σκέψεις μου, θα ήθελα η εφαρμογή να έχει τρία χαρακτηριστικά: μεθοδικότητα, 

ταχύτητα, αποτελεσματικότητα. Με πιο απλά λόγια να είναι έτσι διαμορφωμένες οι ερωτήσεις που θα απαντά ο 

χρήστης ώστε να συλλέγουμε όλες εκείνες τις απαντήσεις που θα μας οδηγήσουν πιο εύκολα στο στόχο.  Οι 

περισσότερες ερωτήσεις θα είναι κλειστού τύπου για να γίνεται η έρευνα πιο εύκολη της μηχανής αναζήτησης. 

Όσον αφορά την ταχύτητα, θα ήθελα κάθε φόρα που εφαρμογή βρίσκει κάτι που σου ταιριάζει να στο στέλνει 

εκείνη τη στιγμή κι όχι μία φορά τη μέρα. Ποια λοιπόν η αποτελεσματικότητα, να καταφέρει να βρει αυτό που 

ζητάς και σου ταιριάζει, την ιδανική εργασία για σένα! 

 

Πρόγραμμα OAΕΔ και Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η επιχειρηματική ιδέα χρειάζονται κάποια πρώτα κεφάλαια. Ως πρώτη πηγή βοήθειας 

στη νέα μου προσπάθεια, σκέφτηκα να επωφεληθώ από τα προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. και ΕΣΠΑ τα οποία 

συνεισφέρουν σημαντικά στην έναρξη μιας νέας επιχείρησης. 

 Στις αρχές του 2018, δημοσιεύτηκε ένα καινούργιο πρόγραμμα ΟΑΕΔ με την ονομασία: «Πρόγραμμα 

επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους  και επιχειρήσεις νέων, 

ηλικίας έως 35 ετών» . Το πρόγραμμα αυτό χορηγεί το 50% του μισθολογικού αλλά και μη μισθολογικού κόστους 

20.000 νέων θέσεων εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις οποιαδήποτε νομικής 

μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν εώς τώρα προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους 

κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι εώς 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% ( ατομικά είτε αθροιστικά). Η διάρκεια του 

προγράμματος ανέρχεται στους 18 μήνες για  να προσληφθούν νέοι εώς 29 ετών  και στους 12 μήνες για να 

προληφθούν άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο εργοδότης μπορεί να 

απολύσει τον υπάλληλο και να προσλάβει άλλον που δικαιούται να συμμετέχει στο ίδιο πρόγραμμα, είτε ο 

δικαιούχος να διακόψει την σύμβασή του. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

2018). Συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα θα επωφεληθώ σημαντικά όσον αφορά τα έξοδα της ασφάλειας και 

του μισθού τόσο του προγραμματιστή που θα υλοποιήσει την ιδέα αλλά και του εργοδότη. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στα μέσα του 2017, αναρτήθηκε το παρακάτω ΕΣΠΑ , με την ελπίδα να 

επαναληφθεί και μες στο 2018. Το πρόγραμμα ονομάζεται: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος». Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (είτε πλήρους, είτε μερικής, είτε εποχικής απασχόλησης) ή υφιστάμενοι 

επιχειρηματίες που συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς. Το ποσό επιχορήγησης του προγράμματος 

ανέρχεται από 5.000€ έως 25.000€. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί το επιχειρηματικό μου σχέδιο από το 

πρόγραμμα πρέπει μέσα σε 24 μήνες να το υλοποιήσω. (Antagonistikotita, 2018) 

 

Νομική Μορφή 

 

Στήνοντας την ιδέα μου θα έπρεπε να επιλέξω  νομική μορφή για την επιχείρηση μου, κι αυτή είναι η ατομική. 

Στην ατομική επιχείρηση ο μοναδικός εταίρος έχει την ευθύνη σχετικά με τη δική του περιουσία  και όπως επίσης 

και για το σύνολο  χρεών της εταιρείας. Ακόμη, δεν απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για την ίδρυση της. Ο 

κύριος λόγος που την επέλεξα είναι ότι υπάρχει ευελιξία ως προς τον έλεγχο της και υπάρχει γρήγορη λήψη 

αποφάσεων καθώς αυτές λαμβάνονται μόνο από ένα άτομο. Το μειονέκτημα αυτής της νομικής μορφής, είναι ότι 

εάν αυξηθούν οι δραστηριότητες της, ο έλεγχος της είναι δύσκολος οπότε και χρειάζεται η επιχείρηση να αλλάξει 

νομική μορφή. (Forologikanea, 2018). Επιπρόσθετα εάν τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης είναι πάνω από 

30.000€ το χρόνο, τότε δεν συμφέρει η ατομική επιχείρηση, καθώς ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 37%, 

από 22% που είναι για κέρδη έως 20.000€ και από 29% που είναι έως 30.000€ το χρόνο. Κι αυτό γιατί, στις 

ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες ο φορολογικός συντελεστής είναι 29% ανεξαρτήτου ύψους κερδών. 

(Perivolos, 2016) 

 

Χαρακτηριστικά επιχειρηματικότητας & Κίνητρα Επιχειρηματικότητας 



 

702 

 

 

Μέσα από την ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα, κανείς αντιλαμβάνεται ότι τα χαρακτηριστικά της δεν 

είναι λίγα. Πιο συγκεκριμένα εάν θα θέλαμε να αναφερθούμε  σε μερικά από αυτά, τα οποία τα κατά τη δική μου 

άποψη, είναι τα πιο σημαντικά και αποτέλεσαν σημαντικό έναυσμα στο να ασχοληθώ με αυτήν είναι η αυτονομία, 

δηλαδή να είσαι κύριος του εαυτού σου, η δημιουργικότητα δηλαδή η ελευθερία να εκφράσεις αυτό που πιστεύεις 

και νιώθεις .Επίσης, η εκμετάλλευση οικονομικών, τεχνολογικών ή κοινωνικών περιστάσεων. Στο παρόν 

επιχειρηματικό σχέδιο, οι οικονομικές περιστάσεις μπορούν να θεωρηθούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τεχνολογικές 

περιστάσεις η πρόοδος της τεχνολογίας και η δυνατότητα κατασκευής εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα και τέλος 

κοινωνικές περιστάσεις η ανεργία. Όμως δεν λογίζεται ο όρος της επιχειρηματικότητας χωρίς την έννοια του 

κέρδους. Στην ανάλυση της ιδέας μου έκανα λόγο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην οποία υπάρχει και 

πάλι το κέρδος αλλά αξιοποιείται διαφορετικά δηλαδή για την ωφέλεια της κοινωνίας. Το τελευταίο 

χαρακτηριστικό που θα αναφέρω  είναι η εργατικότητα, δηλαδή η αποφυγή μιας σταθερής και 

επαναλαμβανόμενης εργασίας  και η ικανοποίηση μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία μιας καινούργιας 

επιχείρησης όπου θα απορροφηθεί όλη η όρεξη για εργασία του επιχειρηματία. (Μπιτζένης, 2014) 

Πέρα όμως από τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, υπάρχουν και τα διάφορα κίνητρα που μας ωθούν 

στο να ασχοληθούμε στην πράξη με αυτήν. Το πρώτο και ουσιώδες κίνητρο για μένα: η προσφορά, δηλαδή να 

βοηθήσω στην επίλυση του προβλήματος της ανεργίας, η οποία δημιουργεί κι άλλα κοινωνικά προβλήματα όπως 

η εγκληματικότητα. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιχειρηματιών σήμερα που έχουν αναγάγει την 

επιχειρηματικότητα σε προσφορά για την κοινωνία. Ένα από αυτά είναι  του Παύλου Γιαννακόπουλου , 

ιδιοκτήτης της ΒΙΑΝΕΞ,  ο οποίος συνέβαλλε καταλυτικά στην αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου του φαρμάκου 

και στη βελτίωση του κλάδου της υγείας στην Ελλάδα. (Newsbomb, 2018).  Επιπρόσθετα, η δημιουργία, η 

ανεξαρτησία , μια εναλλακτική επιλογή έναντι μιας μη ικανοποιητικής εργασίας, το κέρδος και τέλος η ανάγκη 

για αλλαγή. (Μπιτζένης, 2014) 

 

Χαρακτηριστικά Επιχειρηματία 

 

Πριν επιχειρήσουμε να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια στη ζωή μας, είτε επιχειρηματική είτε οποιαδήποτε 

άλλη είναι καλό να γνωρίζουμε τον εαυτό μας ώστε να ξέρουμε ποια χαρακτηριστικά μας μπορούν να μας 

βοηθήσουν να προχωρήσουμε πιο εύκολα και ποια ίσως αποτελέσουν τροχοπέδι στην εργασία μας ώστε να 

προσπαθήσουμε να τα διαχειριστούμε.  Ως πρώτα χαρακτηριστικά μου που συνδέονται άμεσα με την εργασία 

μου είναι το άγχος μου και ταυτόχρονα η οργανωτικότητα μου. Έχοντας επίγνωση της αγωνίας που ζω με 

οτιδήποτε κι αν καταπιαστώ, προσπαθώ να είμαι όσο πιο οργανωμένη μπορώ ώστε να μειώνεται το άγχος μου. 

Ακόμη είμαι αρκετά δραστήρια. Μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα αλλά και να μαθαίνω 

συνέχεια πράγματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μου. Αυτό που λειτουργεί αναμφισβήτητα σαν 

τροχοπέδι σε ότι κι εάν αποφασίσω να ασχοληθώ είναι η έλλειψη προσοχής που έχω. Μπορεί κάποιος να μου πει 

κάτι και μετά από λίγο να το ξεχάσω. Επιπρόσθετα, βασικό χαρακτηριστικό μου που σίγουρα με βοηθάει είναι η 

δυναμικότητα μου. Δεν πτοούμαι εύκολα και η αποτυχία όποτε έρχεται με ωθεί να πεισμώνω περισσότερο. Ως 

βασικό χαρακτηριστικό στη βιβλιογραφία του επιχειρηματία είναι ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να παίρνει 

συνέχεια ρίσκα. (Startup, 2018). To οξύμωρο είναι ότι δεν συνηθίζω να παίρνω ρίσκα. Βέβαια, μάλλον ήρθε η 

ώρα να πάρω το μεγαλύτερο: να γίνω επιχειρηματίας! Στα θετικά μου στοιχεία, θα μπορούσα να συμπεριλάβω 

την κοινωνικότητα και την ευαισθησία. Μελετώντας την γυναικεία επιχειρηματικότητα, μαθαίνουμε ότι οι 

γυναίκες είναι περισσότερο συναισθηματικές και εκφραστικές από ότι οι άνδρες  και έχουν την δυνατότητα να 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τα δικά τους συναισθήματα αλλά και των άλλων. Ακόμη μπορούν και επικοινωνούν 

καλύτερα με τους άλλους ανθρώπους. (Argyle 1990, Hargie et al 1995). Στην δική μου περίπτωση, τα δυο αυτά 

χαρακτηριστικά αποτέλεσαν το «σπόρο» να γεννηθεί η ιδέα μου μέσα από την επικοινωνία μου με συνομηλίκους 

μου σχετικά με τα με την αγωνία τους για την επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και με τις αρνητικές τους 

εμπειρίες σε συνεντεύξεις. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω τα χαρακτηριστικά μου με δυο αρνητικά: τον 

αυθορμητισμό μου και την συστολή. Ο αυθορμητισμός με οδηγεί στο να κάνω λάθη πολλές φορές και η συστολή 

στο να χάνω ευκαιρίες. Βέβαια, επειδή υπάρχουν και τα δυο χαρακτηριστικά στον εαυτό μου, επέρχεται μια 

ισορροπία. 

 

Swot Ανάλυση 

 

Η μελέτη του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαία διαδικασία στο στήσιμο μιας νέας 

επιχείρησης. 

Πρώτα ξεκινάμε με τα δυνατά στοιχεία. Αρχικά οι σπουδές μου. Μέσα από αυτές ήρθα σε επαφή με την 

επιχειρηματικότητα και τα εργαλεία της αλλά και με την λογιστική και γενικότερα την οικονομική επιστήμη. Ένα 

άλλο προσόν που αποκόμισα μέσα από αυτές ήταν, η γνώση ξένων γλωσσών η οποία θα με βοηθήσει στη 
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διεθνοποίηση της επιχείρησης στο μέλλον. Όσον αφορά τα δυνατά στοιχεία της επιχείρησης που θα δημιουργήσω, 

στοχεύω στην καλή τοποθεσία της επιχείρησης που θα ήθελα να είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο καλός και 

έμπειρος προγραμματιστής που θα προσλάβω αλλά και ότι είναι μια υπηρεσία που δεν υπάρχει στην αγορά. Η 

επαγγελματική μου εμπειρία, με έχει βοηθήσει στο να έχω μια μικρή γνώση της λειτουργίας της αγοράς .Η  

εμπειρία στην αναζήτηση εργασίας με βοήθησε να αντιληφθώ το κενό στην αγορά εργασίας και να επιθυμώ να 

το καλύψω. Το ευρύ κοινωνικό μου περιβάλλον θα με βοηθήσει στη νέα μου προσπάθεια χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή. (Μπιτζένης, 2014) 

Στα αρνητικά στοιχεία, το πρώτο είναι ότι δεν έχω καμία εμπειρία  στη δημιουργία επιχείρησης. Τώρα μαθαίνω. 

Πέρα από αυτό, δεν διαθέτω δικά μου χρήματα ούτε διαθέτω εμπειρία στη διοίκηση και στην οργάνωση μιας 

επιχείρησης. Ακόμη στην Ελλάδα, η έναρξη μιας επιχείρησης είναι αρκετά χρονοβόρα. Επίσης, αν και διαθέτω 

εργασιακή εμπειρία, λόγω του νεαρού της ηλικίας μου, έχω ακόμη πολλά να μάθω σχετικά με τη λειτουργία της 

αγοράς και του μάρκετινγκ. (Μπιτζένης  2014, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, 2017) 

Ποιες είναι οι ευκαιρίες; Αμέτρητες μέσα στην κρίση επειδή έχουν την τάση μέσα σε αυτήν, να 

πολλαπλασιάζονται! Tο κενό στην αγορά, οι επιδοτήσεις από Εθνικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Η «ανάγκη» 

για μια νέα υπηρεσία από τους καταναλωτές. Τους παρέχω μια υπηρεσία που δεν υπάρχει, αλλά χωρίς να την 

ξέρουν θα ήθελαν να την έχουν! Η τεχνολογική πρόοδος που μου επιτρέπει η ιδέα να πραγματοποιηθεί. Οι τρόποι 

προώθησης υπηρεσιών όπως τα μέσα κοινωνικής  δικτύωσης. Αλλά πάνω από όλα η ανεργία γιατί 

εκμεταλλεύομαι θετικά αυτή την αρνητική συγκυρία. (Μπιτζένης, 2014) 

 

Κλείνω με τις απειλές. Η γραφειοκρατία. Στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο, λόγω το ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές 

συνθήκες στην έναρξη νέας επιχείρησης. Η υψηλή φορολογία, στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές είναι 

πολύ πιο υψηλοί σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Βουλγαρία οπού είναι 10%. Οι αλλαγές στη 

νομοθεσία που είναι συνεχείς. Η ύπαρξη ανταγωνιστών στο μέλλον αλλά και τέλος οι διεθνείς πολιτικό-

οικονομικές συγκυρίες. (Μπιτζένης 2014,  Ebeth.gr 2018, Λαζάρου 2013) 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 

Για να υλοποιηθεί η ιδέα , είναι αναγκαίο να βρούμε πήγε χρηματοδότησης. Όπως ανέφερα πιο πριν, σκοπεύω 

πρώτα να επωφεληθώ από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» και από το Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης 

μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών». (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2018, Antagonistikotita 2018). Επιπλέον θα ήθελα να 

συμμετέχω σε διάφορους διαγωνισμούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στους οποίους τα βραβεία είναι 

σημαντικά χρηματικά ποσά. Ένας τέτοιος είναι ο διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής 

Τραπέζης. (Nbg.gr, 2018). Aκόμη, θα χρησιμοποιήσω ως εργαλείο το pitching (ρίψη), δηλαδή θα παρουσιάσω 

το επιχειρηματικό μου σχέδιο μπροστά σε επενδυτές προκείμενου να σηκώσω χρήματα. (Wordreference 2018, 

Gleeson 2018a). Tέλος, εμφανίζεται μια νέα πρακτική για τη συγκέντρωση χρημάτων, το crowdfunding 

(συλλογική χρηματοδότηση). (Wordreference, 2018). Σε αυτή την περίπτωση χρηματοδότησης, ο επιχειρηματίας 

αντλεί  κεφάλαια από  ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ενδιαφέρονται και στηρίζουν την επιχειρηματική ιδέα,  

μέσω μιας ιστοσελίδας. (Κοντιζάς και Παπαχρήστου, 2014) 

 

Διεθνής επιχειρηματικότητα 

 

Η εφαρμογή αρχικά θα διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Μακροχρόνια όμως, 

υπάρχει η σκέψη να επεκταθεί στο εξωτερικό. Το πρώτο βήμα, είναι η μετάφραση της ιστοσελίδας στην αγγλική 

γλώσσα και ύστερα στις σλαβικές. Με την μετάφραση στα αγγλικά θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε χρήστες 

που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα αλλά και εταιριών που επιθυμούν να διαφημιστούν στην εφαρμογή 

μας. (Speakt, 2017).  Έπειτα η εφαρμογή θα μεταφραστεί στις σλαβικές γλώσσες καθώς στοχεύω να επεκταθώ 

πρώτα στις Βαλκανικές χώρες όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι αρκετά υψηλά (το ποσοστό ανεργίας στην 

Κροατία για το Μάιο του 2018 ανέρχεται στο 8.9%) (Eurostat, 2018). Οι εταιρείες που ασχολούνται με την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη, συνήθως οι πολυεθνικές, παρουσιάζουν την εταιρική τους κοινωνική ευθύνη στην 

ιστοσελίδα τους. Όσες μας στηρίξουν,  θα αναφερόμαστε στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους κι 

έτσι θα πραγματοποιηθεί η προώθηση και η διεθνοποίηση της εταιρείας στο εξωτερικό. Ένας άλλος τρόπος είναι 

η συμμετοχή σε εκθέσεις και διαγωνισμούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. (Σπηλιόπουλος, n.d.) 

 

Marketing Plan 
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Για να επιτύχουμε την αποτελεσματική προώθηση της εφαρμογής,  χρειάζεται να εξετάσουμε τα 10 P που 

αποτελούν στοιχεία του μάρκετινγκ. (Μπιτζένης, 2014) Όσον αφορά το προϊόν (product): H εφαρμογή προσφέρει 

μια νέα υπηρεσία στον χρήστη καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μια ανάγκη του. Μειώνει το χρόνο εύρεσης 

εργασίας και εξαλείφει τα αρνητικά συναισθήματα που γεννιούνται κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Η 

υπηρεσία αποκτά συναισθηματική αξία στον χρήστη μέσω της προσφοράς και της μη δαπανηρής χρήση της. Τα 

χρώματα της είναι: πράσινο &μπλε (ενέργεια& ηρεμία). (Βελώνη, 2014). Σχετικά με τον Τόπο διανομής (place): 

H υπηρεσία διατίθεται στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας και εφαρμογής που θα ανοίγει στο browser στο κινητό ή 

στον υπολογιστή. Αρχικά η υπηρεσία θα διατίθεται μόνο στην Ελλάδα και μακροχρόνια και στο εξωτερικό αφού 

πρώτα γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές. To επόμενο στοιχείο είναι η τιμή (price): Οι χρήστες χρησιμοποιούν την 

εφαρμογή δωρεάν. Τα έσοδα προέρχονται από τις διαφημίσεις που υπάρχουν στην εφαρμογή. Το κόστος των 

διαφημίσεων υπολογίζεται με βάση την ημερήσια επισκεψιμότητα των χρηστών. Προώθηση (Promotion): H 

προώθηση της εταιρείας επιτυγχάνεται μέσα από διαφημίσεις στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις σε συνέδρια, 

συμμετοχή σε εκθέσεις, σε διαγωνισμούς και σε συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείες (εταιρική κοινωνική 

ευθύνη). Επιπροσθέτως, είναι πολύ σημαντικό για μια επιτυχημένη επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναμικό: 

ευελπιστώ να συνεργαστώ με εταιρείες που θα με χρηματοδοτήσουν οι οποίες διαθέτουν καλή φήμη τόσο για τα 

προϊόντα τους όσο και για τους ανθρώπους τους. Όσον αφορά το προσωπικό της δικής μου επιχείρησης θα ήθελα 

και θα επιδιώξω να διακατέχεται από ευγένεια, ευελιξία και αποτελεσματικότατα. Όμως δεν πρέπει να 

αμελήσουμε και την διαδικασία(process). Επιθυμώ η εφαρμογή να δουλεύει γρήγορα, αποτελεσματικά ώστε να 

μένουν ευχαριστημένοι οι χρήστες. Πολύ σημαντικό στοιχείο και η διαδικασία (physical evidence). H εφαρμογή 

θα παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες ώστε να μπορεί ο χρήστης να τη χρησιμοποίει εύκολα, δηλαδή θα είναι 

προσιτή ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Συσκευασία προϊόντων 

(packaging). Μπορεί η παρούσα υπηρεσία να μην έχει συσκευασία, έχει όμως εικόνα: γραφικά, χρώματα, 

παρουσίαση και λογότυπο. Μια  προσιτή συσκευασία, μια προσιτή εμφάνιση, μπορεί να προδιαθέσει θετικά τον 

χρήστη να την χρησιμοποιήσει. Στόχος: φρέσκια , ελκυστική και νεανική εικόνα της εφαρμογής! Όμως δεν θα 

πρέπει να θεωρηθεί αμελητέα η παραγωγικότητα και η ποιότητα (performance, productivity and quality). Και πως 

θα γίνει αυτό; Με την βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων και την συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων! 

Καταληκτικά, έχει η εταιρεία φιλοσοφία, έχει προσωπικότητα! Και για εμάς είναι να σου προσφέρουμε 

περισσότερα από όσα ελπίζεις! 

 

 

ICAP-Κλαδική Μελέτη 

 

Ένα άλλο θέμα είναι ο ανταγωνισμός. Έχει η εφαρμογή ανταγωνιστές; Ναι ίσως έχει, όλες τις εταιρείες 

πληροφορικής που παράγουν λογισμικό γιατί κι εμείς θα παράγουμε το δικό μας προκειμένου να λειτουργήσει η 

εφαρμογή! Έτσι λοιπόν μέσω της βάσης δεδομένων της ICAP έγινε η μελέτη του ανταγωνισμού. 

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 1844 ενεργές εταιρείες πληροφορικής. Από αυτές οι 1528 ανήκουν στις 

κατηγορίες:  

1. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

2. Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

3. Έχοντας λοιπόν αυτές τις 1528 ως δείγμα αντιλαμβανόμαστε ότι ο κλάδος της δημιουργίας λογισμικού δεν 

είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλους.( Όλη η έρευνα  έγινε με τη βοήθεια του 

προσωπικού  της βιβλιοθήκης και του κέντρου υπολογιστών και δικτύου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)( ICAP 

Data Prisma ,2018). Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον τόσο μικρό αριθμό εταιρειών που ασχολούνται με την 

παραγωγή λογισμικού, στο γεγονός, ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων στις Ελλάδα είναι οικογενειακές 

και παραδοσιακές και δεν στηρίζουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους σε πληροφοριακά συστήματα. 

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα από τις 1528 , το 60% αυτών είναι πολύ μικρές εταιρείες και το 33% 

αυτών είναι απροσδιορίστου μεγέθους. 
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Ακόμη, σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα μόνο οι 657(43%) είναι σίγουρα κερδοφόρες και οι 412 

(27%)είναι ζημιογόνες. 

 
 

 

 

Δείκτες doing business της παγκόσμιας τράπεζας 

 

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα γίνει αναφορά στους δείκτες doing business της παγκόσμιας τράπεζας 

προκείμενου να αντιληφθούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με άλλες. 
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Πηγή:Doing business,2018 

 

Στον πρώτο πίνακα βλέπουμε που βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις 190 Χώρες που μελετά η Παγκόσμια 

Τράπεζα κα στο δεύτερο την απόσταση που έχει Ελλάδα με την πρώτη χώρα που είναι η Δανία. Όσον αφορά τον 

πρώτο πίνακα η Ελλάδα καταλαμβάνει την 67η θέση στις 190 και στο δεύτερο βρίσκεται κατά μέσο όρο 68,02 

μονάδες μακριά από τη Δανία. Αν και αντιμετωπίζει πολλές οικονομικές δυσκολίες, η χώρα έχει καταφέρει να 

βελτιώσει τις συνθήκες ώστε να μπορεί κάποιος πιο εύκολα να ανοίξει επιχείρηση. (Doing business,2018) 

 

 

Pest Analysis 

 

Ήρθε η ώρα τώρα να εξετάσουμε τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες που 

υπάρχουν στην Ελλάδα. Αρχικά σχετικά με τις πολιτικές, από το 2012 και μετά έχουν γίνει 7 εκλογές (πολιτική 

αστάθεια). (Ypes.gr, 2018).Οι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν το 2017 για τα εισοδήματα του 2016 

αυξήθηκαν και κυμαίνονται από 22% έως 45%. (Newsbeast.gr, 2017). Επιπλέον, σε σχέση με τις οικονομικές 

συνθήκες, κατά 1,4% αυξήθηκε το ΑΕΠ πέρυσι, και ανήλθε σε 187,1 δισ. ευρώ από 184,6 δισ. ευρώ το 2016 

(Amna, 2018).Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (2017),-1.414,1 εκατ. Ευρώ. (Cytoday.eu, 2018) . Σχετικά με 

τις κοινωνικές συνθήκες , το 77,6% των Ελλήνων σερφάρει στο διαδίκτυο (2017). 45,2% των Ελλήνων 

“κατεβάζουν” εφαρμογές στο κινητό τους (2017) (iefimerida, 2018) Τέλος στις τεχνολογικές συνθήκες 

παρατηρούμε τα εξής: αύξηση του δείκτη «Ένταση Έρευνας &Ανάπτυξης» 1,01% του ΑΕΠ( από 2015 σε 2016) 

(EKT, 2018)Μεταξύ των πιο “παραγωγικών” σε επίπεδο καινοτομίας  κλάδων στην Ελλάδα, την τρίτη θέση 

κατέχει αυτός Πληροφορική (11,1%) (2017) (Reporter.gr, 2017). 
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Οι λειτουργίες του Management 

 

Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες της διοίκησης επιχειρήσεων είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η ηγεσία 

και ο έλεγχος .Σχετικά με τον προγραμματισμό, στοχεύω να φτιάξω ένα πρόγραμμα εργασιών στο οποίο να 

συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι και να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να αυξήσουμε τους χρήστες της 

εφαρμογής αλλά και την αποδοτικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Αυτό θα γίνει με βελτίωση των 

πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και με τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς εργασίας.  Για να επιτύχουμε  

τον παραπάνω στόχο, θα οργανώσουμε έτσι το προσωπικό ώστε  κάθε υπάλληλος να αναλάβει ένα κομμάτι του 

στόχου και ταυτόχρονα να δίνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορά για την πρόοδο των εργασιών . Μέσα 

από την ηγεσία, ο μάνατζερ της εταιρείας μας θα επιβλέπει όλες τις διαδικασίες και τις προσπάθειες των 

εργαζομένων κατά την υλοποίηση του στόχου και θα τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την προσπάθεια. Η 

τελευταία λειτουργία είναι ο έλεγχος, μέσα από τον οποίο θα μετρήσουμε την αποδοτικότητα των εργαζομένων 

και  θα αντιληφθούμε όλα τα λάθη που έγιναν κατά τη διαδικασία επίτευξης στόχου ώστε να αποφευχθούν στο 

μέλλον. Τέλος μέσω του ελέγχου, θα έχουμε στενή επαφή με τους εργαζόμενους, συγκεντρώνοντας έτσι 

πληροφορίες προκειμένου να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. (R.Shermerhon, J. ,2010). 

 

Οικονομικά στοιχεία 

 

Πριν την έναρξη της επιχείρησης, είναι απαραίτητο να υπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, 

ώστε να δούμε πόσα χρήματα χρειάζονται για να ανοίξει και να λειτουργήσει η επιχείρηση μας και πόσα 

ευελπιστούμε ότι θα κερδίσουμε. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα έξοδα. 

 

 
 

Τα έξοδα της επιχείρησης υπολογίστηκαν ως εξής:  το όνομα ιστοσελίδας στοιχίζει 2,9€ το χρόνο(Pointer Blog, 

2017). Η Συνδρομή στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο(20€) το χρόνο και η εγγραφή στα 30€ εφάπαξ (Ebeth, 2015). 

Η ΔΕΗ και η θέρμανση υπολογίστηκαν στο περίπου μελετώντας τα τιμολόγια της κατοικίας μου (80€ το μήνα) 

και το τηλέφωνο και το ίντερνετ βρίσκοντας προσφορά από εταιρεία τηλεπικοινωνιών (22,58€ το μήνα). (Cyta, 

2018) Η αμοιβή λογιστή, παίρνοντας προσφορά από τον δικό μου λογιστή και είναι 30€ το μήνα και για την 

έναρξη 300€ (πάγια έξοδα)1. Το ενοίκιο είναι 150€ το μήνα για γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

(Spitogatos.gr, 2018). Tα έπιπλα 134 € (Ikea, 2018). O server στοιχίζει 10.000€ (Alibaba, 2018) και η οθόνη 

187.90€. (Kotsovolos.gr, 2018). Η κατοχύρωση ιδέας(120€) και η αμοιβή του δικηγόρου (600€), ορίστηκαν αφού 

πήρα προσφορά από δικηγόρο2. Τέλος, του μισθούς τους όρισα εγώ , και τον πρώτο χρόνο θα πληρώσω τα μισά 

χρήματα καθώς θα επωφεληθώ από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 
 

1Ήρθα σε επικοινωνία με το λογιστή μου και του ζήτησα προσφορά για την έναρξη και συντήρηση βιβλίων 

ατομικής επιχείρησης.2Ήρθα σε επαφή με δικηγορικό γραφείο και ζήτησα προσφορά για την έναρξη ατομικής 

επιχείρησης , όπως επίσης και για την καταχώρηση της ιδέας. 
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Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα έσοδα. Σε ένα μετριοπαθές σενάριο, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 5.000 

χρήστες και ο καθένας θα επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά τη μέρα την εφαρμογή. Άρα την εβδομάδα 35.000 

views. Σε μια ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας με 200.000 views την εβδομάδα μια εταιρεία για να διαφημιστεί 

πρέπει να πληρώσει 400€ την εβδομάδα.(μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί τους)1. (SimilarWeb, 

2018)Η τιμή της διαφήμισης στην εφαρμογή μου, εκτιμώντας τον ανταγωνισμό και τις ανάγκες μας,  ανέρχεται 

στα 100€ την εβδομάδα. Άρα εάν έχουμε 7 εταιρείες που διαφημίζονται σε εμάς θα κερδίσουμε 2800€ το μήνα.  

 

 
 

Ακόμη στα έσοδα θα προστέθουν και 25.000€ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ , αλλά και 6.000 από τον διαγωνισμό 

της εθνικής Τραπέζης. 

 

Τέλος , παράκατω παρουσιάζω το πενταετές οικονομικό πλάνο για το μετριοπαθές σενάριο. 

 

 
 

Οι φορολογικοί συντελεστές για ατομική επιχείρηση είναι οι εξής: 22% έως 20.000€, 29% από 20.000 έως 

30.000€, 37% από 30.000 έως 40.000€,45% άνω των 40.000€. Η προκαταβολή φόρου είναι 100%(Perivolos.gr, 

2016) 

Εάν αθροίσουμε τα έσοδα του κάθε χρόνου και προσθέσουμε και τα χρήματα από ΕΣΠΑ και διαγωνισμό Εθνικής 

τραπέζης σε πέντε χρόνια θα κερδίσουμε 105.090,43€! 

 
1Ήρθα σε επικοινωνία με εταιρεία η οποία διαθέτει ιστοσελίδα με αγγελίες εργασίας. Ισχυρίστηκα ότι είμαι 

υποψήφιος πελάτης και ζήτησα προσφορά για να διαφημιστώ στην ιστοσελίδα τους. 

 

Συμπεράσματα 

 

Τελειώνοντας, την εργασία, οι σκέψεις πολλές… Για να γίνεις επιχειρηματίας χρειάζεται να λάβεις υπόψη όλες 

τις συνθήκες στην Ελλάδα: οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές. Γνωρίζεις πολλές νέες ευκαιρίες 

, που δεν τις ήξερες. Μαθαίνεις πάρα πολλές πληροφορίες, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι και τόσο άπιαστο όνειρο 

η επιχειρηματικότητα και ότι πάνω από όλα κερδίζεις πολύ περισσότερα και σε χρήματα και σε γνώσεις από ότι 

να δούλευες κάπου υπάλληλος! Σύμφωνα με το Μετριοπαθές σενάριο σε πέντε χρόνια τα καθαρά κέρδη της 

επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου και τα έσοδα από το ΕΣΠΑ και το διαγωνισμό καινοτομίας της Εθνικής 

τραπέζης θα ανέλθουν στα: 105.090,43€.Σε μια άλλη εργασία με τα προσόντα μου το μήνα θα αμειβόμουν με 

1000€ άρα το χρόνο με 12.000 €. Επομένως σε πέντε χρόνια θα κέρδιζα 60.000 € . Εάν θα γίνω επιχειρηματίας 

σε πέντε χρόνια θα κερδίσω πολύ περισσότερα χρήματα!  

Και  η επιχειρηματικότητα για μένα, ήταν και θα είναι δημιουργία! Γιατί καλείσαι μέσα από αυτήν, όλα αυτά που 

μαθαίνεις να τα προσαρμόσεις στα δικά σου θέλω και στις δικές σου ανάγκες. Κι επειδή, μίλησα για νεοφυή, 

καινοτόμα και κοινωνική επιχειρηματικότητα, η χαρά και ο ενθουσιασμός μεγαλώνουν καθώς συνδυάζεις πολλά 

πρόσωπα της επιχειρηματικότητας μαζί. Όταν δημιουργείς για τους άλλους, γιατί αυτή η εφαρμογή είναι 
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φτιαγμένη και ραμμένη για όλους αυτούς που τη ζητούν και τη χρειάζονται, αυτή σίγουρα υλοποιείται πιο εύκολα 

και ζεις τη χαρά του να δίνεις, η οποία είναι πάντα πολύ μεγαλύτερη από αυτή του να παίρνεις! 
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Η ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξης προσόντων μέσα από τη μάθηση στο 

χώρο εργασίας. Οι περιπτώσεις της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης 

(apprenticeships, traineeships/internships) - Λουλούδα Ρουσομάνη 

 

Λουλούδα Ρουσομάνη 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη  

 

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο αναγνωρίζει ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες ενός πολίτη, είναι 

ένας δρόμος όχι μόνο για την εύκολη εύρεση εργασίας αλλά και για την ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Σε αυτή την εργασία θα μελετηθούν οι πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη και 

αναγνώριση προσόντων.  

  Από την Συνθήκη του Μάαστριχτ, στην Στρατηγική της Λισαβόνας και μετέπειτα στην Στρατηγική <<Ευρώπη 

2020>> σημειώνεται ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της Ε.Ε. ως προς την Εκπαίδευση και την Δια Βίου 

Μάθηση. Ο τομέας αυτός συνδέεται στενά, όπως θα δούμε παρακάτω, με την ανάπτυξη των προσόντων. 

  Για την ανάπτυξη αυτή έλαβαν χώρα ορισμένες δράσεις, όπως η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για την Δια Βίου Μάθηση και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 

Προσόντων για τη Δια βίου Μάθηση. Ο σκοπός, όπως θα δούμε παρακάτω, ήταν η δημιουργία ορισμένων 

μηχανισμών για την καταγραφή, αποτίμηση και αναγνώριση προσόντων.  

   Ποιοι είναι οι τρόποι ανάπτυξης των ικανοτήτων, λοιπόν; Υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά οι πιο άμεσοι είναι η 

μαθητεία και η πρακτική άσκηση. Μέσω της διαδικασίας αυτών των δυο ο μαθητευόμενος/πρακτικάριος δεν 

μπορεί παρά να βγει κερδισμένος.  

  Τέλος, θα μελετήσουμε κάποια σχεδιαγράμματα που δείχνουν την πορεία της απασχόλησης στην Ευρώπη σε 

συνδυασμό με το επίπεδο σπουδών. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα το γεγονός ότι οι πιο μορφωμένοι  (άρα και πιο 

προικισμένοι με προσόντα) έχουν μεγαλύτερα ποσοστά στον τομέα της απασχόλησης, σε σχέση με τα λιγότερο 

μορφωμένα άτομα.   

 

Εισαγωγή  

 

    Η επένδυση ενός ατόμου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση. Μέσω αυτής τα 

οφέλη είναι αρκετά και θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε δυο επίπεδα, το προσωπικό και το επαγγελματικό. 

Η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης βοηθά το άτομο να εξελιχθεί και να ωριμάσει σαν 

προσωπικότητα, να αρχίσει να αντιλαμβάνεται και να εντάσσεται στην κοινωνία την οποία ζει. Σε επαγγελματικό 

επίπεδο το άτομο είναι πιο ικανό και δυναμικό να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του και να τα βγάλει εις πέρας με 

επαγγελματισμό. 

    Η απόκτηση των προσόντων είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη των δύο αυτών επιπέδων. Η εκμάθηση 

μιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας δεν θα μας διευκολύνει απλώς στο να γνωρίσουμε άλλες χώρες, νέους λαούς και 

διαφορετικούς τρόπους ζωής. Μπορεί επίσης να μας δώσει τη δυνατότητα να σπουδάσουμε, να επιμορφωθούμε 

και έτσι να βελτιώσουμε τις προοπτικές να βρούμε στη συνέχεια μια δουλειά που θα μας παρέχει ικανοποίηση 

και καλές αποδοχές. Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης έχουν διπλάσιες πιθανότητες 

να βρουν δουλειά και σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να λαμβάνουν αποδοχές που υπερβαίνουν τον μέσο όρο σε 

σύγκριση με τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης.  

  Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να εφαρμόζει πολιτικές για την επίτευξη στόχων στα πλαίσια 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μία επιπλέον αιτία της ανεργίας είναι η έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων 

των πολιτών. Έτσι η Ευρώπη ακολούθησε μια κοινή πολιτική για την ανάπτυξη των skills των πολιτών με σκοπό 

την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.  

 

Συνθήκη Μάαστριχτ 

 

  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ή αλλιώς Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε το 1992, αποτελεί 

σταθμό για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική631. Τα άρθρα 126 και 127 της συνθήκης αναφέρονται στην 

                                                 
631 Μπουτσιούκη, 2017, σ.269. 
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εκπαίδευση632 ενθαρρύνοντας την κινητικότητα των νέων μεταξύ των κρατών μελών, εστιάζοντας το ενδιαφέρων 

της κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

  Τέθηκαν πολλοί στόχοι. <<Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και της 

διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της 

ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπονδών, να προώθηση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, να ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των εκπαιδευτικών 

συστημάτων των κρατών μελών, ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικομορφωτικών 

δραστηριοτήτων, ενθαρρυνση ανάπτυξης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.>>633       

  Στο άρθρο 126 φαίνεται φανερά ότι κύριος στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι η ενθάρρυνση της 

κινητικότητας των σπουδαστών. Με την δημιουργία των ECTS (European Credit Tranfer and Accumulation 

System-Ευρωπαικό σύστημα για τη μεταφορά και σώρευση πιστωτικών μονάδων) κάτι τέτοιο ήταν εύκολο να 

επιτευχθεί. Με την βοήθεια των ECTS τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησαν προς την 

δημιουργία συνθηκών ισοτιμίας των ακαδημαϊκών τίτλων με την εφαρμογή κοινών κριτηρίων634. Έτσι, λοιπόν, 

το κάθε ακαδημαϊκό πτυχίο μπορεί  να αναγνωρίζεται σε κάθε κράτος-μέλος με την ίδια ισοτιμία. Ο στόχος και 

πάλι είναι η εύκολη μετακίνηση σπουδαστών, ερευνητών και ακαδημαϊκών χωρίς εμπόδια.   

  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμοθέτησε το επίσημο νομικό πλαίσιο όπου άρχισε να εδραιώνεται 

ένα ευρωπαϊκό θεσμικό υπόβαθρο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όπως θα δούμε και παρακάτω ολοένα 

και περισσότερο η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων. Από εδώ και πέρα η 

οικονομία της γνώσης είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.    

  

Στρατηγική της Λισαβόνας 

 

   Για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2000 η Ευρώπη ακολουθεί μια κοινή στρατηγική με μακροπρόθεσμο 

χαρακτήρα (10ετίας) με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών με κοινωνικό και οικονομικό 

περιεχόμενο, έτσι ώστε να επαναπροσδιοριστεί η θέση της στον διεθνή ανταγωνισμό635. Η διασφάλιση της 

βιωσιμότητας τόσο σε οικονομικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο, απαιτεί την εφαρμογή ορισμένων μέτρων. Ο 

στόχος της στρατηγικής δεν είναι απλός, γι’ αυτό κιόλας απαιτούσε την εφαρμογή μια στρατηγικής με τον 

συνδυασμό κοινωνικής και οικονομικής στοχοθεσίας636.  

  Οι τρείς πυλώνες πολιτικής δράσης της στρατηγικής εστίαζαν στην μετάβαση μια ισχυρής και ανταγωνιστικής 

οικονομίας που θα βασίζεται στην γνώση (οικονομικός πυλώνας), στην επένδυση ανθρώπινων πόρων και 

καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού (κοινωνικός πυλώνας) και στην διαχείριση φυσικών πόρων 

(περιβαλλοντικός πυλώνας)637.  

  Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κεντρικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η επένδυση στην 

οικονομία της γνώσης είναι από τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής με σκοπό την επένδυση στους 

ανθρώπους και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας. Ας δούμε εν συντομία τι εμπεριείχε η 

εκπαιδευτική πολιτική. Αρχικά, την δημιουργία τοπικών κέντρων μάθησης που θα έχουν την μορφή 

πολυλειτουργικότητας. Επίσης, την ανάπτυξη νέων βασικών δεξιοτήτων, όπως ξένες γλώσσες, τεχνολογική 

αντίληψη και κοινωνικές δεξιότητες. Τέλος, την διαφάνεια των προσόντων. Την ανάπτυξη διαδικασιών και 

μηχανισμών για την πιστοποίηση των προσόντων και των περιόδων σπουδών για την διευκόλυνση της 

κινητικότητας μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης638.  

  Με λίγα λόγια, η Στρατηγική της Λισαβόνας ήθελε να πετύχει την ποιότητα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη 

της απασχόλησης. Αυτά τα δύο στοιχεία άλλωστε αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους. Όσο πιο μορφωμένος και 

προικισμένος με προσόντα και ικανότητες ήταν ένας πολίτης, τόσο μεγάλωναν και οι πιθανότητες για να βρει 

θέση εργασίας στο μέλλον.  

  Η Στρατηγική της Λισαβόνας για την απασχόληση αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά το 2003639. Η Ευρώπη ήρθε 

για πρώτη φορά αντιμέτωπη με μια τόσο μακροπρόθεσμη στρατηγική των δέκα ετών, οπότε ήταν λογική η  πρώτη 

αναθεώρηση της το 2003. Οι στόχοι του τέθηκαν ήταν πιο ρεαλιστικοί και πιο προσεγγίσιμοι αυτή την φορά. Η 

                                                 
632 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1992, Τίτλος VIII, Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελματική 

εκπαίδευση και νεολαία, άρθ. 126-127.  
633 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1992, Τίτλος VIII, Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελματική 

εκπαίδευση και νεολαία, άρθ. 126. 
634 Μπουτσιούκη, 2017, σ.270. 
635 Μπουτσιούκη, 2017, σ.174. 
636 Μπουτσιούκη, 2017, σ.174. 
637 Μπουτσιούκη, 2017, σ.176. 
638 Μπουτσιούκη, 2017, σ.178. 
639 Μπουτσιούκη, 2017, σ.182. 
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δεύτερη αναθεώρηση της Στρατηγικής έγινε το 2005 και ήταν μια προσπάθεια να βελτιώσει τις οικονομικές τις 

επιδόσεις, την απασχόληση και την διεθνή ανταγωνιστικότητα640.      

  Η Στρατηγική της Λισαβόνας ήταν ένα καλό εγχείρημα, αλλά είχε κάποια αρνητικά σχόλια. Δεν μπορούμε να 

πούμε πως πέτυχε 100% τους στόχους της, μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι ασχολήθηκε έντονα με 

τομείς που στο παρελθόν δεν εστίαζε και τόσο (απασχόληση και εκπαίδευση) και ότι ενίσχυσε τη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών και την κεντρική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Το έδαφος ήταν πλέον έτοιμο για κάτι καινούριο. 

Η Ευρώπη ήταν πιο έμπειρη να αναλάβει κάτι παρόμοιο και έτσι τον Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαική Επιτροπή 

παρουσίασε ένα νέο σχέδιο, την Στρατηγική <<Ευρώπη 2020>>641.  

 

Στρατηγική <<Ευρώπη 2020>>    

 

  Με το τέλος της Στρατηγικής της Λισαβόνας το 2010, η ενωμένη Ευρώπη σχεδίασε μια νέα Στρατηγική με νέο 

όραμα, την Στρατηγική <<Ευρώπη 2020>>. Η Στρατηγική είχε τρία κεντρικά επίπεδα:  

-Έξυπνη ανάπτυξη με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας που θα βασίζεται στην γνώση και την καινοτομία.  

-Βιώσιμη ανάπτυξη, με σκοπό την εφαρμογή πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.  

-Τέλος, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με σκοπό την επίτευξη υψηλών ποσοστό απασχόλησης με 

αποτέλεσμα την εξασφάλιση οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής642.   

  Οι στόχοι της Στρατηγικής ήταν πέντε, θα αναφερθούν όλοι και θα εστιάσουμε στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση. Ο πρώτος ήταν ν απασχόληση. Μέχρι το 2020 το 5% του πληθυσμού 20-64 θα έπρεπε να 

απασχολείται. Τα ποσοστά βέβαια απασχόλησης διαμορφώνονταν από κράτος σε κράτος643.  Δεύτερος στόχος 

ήταν η Έρευνα και η Ανάπτυξη. Ως το 2020 πρέπει να επενδύεται το 3% του ΑΕΠ στης Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην έρευνα και την ανάπτυξη644.  Τρίτος στόχος η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή βιωσιμότητα645. Τέταρτος 

στόχος είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση και σε αυτό το εγχείρημα πρωταγωνιστεί καθώς αποτελεί βασικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης που θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σε 

αυτόν τον στόχο υπάρχουν δύο υπο-στόχοι: 

α. Πτώση των ποσοστών της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%646. 

β. Η περάτωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον από το 40% των νέων μεταξύ 30-34 ετών647. 

  Τελευταίος έρχεται ο πέμπτος στόχος που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού648. Όπως αναφέρεται και στο θεσμικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής << Ο αριθµός των 

Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας πρέπει να µειωθεί κατά 25%, βγάζοντας από την 

κατάσταση της φτώχειας πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες . 649>> . 

   Οι παραπάνω στόχοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα, από την στιγμή που η επένδυση στην 

εκπαίδευση θα έχει υψηλά ποσοστά, θα αυξηθούν και τα ποσοστά απασχόλησης, καθώς είναι πιο εύκολο να βρει 

κάποιος δουλειά όταν έχει αναπτύξει τα προσόντα του μέσω της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Άρα, με αυτό 

τον τρόπο θα μειωθούν και τα ποσοστά την φτώχεια και του αποκλεισμού.  

   Πώς αυτή η Στρατηγική επηρεάζει τους νέους;  Θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η <<Ατζέντα για νέες δεξιότητες 

και θέσεις εργασίας650>>, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την νεολαία651 και η πρωτοβουλία της Στρατηγικής 

<<Ευρώπη 2020>> που ονομάζεται <<Νεολαία σε κίνηση652>> βοηθούν στην ενίσχυση της κινητικότητας των 

νέων με σκοπό την δυνατότητα περισσότερων ευκαιριών.  

  Έγιναν κάποιες κινήσεις και δράσεις για την πρωτοβουλία αυτή. Από τις πιο σημαντικές ήταν η δράση του 

πιλοτικού έργου EURES, όπου μέσω αυτής οι νέοι θα μπορούν να αναζητούν και να συζητούν για θέσεις εργασίας 

στο εξωτερικό. Ενώ, η ύπαρξη ενός πίνακα αποτελεσμάτων της κινητικότητας θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 

τη συγκριτική ανάλυση και τη µέτρηση της προόδου όσον αφορά την εξάλειψη των νοµικών και τεχνικών 

εµποδίων στη µαθησιακή κινητικότητα653. Επίσης, η δημιουργία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων, το 

                                                 
640 Μπουτσιούκη, 2017, σ.196. 
641 Μπουτσιούκη, 2017, σ.223. 
642 Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2010β, σ.13. 
643 Μπουτσιούκη, 2017, σ.225. 
644 Μπουτσιούκη, 2017, σ.225. 
645 Μπουτσιούκη, 2017, σ.225. 
646 Μπουτσιούκη, 2017, σ.227. 
647 Μπουτσιούκη, 2017, σ.227. 
648 Μπουτσιούκη, 2017, σ.227. 
649 Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2010β, σ.14. 
650 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010α, σ.10. 
651 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009. 
652 Μπουτσιούκη, 2017, σ.245. 
653 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006α). 
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Europass (διαδικτυακό ευρωπαϊκό βιογραφικό σηµείωµα), το οποίο θα επιτρέπει την καταγραφή των δεξιοτήτων 

µε διαφανή και συγκρίσιµο τρόπο654.  

  Η κινητικότητα και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρούσα Στρατηγική. Όπως θα 

δούμε παρακάτω, για να μπορέσει να είναι εύκολη η κινητικότητα και χωρίς εμπόδια, πάρθηκαν κάποια μέτρα. 

Τα μέτρα αυτά έκαναν πολύ πιο εύκολη την κινητικότητα των νέων για σπουδές αλλά και εργασία μέσα στην 

Ενωμένη Ευρώπη. 

 

Ειδικοί Ευρωπαϊκοί Μηχανισμοί για την Αναγνώριση Προσόντων 

 

  Για την διευκόλυνση της κινητικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των κρατών-μελών, δημιουργήθηκαν κάποιοι 

μηχανισμοί. Θα δούμε παρακάτω το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου 

Μάθηση, Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση και το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μεταφοράς και Σώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.  

  Τα παραπάνω πλαίσια στοχεύουν στην διασφάλιση κοινών κριτηρίων και αναγνώρισης προσόντων από όλα τα 

κράτη-μέλη. Με λίγα λόγια, ένας φοιτητής που θέλει να σπουδάσει εκτός της χώρας προέλευσης του, σε μια άλλη 

ευρωπαϊκή, δεν θα δυσκολευτεί να δείξει με νόμιμο τρόπο τις παρελθοντικές του σπουδές και τα προσόντα του.   

 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση 

 

  Το πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε το 2006655 με σκοπό την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού656. Ας δούμε κάθε μια ξεχωριστά τις 

δεξιότητες657 που πρέπει να έχουν τα άτομα για μια επιτυχημένη επαγγελματική αλλά και κοινωνική ζωή. 

 Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα. Η τέλεια διαχείριση της μητρικής γλώσσας όσον αφορά την έκφραση 

και την ερμηνεία γεγονότων, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 

 Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες. Η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα, σε γραπτό 

και προφορικό λόγο.  

 Μαθηματική Ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Η ικανότητα λύσης 

διάφορων μαθηματικών προβλημάτων, αλλά και η ικανότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας. 

 Ψηφιακή ικανότητα. Χρήση της τεχνολογίας όχι μόνο για επικοινωνία αλλα και για θέματα που 

σχετίζονται με την εργασία και την ψυχαγωγία. 

 Μεταγνωστικές ικανότητες. Πρόκειται για την ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση σε 

ατομικό, όμως επίπεδο.  

 Κοινωνικές ικανότητες. Είναι οι ικανότητες που σχετίζονται με προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις. 

Βοηθούν τα άτομα να συμμετέχουν στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. 

 Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα. Αυτές οι ικανότητες κάνουν του άτομο δραστήριο να αδράξει 

ευκαιρίες και να χρησιμοποιήσει την κριτική του σκέψη. Αυτές οι ικανότητες παίζουν σημαντικό ρόλο σε 

επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.  

 Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Η ανάπτυξη της συνείδησης και του σεβασμού νέων ιδεών και 

νοημάτων που εκφράζονται από διαφορετικούς και διάφορους πολιτισμούς.  

 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση 

 

  Το ΕΠΕΠ βοηθάει στην αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων των ατόμων και ενθαρρύνει 

την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματική και εκπαιδευτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

  Το πλαίσιο αυτό χωρίζει σε τρία στοιχεία τα προσόντα, στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στις ικανότητες. Τα 

τρία αυτά στοιχεία χωρίζονται σε οχτώ επίπεδα, το πρώτο επίπεδο είναι τα προσχολικά απολυτήρια και φτάνει 

ως και το όγδοο που είναι τα διδακτορικά. Όσο μεγαλώνει το επίπεδο, τόσο αυξάνονται και τα προσόντα.   

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποιους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες και αξίζει να διερευνηθούν658:  

 Γνώσεις: Το αποτέλεσμα της μάθησης. Οι πληροφορίες που αφομοιώνονται από τα άτομα είναι οι 

γνώσεις που αποκτούν σε συγκεκριμένους τομείς. 

                                                 
654 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006α). 

 
655 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006β. 
656 Μπουτσιούκη, 2017, σ.345. 
657 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006α. 

 
658 European Parliament and the Council of the European Union,  2008. 
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 Δεξιότητες: Η εφαρμογή των γνώσεων και η αξιοποίηση τους για την εκπλήρωση εργασιών και επίλυση 

προβλημάτων659. 

 Ικανότητες: Ο συνδυασμός της χρήσης των δύο παραπάνω τόσο στην επαγγελματική όσο και στην 

προσωπική ζωή.  

 Τέλος, τα μαθησιακά αποτελέσματα: Είναι η διατύπωση όλων αυτών που ο μαθητευόμενος γνωρίζει, 

κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας.    

 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Σώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 

 

  Τα λεγόμενα ECTS είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η σύγχρονη μορφή 

του (έκανε την εμφάνιση του από το 1989) αποσκοπεί στην συσσώρευση πιστωτικών μονάδων κάθε μαθήματος 

του φοιτητή. Κάθε φοιτητής που θα τελειώσει μια σχολή θα πρέπει να έχει έναν αριθμό ECTS, για να μπορέσει 

να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του.  

  Ο χρόνος που απαιτείται για δραστηριότητες όπως διαλέξεις, σεμινάρια, πρακτική εργασία και εξετάσεις 

συνυπολογίζεται. Ένα ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχεί σε περίπου 1500-1800 ώρες φόρτου εργασίας και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες660.  

  Με τα ECTS καθίσταται ευκολότερη η κινητικότητα των σπουδαστών αλλά και των πτυχιούχων που σκοπεύουν 

να μεταναστεύσουν. Τα ECTS εξασφαλίζουν την διαφάνεια και την ομοιομορφία στην αναγνώριση των 

πτυχίων661 και το σημαντικότερο, μπορούν να αναγνωριστούν από τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-

μελών αλλά και από πολλά των τρίτων χωρών.  

  Οι παραπάνω μηχανισμοί από αναφέρθηκαν περιληπτικά, βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και συνεργασία 

ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια η κινητικότητα των πολιτών έχει αυξηθεί σημαντικά και 

σίγουρα οφείλεται στους μηχανισμούς που μόλις αναφέραμε.  

 

Προσόντα για το εργασιακό περιβάλλον 

 

   Αφού είδαμε πιο πάνω τις στρατηγικές, τις δράσεις, τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναγνώρισης προσόντων και τους 

ορισμούς που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προσόντα ας δούμε ονομαστικά και πιο συγκεκριμένα τα 

προσόντα που είναι η πόρτα για μια θέση εργασίας.  

   Θα χωρίσουμε τα προσόντα σε δύο κατηγορίες, τα <<soft skills>>  που δεν είναι παρά οι δεξιότητες που έχει 

ένα άτομο για να επικοινωνήσει με το κοινωνικό του περίγυρο, να εκφράσει τις πεποιθήσεις του, η 

συναισθηματική του νοημοσύνη και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. Τα βρίσκουμε πολλές φορές 

και με τις ονομασίες <<people skills>> <<social skills>> ή <<interpersonal skills>>662.  

  Τα <<hard skills>> από την άλλη είναι οι δεξιότητες και οι ικανότητες ενός ατόμου να διεκπεραιώσει μια σειρά 

πιο τεχνικών και συγκεκριμένων εργασιών σε ένα μόνο επάγγελμα, ενώ τα <<soft skills>>  χρησιμοποιούνται και 

πιο ευρέως663. 

  Πολλοί λένε πώς τα <<hard skills>> είναι αυτά που θα σου δώσουν την ευκαιρία για μια συνέντευξη για δουλεία, 

ενώ τα <<soft skills>> είναι αυτά που θα σε κάνουν να ‘’κερδίσεις’’ την θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό θα 

αναλύσουμε περισσότερο τα <<soft skills>>.  

  Τα <<soft skills>>, λοιπόν, μπορούν να μεταφερθούν εύκολα καθώς βασίζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις 

που συναντάμε στην καθημερινότητα μας. Από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τους άλλους, τις εργασίες που 

έχουμε να επιτύχουμε και από τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε αναπτύσσουμε την ίδια στιγμή και τα 

soft skills. Ας δούμε κάποια από τα βασικά: 

 Επικοινωνιακές Δεξιότητες: Είναι αυτές που μας κάνουν να εργαζόμαστε ομαδικά με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων. Μέσω της καλής συνεργασίας η διαχείριση προβλημάτων είναι πιο εύκολη. 

 Ικανότητα Προσαρμογής: Αυτή η ικανότητα είναι ουσιαστικά η ευελιξία και η ευκολία με την οποία 

μπορεί κάποιος να λύσει προβλήματα που τυχόν προκύψουν. Σ’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η οργάνωση και η 

διαχείριση χρόνου. Εξίσου σημαντικές δεξιότητες που δείχνουν τον επαγγελματισμό ενός ατόμου. 

 Θετική Σκέψη-Ενθουσιασμός: Η ικανότητα αυτή είναι αρκετά σημαντική και μπορεί να δείξει 

σημαντικά πράγματα για τον χαρακτήρα του ατόμου που την κατέχει. Δείχνει προθυμία στην μάθηση νέων 

γνώσεων και συνήθως αυτά τα άτομα είναι πιο ανοιχτά στις προκλήσεις.  

                                                 
659 Μπουτσιούκη, 2017, σ.352. 
660 European Communities, Education and Culture DG, 2009, σ. 11.  
661 Μπουτσιούκη, 2017, σ.363. 
662 Άννα-Μαρία Μπάρτζη, άρθρο:  Τι είναι τα «Soft Skills» και γιατί είναι σημαντικά; 
663 Άννα-Μαρία Μπάρτζη, άρθρο:  Τι είναι τα «Soft Skills» και γιατί είναι σημαντικά;  
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  Όπως γίνεται κατανοητό τα προσόντα δεν είναι μόνο η γνώσεις που έχουμε ή  τεχνολογική αντίληψη αλλά κάτι 

πιο περίπλοκο. Το καλό είναι ότι υπάρχουν  αρκετοί τρόποι για να αποκτήσει κανείς τα παραπάνω. Τι γίνεται, 

όμως, στις περιπτώσεις της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας;  

   

    Περιπτώσεις της Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας 

 

    Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποκτήσει και να αναπτύξει τα παραπάνω προσόντα. Δεν χωρά, όμως, 

αμφιβολία πως ο πιο κερδοφόρος και πιο άμεσος είναι αυτός της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας.  

   Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί τρόποι για μάθηση. Δίνουν την ευκαιρία 

στους νέους να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την μελλοντική εργασία τους καθιστώντας εύκολη την μετάβαση 

από το μαθησιακό στο εργασιακό περιβάλλον. Η μετάβαση αυτή σημαίνει ότι ο πρακτικάριος είναι προικισμένος 

με δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για το συγκεκριμένο πόστο. 

  Ας δούμε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτές τις πρακτικές μάθησης στο χώρο εργασίας664:  

 το μαθησιακό περιβάλλον εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

 εντάσσονται στην τυπική (επίσημη) επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι αποκτούν συγκεκριμένο προσόν καθώς 

και επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 

 οι μαθητευόμενοι συνήθως υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου και αμείβονται για την εργασία τους 

 υπό ιδανικές συνθήκες, βασίζονται σε σύμβαση ή επίσημη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του 

μαθητευόμενου, αλλά ενίοτε βασίζονται και σε σύμβαση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα  

   Ας επικεντρωθούμε όμως στην απόκτηση προσόντων. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία δεν είναι απλά μια 

έξτρα γραμμή στο βιογραφικό μας, αλλά κάτι περισσότερο από αυτό. Τα λεγόμενα outcomes που θα αποκτήσει 

το άτομο που υπόκειται σε αυτή την διαδικασία είναι μεγάλης σημασίας τόσο για την καριέρα του ατόμου όσο 

και για την άνθιση της προσωπικότητας του.  

   Στο περιβάλλον μιας βιβλιοθήκης εκτός από το τεχνικό κομμάτι (hard skills) που έχει να διεκπεραιώσει ο 

μαθητευόμενος, δηλαδή την ταξινόμηση των βιβλίων, την ψηφιοποίηση τους, την αρχειοθέτηση τους κ.ο.κ., θα 

αναπτύξει και τα soft skills, όπως την ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα της βιβλιοθήκης, την σωστή 

οργάνωση και διαχείριση χρόνου για την περάτωση εργασιών, την συνέπεια και υπευθυνότητα κ.ο.κ. .  

   Πολύ έξυπνα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες δράσεις για να βοηθήσει τους νέους και ενήλικες 

για νέες εμπειρίες και γνώσεις. Η πιο γνωστή δράση απ’ όλες είναι το Erasmus+665. Είναι ένα πρόγραμμα που 

συνδυάζει παλιά προγράμματα της Ε.Ε. με τν ίδια φιλοσοφία και στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων και 

της απασχολησιμότητας των ατόμων και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων666.   

 

Πίνακες/Μελέτη Περίπτωσης   
 

   Σε μία έρευνα που έγινε ερωτήθηκαν προπτυχιακοί φοιτητές της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας, του 

Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, για τις μαθησιακές τους εμπειρίες δια μέσου της πρακτικής άσκησης667. Τυχαία 

επιλέχθηκαν 24 άτομα, 8 φοιτητές ιατρικής, 8 φοιτητές που έκαναν πρακτική-έρευνα πάνω στην ψυχιατρική 

(MHS-res. students) και 8 που έκαναν πρακτική σε κλινικές (MHS-prac. students).  

  Οι φοιτητές ζητήθηκαν να περιγράψουν τα καθήκοντα τους, να αναφέρουν δύο που ήταν διδακτικά για αυτούς 

κατά την πορεία της άσκησης, δύο εμπειρίες που ήταν  διδακτικές και δύο που ήταν λιγότερο, ένα καθήκον που 

βρήκαν δύσκολο εξαιτίας έλλειψης ικανοτήτων και γνώσης και ένα που βρήκαν δύσκολο εξαιτίας προσωπικών 

λόγων. Οι φοιτητές απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις και βρήκαν τα παρακάτω συμπεράσματα:  

 

                                                 
664 Cedefop, 2014.  
665 Μπουτσιούκη, 2017, σ.167. 
666 Μπουτσιούκη, 2017, σ.168. 
667 A Wagenaar, A J J A Scherpbier, Henny Boshuizen and Cees Van der Vleuten, 2003. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/10345917_A_Wagenaar
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38859392_A_J_J_A_Scherpbier
https://www.researchgate.net/profile/Henny_Boshuizen
https://www.researchgate.net/profile/Cees_Van_Der_Vleuten2
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Ο παραπάνω είναι ένας πίνακας συχνοτήτων και φαίνεται έντονα ότι οι φοιτητές πιο συχνά αναφέρονται στο 

Learning by doing. Είτε στην περίπτωση που το καθήκον τους ήταν δύσκολο είτε που ήταν εύκολο, εκείνοι 

αποκόμισαν γνώσεις κάνοντας. Επίσης, αναφέρεται από τους φοιτητές ότι έμαθαν απλά παρατηρώντας 

καταστάσεις κατά την διάρκεια της πρακτικής, αλλά και από τα ‘’κενά’’ που συναντούσαν σε κάποιες 

καταστάσεις και έπρεπε να τα ‘’καλύψουν’’, είτε διαβάζοντας είτε ρωτώντας κάποιον ειδικό. 
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   Στον δεύτερο πίνακα αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που χωρίζονται στις παραπάνω κατηγορίες. 

Στους δύο τύπους εμπειριών που ήταν δύσκολοι, τα μαθησιακά αποτελέσματα ήρθαν λόγω ‘’προσωπικής 

ωρίμανσης’’. Αυτό σημαίνει πως οι φοιτητές ήταν σε θέση να οργανώσουν των χρόνο τους, να κάνουν ένα πλάνο 

για το μέλλον, να έχουν αυτογνωσία, ανεξαρτησία, υπευθυνότητα και ικανότητα αντιμετώπισης της εργασιακής 

πίεσης. 

  Ένα ακόμα συχνό μαθησιακό αποτέλεσμα είναι το Learning about working και το βρίσκουμε πιο συχνά από 

τους MHS-res. students. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, έμαθαν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους, να 

αλληλεπιδρούν με τους συνεργάτες τους, να είναι ικανοί για την επίλυση προβλημάτων κ.ο.κ. . 

  Τελευταία σημαντική παρατήρηση είναι ότι η ανάπτυξη της εμπειρίας αναφέρθηκε περισσότερες φορές από 

τους MHS-prac. students.  Μέσω των εργασιών που τους ανατέθηκαν θεώρησαν ότι η διεκπεραίωση τους ήταν 

ευκολότερη χάρις στην ενεργή δράση τους.   

   Με λίγα λόγια, οι φοιτητές τις έρευνας είχαν ένα κοινό σημείο. Και οι τρείς κατηγορίες αναφέρθηκαν στην 

γνώση και τα προσόντα που απέκτησαν όταν είχαν έναν ενεργό ρόλο στην θέση τους, είτε ήρθαν σε επαφές με 

ασθενείς είτε συνάντησαν καταστάσεις που απαιτούσε εμπειρία για να επιλυθούν.    

 

Συμπεράσματα 

 

  Στην σύγχρονη κοινωνία τα προσόντα είναι απαραίτητα όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και στον 

προσωπικό. Η προσωπικότητα ενός ατόμου οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις ικανότητες του. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μεγάλες προσπάθειες για να προσφέρει τρόπους που να βοηθούν στην ανάπτυξη των 

προσόντων. Δύο από αυτούς είναι η πρακτική άσκηση και η μαθητεία. Στην παραπάνω έρευνα φαίνεται ξεκάθαρα 

πόσο ελπιδοφόρα είναι αυτή η διαδικασία. Αφού, ο ενεργός ρόλος ενός μαθητευόμενου είναι ένας γρήγορος 

τρόπος για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του. Και ας μην ξεχνάμε πως η απόκτηση προσόντων δεν είναι μόνο 

ένας πρόσφορος τρόπος για περισσότερες ευκαιρίες εργασίας, αλλά και ασφαλέστερος.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή αφορά τον σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός <<εναλακτικού 

>>ζαχαροπλαστείου ,το οποίο ως  στόχο του έχει να διαφοροποιηθεί   από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις  .Σκοπός 

της εργασίας είναι να εξεταστεί αφενός το κατά πόσο η ιδέα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα 

αφετέρου το κατά πόσο μπορεί να πετύχει αλλά και να <<επιβιώσει>>  μία τέτοιου είδους επιχείρηση με βάση 

τα υπάρχοντα κοινωνικά,οικονομικά , πολιτικά και τεχνολογικά   ελληνικά δεδομένα,με την βοήθεια και την 

εκμετάλλευση αυτών αλλά ταυτόχρονα και με την ετοιμότητα και τον προσχεδιασμό προσαρμογής στις 

δυσκολίες που τυχόν θα προκύψουν.Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται ανταποκρίνονται στην  

πραγματικότητα  και προέκυψαν κατόπιν έρευνας για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε επίπεδο στη 

σύγχρονη ελληνική αγορά ,ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες που υπάρχουν για έναν νέο επιχειρηματία 

,ευκαιρίες οι οποίες αποτελούν ένα ισχυρό κινητρό για να προχωρήσει κανείς στην πραγματοποίηση αυτού αλλά 

και ενός αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου .Αποτελέσμα της εργασίας ήταν ο εξ’ ολοκλήρου σχεδιασμός της 

επιχείρησης σε κάθε τόμεα ,από το κόστος ίδρυσης και λειτουρίας έως το πιο απαισιόδοξο οικονομικό σεναρίο 

για τη πορεία του ζαχαροπλαστείου αυτού ,ενώ εν κατακλείδι αξίζει να σημειωθεί πως η ιδέα αυτή με σωστό 

προγραμματισμό και διοίκηση θα μπορούσε να λάβει <<σάρκα και οστά>>,προσφέροντας εργασία τόσο στον 

ίδιο τον οραματιστή της αλλά και σε πιθανούς εργαζομένους.Τέλος θα ηθέλα να ευχαριστήσω τόσο τον καθηγητή 

μου όσο και τους συμφοιτητές μου για την βοήθεια τους ,την ανταλλαγή ιδεών αλλά και την προσπάθεια τους να 

με φέρουν σε επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ  

 

1.1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 Κάθε επιχείρηση ξεκινά με μια  ιδέα και το επιχειρηματικό σχέδιο ή πλάνο βοηθά στο να γίνει αυτή  η 

ιδέα πραγματικότητα (Μπιτζένης ).Ο σχεδιασμός και η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας και σχεδιασμού ,ενώ είναι μέρος της συνεχούς διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού για τον επιχειρηματία και τη μικρή επιχείρηση(David Deakins ,Mark Freel). 

Στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ άλλων η χρήση για τη λήψη χρηματοδότησης από 

κάποιο φορέα (David Deakins ,Mark Freel),στην συγκεκριμένη περίπτωση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ,αλλά 

κυρίως το να αξιολογηθεί αν μια ιδέα θα υλοποιηθεί επιχειρηματικά ή όχι (Μπιτζένης). 

Η ιδέα στην υπό εξέταση περίπτωση είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού xώρου εστίασης και 

συγκεκριμένα ενός ζαχαροπλαστείου ,όπου θα προσφέρονται γλυκά,παγωτά,αρτοποιημάτα και καφές ,τα οποία 

θα είναι χωρίς ζάχαρη και γλουτένη ,αλλά με οργανικά υλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το οποίο θα έχει 

την επωνυμία <<LA PERLA>> .Η επιχείρηση απευθύνεται σε μια μερίδα του αγοραστικού κοινού που είτε λόγω 

προβλημάτων υγείας είτε λόγω διατροφικών συνηθειών ,αναζητά αυτού του είδους τα προΪόντα. 

Στόχος της επιχείρησης είναι να προσελκύσει αυτές τις κατηγορίες εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο την κερδοφορία  και την ομαλή λειτουργία της ,προσφέροντας εργασία σε 8 άτομα ,ενώ την προσωπική 

της εργασία θα συνεισφέρει και η ιδιοκτήτρια. 

 

1.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ  

Στη βιβλογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί και απόψεις για το ποιος είναι ο επιχειρηματίας και ποια τα 

χαρακτηριστικά του.Ακολουθεί ένας πίνακας με σημαντικές συνεισφορές οικονομολόγων για το ρόλο του 

επιχειρηματία 

 

mailto:elenamich57@gmail.com
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Συγγραφέας Κύριος ρόλος του επιχειρηματία Πρόσθετες διαπιστώσεις  

Say Οργανωτής συντελεστών 

παραγωγής  

Καταλύτης οικονομικής 

αλλαγής 

Cantillon Οργανωτής συντελεστών 

παραγωγής 

Καταλύτης οικονομικής 

αλλαγής 

Kirzner Ικανότητα να διακρίνει τις 

ευκαιρίες 

Ικανότητα κλειδί του 

επιχειρηματία είναι η 

δημιουργική εγρήγορση 

Knight Αναλαμβάνει κινδύνους  Το κέρδος είναι η ανταμοιβή για 

την ανάληψη ρίσκου 

Schumpeter καινοτόμος Ο επιχειρηματίας ως ηρωική 

μορφή 

Casson Οργανώνει τους πόρους Παράγοντας κλειδί επιρροής στο 

περιβάλλον 

Shackle Δημιουργικότητα  Η αβεβαιότητα δημιουργεί 

ευκαιρίες για κέρδος 

Πηγή David Deakins ,Mark Freel, Η Επιχειρηματικότητα 

 

        Στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο η επιχειρηματίας είναι γυναίκα ,ώστε να ενισχυθεί η ποικιλότητα 

στην επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τον Μπιτζένη οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διακρίσεις και έχουν δυσκολία 

στο να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση ,ενώ συνήθως επιλέγουν τομείς με λιγότερες επιχειρήσεις 

ταχείας ανάπτυξης (Μπιτζένης ).Μελέτες δείχνουν πως τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών είναι περίπου στο 

ήμισυ των ποσοστών των ανδρών (David Deakins ,Mark Freel),ενώ οι Shaw κ.α. υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα σε ζητήματα προηγούμενης εμπειρίας και πρόσβασης σε δίκτυα . 

Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχουν δομές και προγράμματα που να ενισχύουν και να 

στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα ,ώστε να γίνει ο χώρος αυτός  πιο προσβάσιμος σε γυναίκες.Ένα 

βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν το πρόγραμμα <<ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ >>,που 

έτρεχε στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια ,ενώ και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει η πρωτοβουλία 

<<Θάρρος>>,που διακηρύσσει ότι στόχος της είναι η εξίσωση του αριθμού γυναικών και αντρών στον 

επιχειρηματικό χώρο(David Deakins ,Mark Freel), 

Εξετάζοντας ωστόσο  ένα ένα και τα υπόλοιπα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιχειρηματία λεκτέα 

είναι τα εξής: 

Α)ΗΛΙΚΙΑ:η επιχειρηματίας είναι 23 ετών .Το νεαρό της ηλικίας συνεπαγέται και αρνητικά ,όπως η 

έλλειψη προηγούμενης εμπερίας σε διοικητικά θέματα και η δυνατότητα επιβολής ,αλλά και θετικά όπως τα 

μεγάλα αποθέματα ενέργειας και η εξοικείωση με νέες τεχνολογίες . 

Β)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ως απόφοιτος νομικής έχει απόκτησει ένα πολύπλευρο τρόπο σκέψης άλλα και 

ικανότητα επίλυσης προβλήμάτων. 

Γ)ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑ:Η εμπειρία της στο συγκεκριμένο τομέα περιορίζεται 

στην εργασία της ως υπάλληλος σε χώρο εστίασης ,εμπειρία όμως που είναι χρήσιμη για τη κατανόηση των 

αναγκών και του τρόπου λειτουργίας του χώρου. 

Δ)ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ : σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται τόσο τα θετικά 

όσο και τα αρνητικά στοιχεία.Αρχίζοντας από τα θετικά αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω:οργανωτικότητα και 

αποφασιστικότητα ,πρακτικότητα,ικανότητα αναγνώρισης και εκμετάλλευσης ευκαιριών ,ανοικτή σε νέες ιδές 

.Στα αρνητικά πρέπει να σημειωθεί ο συγκεντρωτισμός ,ο φόβος ανάληψης ρίσκου και η παρορμητικότητα. 

Ε)ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:  Η καινοτομία ορίζεται ως η εμπορική εκμετάλλευση μίας νέας ιδέας .Εδώ η 

καινοτομία από τους τέσσερις τύπους καινοτομίας του ΟΟΣΑ ,αφορά την καινοτομία προϊόντος ,εφόσον αφορά 

την παραγωγή ενός αγαθού(Μπιτζένης) ,που διαφοροποείται από τα υπάρχοντα,σχετικά με τις ιδιότητες και τα 

υλικά παρασκευής. 

 

1.3.ΚΙΝΗΤΡΑ 

Σύμφωνα με  το Μπιτζένη τα πέντε κύρια κίνητρα της επιχειρηματικότητας είναι:το κέρδος,η 

ανεξαρτησία,η προσωπική και επαγγελματική καταξίωση,μια εναλλακτική επιλογή έναντι μίας μη εναλλακτικής 

εργασίας και  η υπάρχουσα οικογενειακή επιχείρηση. 

Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης επιχειρήσης τα κύρια κίνητρα ,με σειρά αξιολόγησης είναι τα 

κάτωθι: Η ανεξαρτησία από εργοδότη σε συνδυασμό με την προσωπική αυτονομία,η ανάγκη για προσωπική 

επιτυχία ,το κέρδος ως εξασφάλιση οικονομικής άνεσης και η κοινωνική καταξίωση.Όλα τα παραπάνω σε 

συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων στη χώρας μας ωθούν τα νέα άτομα στη δημιουργία των 

προσωπικών τους επιχειρήσεων. 
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2. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

2.1 ΜΟΡΦΗ 

 

Η επιχειρηματική αυτή ιδέα αποσκοπεί στη δημιουργία μίας μικρού μεγέθους επιχείρησης .Το πως 

ορίζεται το μέγεθος μίας επιχείρησης έχει απασχολήσει αρκετά.Σύμφωνα με τον Bolton και το στατικό ορισμό οι 

επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης είναι όλες μικρές ,ενώ κατά τον οικονομικό ορισμό για να χαρακτηριστεί μία 

επιχείρηση <<μικρή>> πρέπει να συντρέχουν τρεις παραγόντες:α)να ελέγχει μικρό μερίδιο αγοράς,β)να 

διοικείται από τον ιδιοκτήτη τους με συγκεκριμένο τρόπο και γ)να μην αποτελεί τμήμα μίας μεγαλύτερης 

επιχείρησης (David Deakins ,Mark Freel).Η επιχείρηση λοιπόν αυτή ικανοποιώντας τα κριτήρια τόσο του 

στατικού ,όσο και του οικονομικού ορισμού χαρακτηρίζεται ως μία μικρή επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τον<<Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις >>,του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

<<Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας>>(David Deakins ,Mark Freel). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ελλάδα ,όπου το 96,9 % των επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία 

αυτή.Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως οι ΜμΕ <<παράγουν προστιθέμενη αξία και σημαντική συνεισφορά στο 

ΑΕΠ(περίπου 19,3 % του ΑΕΠ σε όρους 2014 εκ του οποίου 9,3 % αντιστοιχεί στις πολύ μικρές  και το 5,2 στις 

μικρές>> (SEV). 

Επομένως λοιπόν η μικρή επιχείρηση συμβάλλει στην απασχόληση ,αλλά και στο εισόδημα.Εκτός όμως 

από παραπάνω οι μικρές επιχειρήσεις έχουν θετική επίδραση και στην ίδια την επιχειρηματικότητα ,αφού 

λειτουργούν ως<<πηγές καινοτομικής δραστηριοτήτας >>(David Deakins ,Mark Freel).Και η υπό εξέταση 

επιχείρηση διαθέτει στοιχεία καινοτομίας λόγω της διαφοροποίησης των προϊόντων από ό,τι κυκλοφορεί στην 

αγορά. 

 

2.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Ως νομική μορφή επιλέχθηκε αυτή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η εταιρική μορφή αποτελεί 

εξέλιξη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,εισήχθε με το Νόμο 40172/2012 και είναι ιδιαίτερα  διαδεδομένη 

στη χώρα μας . 

Η νομική αυτή μορφή γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής λόγω των πλεονεκτημάτων τα οποία προσφέρει 

,ήτοι: 

1)Το ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης είναι 1 ευρώ. 

2)Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα συγκριτικά με ΟΕ/ΑΕ/ΕΕ/ΕΠΕ. Απαιτείται μόνο η καταβολή του 

τέλους καταχώρησης στο ΓΕΜΗ . 

3)Δυνατότητα ίδρυσης της εταιρείας και με ιδιωτικό έγγραφο,συμβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται 

μόνο όπου το ορίζει ο νόμος ή λόγω εισφοράς περιουσιακών στοιχείων. 

4)Στην ΙΚΕ οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας . 

Ως μειονεκτήματα καταγράφται τα εξής: 

1)Οι λογιστικές της υποχρεώσεις είναι ανάλογες με αυτές μίας ανώνυμης εταιρείας,δηλαδή 

απαιτείται η τήρηση διπλογραφικών βιβλίων ,σύνταξη ισολογισμού ,τήρηση του ταμείου της επιχείρησης.  

2)Επιβάλλεται 29% φόρος για το  σύνολο των κερδών και 10% φόρος για τα κέρδη που 

διανέμονται ως μέρισμα στους  εταίρους.(startyouup.gr) 

Διαπιστώνεται λοιπόν πως τα μειονεκτήματα της εντοπίζονται κυρίως σε φορολογικό και 

λογιστικό επίπεδο. 

 Η νομική αυτή μορφή επιλέχθηκε μετά από δοκιμές  σχετικά με την φορολογία που επιβάλλεται 

στα διάφορα σενάρια οικονομικής εξέλιξης της επιχείρησης.Έτσι διαπιστώθηκε πως στο μετριοπαθές 

σενάριο εξέλιξης  η κλιμακωτή μέθοδος   φορολόγησης που επιβάλλεται στη νομική μορφή των  ατομικών 

επιχειρήσεων ήταν ασύμφορη.Η διαπίστωση αυτή μαζί με την μη προσωπική ευθύνη για τα εταιρικά 

χρέη,η οποία ισχύει στις ατομικές επιχειρήσεις  οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή.  

 

3. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

3.1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του International Institute of Management Development 

αξιολογεί και κατατάσσει την ικανότητα των χωρών ως προς τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός 

ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος .Το μοντέλο που αξιολογεί η Επετηρίδα διαιρεί το περιβάλλον 

της κάθε χώρας σε τέσσερις κύριους παράγοντες : 

1.Οικονομική Αποδοτικότητα  

2.Κυβερνητική Αποδοτικότητα 

3.Επιχειρηματική Αποδοτικότητα 

4.Υποδομή(Μπιτζένης) 
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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοοσιοποίεισαι ο ΣΕΒΕ   η Ελλάδα το 2017 υποχώρησε κατά μία θέση στην 

κατάταξη αυτή ,δηλαδή από τη 56η στη 57η θέση σε σύνολο 63 χωρών (voria.gr).<< Η επιδείνωση της κατάταξης 

της χώρας μας με όρους ανταγωνιστικότητας αποδίδεται στην τριπλή επιδείνωση των κατηγοριών δεικτών>> 

(voria .gr):  

α) της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» - πτώση κατά τρεις θέσεις,όπου η Ελλάδα κατέχει την 61η θέση, 

τρίτη από το τέλος  

β) της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» - υποχώρηση κατά δύο θέσεις, ,όπου η Ελλάδα 

τοποθετείται στην 57η θέση και τέλος 

γ) των «Υποδομών – πτώση κατά μια θέση καταλαμβάνωντας την 38η θέση.  

«Η οπισθοδρόμηση της Ελληνικής οικονομίας σε όρους ανταγωνιστικότητας δυστυχώς συνεχίστηκε και 

για το 2017. Η χώρα μας κατατάσσεται στην ίδια θέση όπως και το 2014 γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει 

την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας 

για την έξοδο από την κρίση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης.( www.voria.g) 

Τον Οκτώβριο του 2017 το World Economic Forum δημοσίευσε μία λίστα με τις πιο ανταγωνιστικές 

οικονομίες του κόσμου ,αξιολογώντας τις χώρες για 12 βασικούς πυλώνες ,μεταξύ αλλών την καινοτομία ,την 

εκπαίδευση και τις υποδομές.(www.news24.gr) 

Στην έκθεση αναφέρεται πως  η βελτίωση των αναδυομένων οικονομιών σχετικά με τον παράγοντα 

οικονομία ,ενώ και η προστασία των εργαζομένων επηρεάζει καθοριστικά την ευημερία μίας χώρας. 

Τις πέντε πρώτες θέσεις στην έκθεση του WEF  κατέχουν: 

1.Ελβετία 2.ΗΠΑ 3.Σιγκαπούρη 4.Ολλανδία 5.Γερμανία (www.news 24.gr) 

Παρατηρείται πως στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται δύο χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης ενώ η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την 87η θέση σε σύνολο 137 χωρών. 

3.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ο Schumpeter εκφράζοντας τις απόψεις του σχετικά με την ουσία του ορισμού της καινοτομίας αναφέρεται σε 

πέντες κύριες <<πηγές δημιουργικής καταστροφής>>,οι οποίες είναι: <<1.Η εισαγωγή ενός νέου αγαθού.  2.Η 

εισαγωγή μίας νέα μεθόδου παραγωγής   3.Το άνοιγμα μίας νέας αγοράς  4.Η κατάκτηση μίας νέας πηγής 

προσφοράς πρώτων υλών ή ημικαταργασμένων αγαθών  5.Η δημιουργία ενός νέου είδους βιομηχανικής 

οργάνωσης>>(David Deakins, Mark Freel). 

Η  καινοτομία είναι ένας παράγοντας που αλληλεπιδρά τόσο με το μέγεθος όσο και με τη πορεία της 

επιχείρησης .Η καινοτομία της επιχείρησης που εξέταζεται εδώ αφορά την πρώτη δύναμη δημιουργικής 

καταστροφής που ορίζει ο Schumpeter και αγορά τη σημαντική βελτίωση ενός αγαθού που ήδη υπάρχει. 

Ας  εξετάσουμε όμως πόσο καινοτόμο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα.: <<Ο 

Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (ΕIS) του 2018 παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των 

κρατών μελών για το 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες. Σύμφωνα με τον συνθετικό δείκτη 

καινοτομίας (Summary Innovation Index), η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με "Μέτριες επιδόσεις 

στην καινοτομία", με βάση τη συνολική της επίδοση σε όλο το φάσμα των δεικτών έρευνας, καινοτομίας, 

ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας, επιχειρηματικότητας του EIS, καταλαμβάνοντας την 22η θέση, 

όπως και προηγουμένως>>.(Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης:  iefimerida.gr ) 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθησε δήλωση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πως τόσο συνολικά όσο και στους επιμέρους δείκτες  η καινοτομία στην 

Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση. 

 Πιο αναλυτικά στην περίπτωση των "καινοτόμων", η Ελλάδα  ξεπερνά κατά 17,7 μονάδες βάσης τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ελλάδα: 117,7 - ΕΕ 2017: 100),ενώ σχετικά με τα "ελκυστικά ερευνητικά συστήματα" και 

τις "διασυνδέσεις", οι επιδόσεις της χώρας είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ (Ελλάδα: 90 και 90,2 αντίστοχα - 

ΕΕ 2017: 100). Στον επιμέρους δείκτη "πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση", που συνυπολίζεται στη 

διάσταση "ανθρώπινοι πόροι", η επίδοση της χώρας μας ξεπερνά  κατά 23 μονάδες βάσης το μέσο  όρο της ΕΕ. 

(: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης:  | iefimerida.gr ) 

Ωστόσο  η Ελλάδα βρίσκεται πίσω όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη και τη διανοητική 

ιδιοκτησία (iefimerida.gr). 

 

http://www.iefimerida.gr/news/428462/ethniko-kentro-tekmiriosis-veltiomenes-oi-kainotomikes-epidoseis-tis-elladas#ixzz5KJEvlJNV
http://www.iefimerida.gr/news/428462/ethniko-kentro-tekmiriosis-veltiomenes-oi-kainotomikes-epidoseis-tis-elladas#ixzz5KJGAyc8S
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Πηγή :εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης/iefimerida.gr 

 

Συγκριτικά η καινοτομία της ΕΕ πλησιάζει αυτήν της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, η Σουηδία για ακόμη μία 

φορά κατέχει την πρώτη θέση εντός Ε.Ε.. Η Λετονία σημειώνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα . 

Αυτά είναι μερικά από τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για 

την καινοτομία (European Innovation Scoreboard -EIS), τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής 

καινοτομίας (Regional Innovation Scoreboard -RIS), καθώς και το βαρόμετρο 

καινοτομίας (Innobarometer) για το 2016, που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.(εθνικό κέντρο 

τεκμηρίωσης ) 

 

3.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Παραοικονομία και φοροδιαφυγή και αδήλωτη εργασία 

 

3.3.1 Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με το Μπιτζένη <<κάθε ανεπίσημη δραστηριότητα που δεν είναι καταγεγραμμένη στο ΑΕΠ  μίας χώρας 

χαρακτηριζέται ως παραοικονομία>>.Παρόλο που παραοικονομία και φοροδιαφυγή δεν είναι ταυτόσημες έννοιες 

,οι δραστηριότητες της παραοικονομίας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συνεπάγεται τη διαφυγή άμμεσων ή 

έμμεσων φόρων ,ενώ ταυτόχρονα η φοροδιαφυγή αποτελεί το κύριο παράγοντα ανάπτυξης της παραοικονομίας 

(Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών). 

<<O Πίνακας A δείχνει τις μακροχρόνιες επιδράσεις μιας μόνιμης αύξησης των φορολογικών εσόδων στην 

ελληνική οικονομία όταν υπάρχει παραοικονομία, σε αντιδιαστολή με την περίπτωση όπου δεν υπάρχει 

παραοικονομία.>> 
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Πηγή :επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών 

 

Η παραοικονομία αποτελεί διαχρονικά ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα 

βρίσκεται ανάμεσα στις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τα υψηλότερα ποσοστά παραοικονομίας. 

<<Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι η παραοικονομία στην Ελλάδα την περίοδο 2003-2015 ανερχόταν κατά μέσο όρο 

στο 25% του ΑΕΠ, σε σχέση με 19% κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ και 20% στην ΕΕ>>(Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών) 

 

 3.3.3 Αδήλωτη εργασία 

 Ο ορισμός που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδήλωτη εργασία είναι ο ακόλουθος:<<Αδήλωτη 

εργασία είναι όλες οι αμοιβόμενες δραστηριότητες ,που είναι νόμιμες όσον αφορά τη φύση τους άλλα δεν 

δήλωνονται στις δημόσιες αρχές>>(Μπιτζένης). Τα εμπλεκόμενα στην αδήλωτη εργασία άτομα είναι οι 

εργοδότες ,οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι με υψηλά  και χαμηλά προσόντα και ικανότητες και άτομα που 

αναγκάζονται να δραστηριοποιούνται εκτός πλαισίων της επίσημης εργασίας (Μπιτζένης). 

 Σύμφωνα με την έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» ,το οποίο αποτυπώνει  τα 

αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλη τη χώρα,στους κλάδους 

υψηλής παραβατικότητας το ποσοστό αδήλωτης εργασίας μειώθηκε σε 12,48% από το 13,58 % που ανέρχοταν 

το 2016.Το ποσοστό αυτό προέκυψε κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε σε  23.937 επιχειρήσεις .(το βήμα.gr) 

 

4. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Η  ανάλυση SWOT εξετάζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται μία 

επιχείρηση. Τα αρχικά της λέξης SWOT προκύπτουν από τα αρχικά των λέξεων 

:strengths/weaknesses/opportunities/treats.Δηλάδη μέσω αυτής της ανάλυσης εξετάζονται τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος ,αλλά και οι ευκαιρίες και οι απειλές που δέχεται από το εξωτερικό 

περιβάλλον  η επιχείρηση.(Μπιτζένης). 

<<Ουσιαστικά η ΔΑΕΑ παρέχει στην επιχείρηση χρήσιμη πληροφορία για την αντιστοιχία των πόρων 

και των ικανοτήτων της επιχείρησης με τις συνθήκες του αναταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργεί.Επομένως η ανάλυση ΔΑΕΑ έχει κομβικό ρόλο στην επιλογή και τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

της επιχείρησης >>(Μπιτζένης). 

Ακολουθεί μία σύντομη SWOT ανάλυση για την επιχείρηση που εξετάζεται σε αυτήν την περίπτωση: 

Α. Δυνατά σημεία  
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. Η καινοτομία των προσφερόμενων προϊόντων σε σχέση με ό,τι προσφέρεται αυτή τη στιγμή στην 

αγορά.Υπάρχουν αρκετοί χώροι εστίασης στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ελάχιστοι είναι οι χώροι ,όπου κάποιος  

μπορεί να βρει μια μεγάλη γκάμα αυτών των προϊόντων. 

. Η καινοτομία  σε συνδυασμό με την ανυπαρξία αντίστοιχης επιχείρησης στην περιοχή  ,συνεπάγεται 

δυναμική είσοδο στον χώρο της εστίασης . 

.Η τοποθεσία είναι επίσης σημαντική και ιδιαίτερα ευνοϊκή ,αφού βρίσκεται σε κεντρικό σημείο 

δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο έναν πιθανό ευρύ κύκλο πελατών. 

.Τέλος παραγόντας επιτυχίας αποτελεί και το έμπειρο και εξυπηρετικό προσωπικό μίας επιχείρησης 

,κάθως αποτελεί την <<βιτρίνα>> του καταστήματος . 

 

Β.Αδύνατα σημεία: 

.Η ανυπαρξία ενός ισχυρού brand name. Είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση που  θα πρέπει να 

ανταγωνιστεί επιχειρήσεις που κατέχουν ήδη το δικό τους μερίδιο  αγοράς . 

.Το περιορισμένο κεφάλαιο ίδρυσης και η εξάρτηση από προγράμματα χρηματοδότησης . 

.Η διστακτικότητα και η δυσπιστία ένος μέρους του καταναλωτικού κοινού για τα συγκεκριμένα 

προϊόντα, οι οποίες συνεπάγονται τη μείωση των πιθανών πελατών της επιχείρησης. 

.Τα οργανικά υλικά και οι υποκατάστατες γλυκαντικές ουσίες οδηγούν σε μεγαλύτερο κόστος 

παραγωγής και σε υψηλότερη τιμολόγηση των προϊόντων =>μειωμένη ανταγωνιστικότητα. 

 

Ε.Ευκαιρίες : 

.Στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλά προγραμμάτα  

επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων ,που προσφέρουν ευκαιρίες για ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα.Αυτή την περίοδο 

τρέχει η δράση ΕΣΠΑ 2014-2020. 

.Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους 

.Αυτό το γεγονός έχει διπλό όφελος για τους επιχειρηματίες ,ήτοι και χαμηλότερους μισθούς αλλά και 

προγράμματα επιχορήγησης του ΟΕΑΔ στις επιχειρήσεις για την απασχόληση των εργαζομένων. 

.Η ταχεία εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανοίγει νέους δρόμους στη διαφήμιση και το 

marketing ,μειώνοντας κατά πολύ το κόστος διαφήμισης. 

 .Η οικονομική κρίση οδήγησε και σε πτώση των τιμών των ενοικίων ,μειώνοντας το κόστος λειτουργίας 

. 

 

Δ.Απειλές  

 .Η γραφειοκρατία εκτός από εμπόδιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις ,αποτελεί  και το μεγαλύτερο 

αντικίνητρο για τις ξένες άμεσες επενδύσεις ,κατά τον Μπιτζένη ,ο οποίος αναφέρει πως σύμφωνα με έρευνα της 

Παγκόσμιας Τράπεζας οι επιχειρήσεις έπρεπε να περάσουν 15 στάδια και να περιμένουν 38 ημέρες για την έναρξη 

της επιχείρησης . 

. .Η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ,σε σχέση με τις γειτονικές χώρες όπως η 

Βουλαγαρία και η Ρουμανία. Το φορολογικό καθεστώς χαρακτηρίζεται επίσης από τον Μπιτζένη ως ένας 

ανασταλτικός παράγοντας για τις ξένες επενδύσεις . 

 . Κύρια απειλή για τον επιχειρηματικό κόσμο αποτελεί και το ασταθές πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον και η μεταβλητότητα.Είναι αβέβαιο το μέλλον  μίας επένδυσης όταν η κάθε κυβέρνηση εφαρμόζει 

τις δικές της πολιτικές καταργώντας τα μέτρα της προηγούμενης . 

 5. PEST ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Η ανάλυση PEST  << είναι μία μέθοδος ανάλυσης του εξωτερικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος 

της επιχείρησης>>.Περιγράφει τις πολιτικές ,οικονομικές ,κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες που επιδρούν 

σε μία επιχείρηση και διαμορφώνουν τις συνθήκες που καλείται να δραστηριοποιηθεί.(Γούλιας/φοιτητική  

εργασία). 

•  Πολιτικό περιβάλλον: χαρακτηρίζεται από μία πολιτική αστάθεια. .Από το 2009 έως το 2018 έχουν 

έρθει στην εξουσία 7 Κυβερνήσεις ,οδηγώντας   σε δυσκολία συνεργασίας με εταίρους λόγω των συνεχών 

αλλαγών και σε αδυναμία εμπιστοσύνης της Ελλάδας. 

•   Οικονομία από το 2008-2013 σημειώθηκε μείωση του ΑΕΠ  σε ποσοστό 26%΄.Ωστόσο ο πληθωρισμός 

μειώθηκε κατά 0,5 % το 2016,ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μείωση της ανεργίας . 

•   Κοινωνία: χαρακτηρίζεται από τα φαινόμενο της ανεργίας :, η οποία το 2017  κυμάνθηκε κοντά στο 

25% . Το 57,6 του πληθυσμού είναι οικονομικά ανενεργές εκ του οποίου το 38,6% συνταξιούχοι,το 27,9% 

φοιτητές και το 19,6 %  αφορά την οικιακή απασχόληση. 

•  Σχετικά με την τεχνολογία το  50%  χρησιμοποιεί υπολογιστή και το 44% ίντερνετ. Το 25 % του 

πληθυσμού προβαίνει σε ηλεκτρονικές αγορές και το κύριο προφίλ των χρηστών του διαδικτύου είναι ηλικίας 

16-24 χρονών. 
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΕΛΕΓΧΟΣ,ΗΓΕΣΙΑ 

 

 6.1.Προγραμματισμός  

 <<Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του καθορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού 

οργανισμού και των διαδικασιών με τις οποίες θα επιδιωχθεί η υλοποίηση τους και στους αντίστοιχους χρόνους 

και με το αντίστοιχο προβλεπόμενο κόστος και ωφέλεια>>(Ευγενία Πετρίδου). 

 Στόχος της επιχείρησης είναι η εύρυθμη λειτουργία της και η καθιέρωση της ως μία σταθερής αξίας στον 

κλάδο της εστίασης .Πολιτική της επιχείρησης είναι η προσφορά εξειδικευμένων προιόντων και υπηρεσιών ως 

προς τους καταναλωτές και ως προς το προσωπικό η παροχή κινήτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας 

τους(Ευγενία Πετρίδου). 

 6.2.Οργάνωση 

 <<Οργάνωση είναι η δομή και η διαδικασία με την οποία μια συνεργαζόμενη ομάδα ανθρώπων 

κατανέμει τα καθήκοντα ανάμεσα στα μέλη της ,αναγνωρίζει τις σχέσεις της και εκτελεί τις δραστηριότητες που 

οδηγούν σε κοινούς στόχους>>(Ευγενία Πετρίδου). 

 Η δυναμική έννοια της οργάνωσης αποβλέπει στη προσαρμογή της επιχείρησης στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος .Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο απαισιόδοξο σενάριο που θα παρουσιαστεί παρακάτω όταν 

σταματά η χρηματόδοτηση του προγράμματος του ΟΑΕΔ μειώνονται είτε οι υπάλληλοι είτε οι ώρες τους ώστε 

να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

 Η στατική έννοια της οργανώσης αναφέρεται<<στο πλέγμα των σχέσεων εργασίας>>.Στη συγκεκριμένη  

επιχείρηση το κάθε άτομο έχει ορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες δίχως να συγχέονται(Ευγενία Πετρίδου). 

 6.3. Έλεγχος  

 <<Έλεγχος είναι η λειτουργία εκείνη του μάναντζμεντ με την οποία επιτυγχάνεται η μέτρηση των 

πραγματοποιούμενων αποτελεσμάτων και η σύγκριση τους με τα προγραμματισμένα  πρότυπα απόδοσης ,με 

σκοπό την επιβεβαίωση της επιτυχίας των αντικειμενικών στόχων  ή την ανεύρεση αποκλίσεων και τη διερεύνηση 

των αιτιών τους καθώς και τον καθορισμό των διορθωτκών ενεργειών>>(Ευγενία Πετρίδου). 

 Ο έλεγχος θα πραγματοποείται μηνιαία σχετικά με το ποσοτό των πωλήσεων και το πόσο 

ευχαριστημένοι είναι οι πελάτες από την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που παρέχεται,θέτοντας διαρκώς νέους 

στόχους . 

 Ο έλεγχος και ο προγραμματισμός είναι τα <<δίδυμα του μάνατζμεντ>> και η μία λειτουργία είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την άλλη.Το πόσο σημαντικός είναι  ο έλεγχος για το προγραμματισμό φαίνεται στον καθορισμό 

των στόχων , οι οποίοι καθορίζονται και προσαρμόζονται μετά τις πληροφορίες που παίρνουμε από τον 

έλεγχο(Ευγενία Πετρίδου). 

 6.4.Ηγεσία 

 <<Η ηγεσία ορίζεται ως η διαδικασία επηρεασμού των ενεργειών και της συμπεριφοράς των  ατόμων 

από τον ηγέτη τους ώστε εθελοντικά και αυθόρμητα να συνεργαστούν για να υλοποιήσουν τους στόχους της 

ομάδας και μέσα από αυτούς και τους ατομικούς τους στόχους>>(Ευγενία Πετρίδου). 

 Η ηγεσία σε αυτή τη μικρή επιχείρηση ασκείται από την ιδιοκτήτρια της . Στόχος της είναι η δημιουργία 

διαύλων επικοινωνίας με τους εργαζομένους και ταυτόχρονα η διατήρηση της εκτίμησής τους .Σημαντικό είναι 

οι εργαζομένοι να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να τις παρουσιάζουν στην ηγεσία με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της επιχείρησης. 

 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 Σύμφωνα με τη Laura Galloway  η πιο συνηθισμένη  μορφή ηλεκτρονικής επιχείρησης δεν είναι η 

καθαρά διαδικτυακή (doctom), αλλά η παραδοσιακή επιχείρηση που αξιοποιεί το διαδίκτυο (David Deakins, 

Mark Freel).Υπάρχουν επίσης κατά την ίδια τρία είδη επιχείρησης : 

 1.Η παραδοσιακή επιχείρηση ,που λειτουργεί σε φυσική μορφή. 

 2.Η καθαρά διαδικτυακή επιχείρηση. 

 3.Η επιχείρηση που συνδυάζει και τις δύο μορφές , η λεγόμενη υβριδική επιχείρηση. 

 Η συγκεκριμένη επιχείρηση θα λειτουργεί με την τρίτη μορφή, αυτή της υβριδικής επιχείρησης .Εκτός 

δηλαδή από το <<φυσικό κατάστημα >> ,όπου θα παρέχεται η δυνατότητα στο πελάτη είτε να καθίσει είτε να 

πάρει μαζί του τα προϊόντα ,θα υπάρχει και το ηλεκτρονικό κατάστημα όπου θα  γίνεται διαφήμιση και  θα υπάρχει 

η δυνατότητα παραγγελίας  σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη παραδείγματος χάρη μία τούρτας .  

 Όπως αναφέρει η Galloway  στο βιβλίο των Deakins και Freel  <<οι εκτός διαδικτύου παραδοσιακές 

πωλήσεις μπορούν να ενισχυθούν με τη διαδικτυακή παρουσία>>.Ειδικά οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 

μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους  ενάντια στην κυριαρχία των μεγάλων 

επιχειρήσεων.Επιπλέον για τις μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτυχθούν <<μέσω διαφοροποίησης 

,καινοτομιών ή αύξησης του μεριδίου αγοράς >>, η χρήση των διαδικτυακών δυνατοτήτων είναι αποτελεσματική 

σε συνδυασμό με την αποτελεσματική στρατηγική . 
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 Παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήμτα του e-επιχειρείν. 

 

 Δυνητικά πλεονέκτηματα  Δυνητικοί κίνδυνοι 

Μεγαλύτερη δικτύωση μέσω της αύξησης των 

επαφών. 

Ικανοποίηση αυξημένων προσδοκιών πελάτη 

Περισσότερες επαφές με προμηθευτές  Διατήρηση και διαχείριση σχέσεων στο πλαίσιο 

μεγάλων και διευρυμένων δικτύων 

Συναλλάγες 24 ώρες και 7 ημέρες Διατήρηση λογικών χρόνων ανταπόκρισης 

,ενδεχόμενο απώλειας ευκαιριών. 

Αυξημένη διαφήμιση Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας 

Δυνατότητα για ηλεκτρονικές συναλλάγες Διατήρηση ασφάλειας 

Αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου Ανάγκη συντήρησης των επενδύσεων σε ΤΕΠΕ 

Πρόσβαση σε πόρους Ανάγκη για εργαλεία έρευνας και 

παρακολούθησης 

Πηγή :Galloway σε  David Deakins,  Freel 

 

8. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 Όπως αναφέρουν οι Deakins και Freel , ακόμα και εάν οι μικρές επιχερήσεις δεν επιθυμούν να 

επεκταθούν στο εξωτερικό  επηρεάζονται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ,καθώς όλοι οι 

επιχειρηματίες επηρεάζονται από τις τάσεις και τις δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς . 

 Υπάρχουν πολλές μορφές διεθνοποίησης , αυτή όμως που ταιριάζει καλύτερα στη   συγκεκριμένη 

επιχειρήση λόγω του γεγονότος ότι παράγει τρόφιμα τα οποία είναι δίχως συντηρητικά και πρέπει να 

καταναλώνονται άμεσα είναι αυτή της αδειοδότησης (licensing),παραχωρώντας ουσιαστικά την ιδέα ,την 

επωνυμία ,τις συνταγές και τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης. 

 

9. MARKETING 

Σύμφωνα με το Μπιτζένη<<Το μάρκετινγκ πλαν είναι το σύνολο των ενεργειών που κάνουν οι 

επιχειρήσεις για να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των καταναλωτών >>. Προσπαθεί με κύριο εργαλείο την έρευνα 

αγοράς να αντιστοιχίσει τα προϊόντα με τον καταναλώτη στόχο. 

 Τα κύρια στοιχεία του marketing είναι τέσσερα ,ωστόσο εδώ θα γίνει  μία σύντομη παρουσίαση των 10 

P   του extended marketing mix. 

 9.1 Price 

 Η τιμολόγηση των προϊόντων θα είναι τουλάχιστον η διπλάσια της τιμής αγοράς ή του κόστους 

παρασκευής  τους. Π.χ: Ένα προΪόν το οποίο θα αγοράζεται ή θα κοστίζει 1 ευρώ θα πωλείται 2,80. Στόχος 

καθαρού προ φόρου κέρδους είναι το 40% των εσόδων.  

 9.2 Product 

Τα γλυκά  θεωρούνται <<ένοχη απόλαυση>>. Όμως αυτά θα είναι γλυκά και παγωτά με χαμηλή 

θερμιδική αξία ,υγιεινά και με όσο το δυνατόν λιγότερα συντηρητικά . Πλέον τα γλυκά θα είναι για όλους 

:fit ,διαβητικούς ,ανθρώπους με δυσανεξίες. 

9.3 Promotion 

H διαφήμιση θα γίνεται μέσω διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκρονικών 

ιστοσελίδων που σχετίζονται με φαγητό πχ ,e-food ,αλλά και μέσω άλλων εφαρμογών όπως το booking 

και το TripAdvisor. 

Ένας ακόμα τρόπος προωθητικής ενέργειας είναι η προσφορά μίας κάρτας όπου ο πελατής θα 

παίρνει σφραφίδες σε κάθε αγορά και μόλις συμπληρώσει  10  σφραγίδες θα παρέχεται ένας καφές ή ένα 

παγωτό δώρο. 

Neuromarketing Είναι μία νέα μορφή του μάρκετινγκ όπου μέσω των αισθήσεων, της όρασης και 

της όσφρησης προσελκύονται οι πελάτες. 

 9.4 Place 

H επιχείρηση τοποθετείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εάν προχωρήσει η επιχείρηση 

υπάρχει η προοπτική επέκτασης. 

 Η τοποθεσία είναι πολύ ευνοΪκή : είναι ένα πέρασμα, κοντά σε σχολείο, καταστήματα, γραφεία 

,περιοχή που συχνάζουν φοιτητές, οπότε απευθύνεται  σε μεγάλη γκάμα πελάτων και  υπάρχουν και τα 

αντίστοιχα προΪόντα για κάθε ομάδα . 

9.5 People  

Το προσωπικό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Εδώ επιλέγεται ένα 

έμπειρο και εξυπηρετικό προσωπικό ,το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες 
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,ενώ ταυτοχρόνα είναι και αυτό ένας δίαυλος διαφήμισης ,προτείνοντας στους καταναλωτές νέα προΪόντα με 

στόχο την αύξηση των πωλήσεων. 

9.6 Process 

Είναι πολύ σημαντικό να είναι οι πελατές ικανοποιημένοι  και από τις παροχές εντός καταστήματος ,για 

αυτό και το σερβίρισμα πρέπει να είναι και αποτελεσματικό .Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα 

παραγγελίας π.χ. pdf ωστέ να να εξασφαλίσθει η καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης. 

9.7 Physical evidence  

Εντός του καταστήματος θα υπάρχουν κατάλογοι όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά και η 

θερμιδική αξία  του κάθε προϊόντος ,καθώς εφόσον απευθύνονται σε άτομα με θέματα υγείας είναι πολύ βασικό 

να γνωρίζει ο καταναλωτής ποιο προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. 

9.8 Packaging 

Η συσκευασία αντικατοπτρίζει την αισθητική του καταστήματος ,ενώ και το ίδιο το προϊόν ταυτίζεται 

με αυτήν .Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό η συσκευασία να φέρει την επωνυμία του καταστήματος. 

9.9 Performance and Quality 

H ποιότητα είναι αυτή που διαφοροποιεί και την επιχείρηση.Είναι ακριβώς αυτό στο οποίο στηρίζεται, 

καθώς τα υλικά παραγωγής θα είναι ιδιαίτερα προσεγμένα. 

9.10 Philosophy 

Η  φιλοσοφία της επιχείρησης είναι διαφορετική από των υπόλοιπων ζαχαροπλαστείων. Θέλει να κάνει 

τα γλυκά προσβάσιμα σε όλους δίχως κάποιος να στερείται μία ομάδα τροφίμων. 

 

 

10. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ο επιχειρηματίας και η μικρομεσαία επιχείρηση έχουν στη διάθεση τους διάφορες πηγές 

χρηματοδότησης ,όμως αποκλείονται από πολλές πηγές ,π.χ. χρηματιστήριο ,λόγω των εμποδίου 

εισόδου(Heakins,Freel). 

Εδώ έχουν επιλεχθεί τρεις πηγές χρηματοδότησης: 

Α) Ίδια  Κεφάλαια ,ύψους 10.000 ευρώ. 

Αυτή η μορφή ανήκει στις προσωπικές μορφές χρηματοδότησης .Η επιχειρηματίας διαθέτει κεφάλαια 

ύψους 10.000 ευρώ από προσωπικές αποταμιεύσεις ,τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την εκκίνηση της 

επιχείρησης. 

Β)Πρόγραμμα επιδότησης Ε.Σ.Π.Α. <<Νεοφυής  Επιχειρηματικότητα>>.»Ύψος 60.000 ευρώ. 

Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί μεταξύ άλλων τη δημιουργία εργαστηρίων.Η επιχείρηση θα ενταχθεί στο 

πρόγραμμα αυτό ,που αφορά νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες ,ως μονάδα παραγωγής παγωτού. 

Η επιχορήγηση καλύπτει δαπάνες από 15.000 μέχρι 60.000 ευρώ και η διάρκεια του προγράμματος 

ορίζεται στους 24 μήνες από την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα. Η επιχειρηματίας θα ενταχθεί στο πρόγραμμα 

αυτό ως άνεργη εγεγραμμένη στα μητρώα ΟΑΕΔ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

 Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει το 100 % των παρακάτω επιλέξιμων δαπανών:  

Α.Λειτουργικές δαπάνες :ενοίκιο,ίντερνετ,τηλέφωνο,ηλεκτρισμός ,θέρμανση.  

Β:Δαπάνες για αμοιβές τρίτων :λογιστική και συμβουλευτική υποστήριξη.  

Γ: Αγορά εξοπλισμού. 

Δ:Μισθολογικό κόστος. 

Ε:Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου. 

  

Γ)Πρόγραμμα ΟΑΕΔ <<Πρώτη Πρόσληψη>>: 

 Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα ως ιδιοκτήτρια ατομικής επιχείρησης κάτω των 35 ετών. Το 

πρόγραμμα εξασφαλίζει το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 500 

ευρώ μηνιαίως ανά εργαζόμενο. 

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18μηνη όταν πρόκειται για υπαλλήλους κάτω των 29 ετών 

και 12μηνη για υπαλλήλους άνω των 30 ετών.Στα παραπάνω περιλαμβάνονται και οι συνολικές 

ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές.(oaed.gr) 

 

11.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 

Έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε μία μερίδα καταστημάτων της Θεσσαλονίκης πωλούνται 

κάποια είδη με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ,αλλά όχι όλα τα είδη ,ενώ στην Αθήνα υπάρχουν ήδη 

αλυσίδες τέτοιων καταστημάτων .Επομένως υπάρχει χώρος για τη δημιουργία μίας τέτοιoυ είδους 

επιχείρησης . 

Η naftemporiki παρουσιάζοντας τη μελέτη της ICAP GROUP για το κλάδο της ζαχαροπλαστικής 

εν γένει αναφέρει τα εξής: Στον κλάδο αυτό λειτουργούν μικρές επιχειρήσεις ,οικογενειακής μορφής, σε 

τοπικό επίπεδο. Λειτουργούν  10.000 επιχερήσεις το 7% ,των οποιων δραστηριοποείται στη Θεσσαλονίκη.  
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Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 29 εταιρειών ζαχαροπλαστικής, προκύπτει ότι τα έσοδα 

ενισχύθηκαν κατά 2%, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,1% ενώ τα EBITDA κατά 2,4%. Από τις 

29 συνολικά εταιρείες οι 18 ήταν κερδοφόρες το 2015.  

2010-2016:Μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης σε όρους αξίας 4,5%,λόγω κρίσης .Διαπιστώνεται 

αντιστοιχία με το μέσο όρο μείωσης του ΑΕΠ. 

2017 Υπήρξε σταθεροποίηση της αγοράς των προΪόντων ζαχαροπλαστικής.  

2018:Πρόβλεψη της ICAP  για μικρή ανάκαμψη. 

 Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας ταυτόχρονα με τη συμπίεση του εισοδήματος των 

καταναλωτών  οδήγησε στη συνεχή μείωση της αγοράς.  

Οι παράγοντες επηρεασμού  της ζήτησης είναι: 

 α)  το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας. 

β) η τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.  

            γ)οι διατροφικές συνήθειες του αγοραστικού κοινού .  

δ)ο σύγχρονος τρόπος ζωής των εργαζομένων 

 

 

12.ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Aρχικά θα παρουσιαστεί ένας κατάλογος με το κόστος εξοπλισμού και το κόστος ίδρυσης της εταιρείας  

το οποίο προέκυψε  από έρευνα στο διαδίκτυο: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Ενοίκιο 

600 Ευρώ  μηνιαίως Χ 2 μήνες =1200 

Ευρώ    1200 ευρώ 

2. Ψυγείο -βιτρίνα     3750 ευρώ 

3. Βιτρίνα για γλυκά     2.455 ευρώ 

4. Θάλαμος παγωτού     3645 ευρώ 

5. Παγωτομηχανή    10.000 ευρώ 

6. Βιτρίνα παγώτου 10 θέσεων   11.295 ευρώ 

7. Επαγγελματική μηχανή καφέ   0 ευρώ 

8. Δύο μικρά ψυγεία    1500 ευρώ 

9. Αποχυμωτής    2.000 ευρώ 

10. Καφετιέρα φίλτρου    200 ευρώ 

11. Πλυντήριο πιάτων    800 ευρώ 

12. Εργαλεία σερβιρίσματος    647 ευρώ 

13. Αναλώσιμα υλικά     189 ευρώ 

14. Κατάλογοι   10Χ10  100 ευρώ 

15. Λοιπός εξοπλισμός    2220 ευρώ 

16. Καρτέλες προΪόντων   20Χ2 40 ευρώ 

 Συνολικό κόστος εξοπλισμού   40041 ευρώ 

        

ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  

        

1. Αμοιβή Λογιστή    300 ευρώ 

2. Εγγραφή στο  ΓΕΜΗ    80 ευρώ 

     ΣΥΝΟΛΟ 380 ευρώ 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί μία παρουσίαση των λειτουργικών εξόδων : 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   

1. Ενοικίο     600 ευρώ   

2.ν Τέλη     120 ευρώ  

3. ρεύμα     500 ευρώ   
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4. μισθοί    8*500= 4.000 ευρώ   

5.  μισθός ιδιοκτήτη    0 ευρώ   

6. ΕΦΚΑ ιδιοκτήτη    700 ευρώ   

7. προμηθευτές    4.000 ευρώ  

8. αμοιβή λογιστή    50 ευρώ   

9. κόστος συντήρησης     30 ευρώ   

10. καταστροφή    70 ευρώ   

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΕΞΟΔΑ 10.070 ευρώ   

 Πάγια έξοδα    2.462    

 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ   12.532    
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ  

Είδος  Τιμή ανά κιλό      

1. Παγωτό 17 ευρώ       

2. Καφές  2 ευρώ μέση τιμή       

3. Τούρτες 17 ευρώ       

4. Λοιπά 15 ευρώ       
 

Και τώρα θα παρουσιαστούν τα τρία  πενταετή σενάρια οικονομικής πορείας της επιχείρησης : απαισιόδοξο 

σενάριο όταν σταματά η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ αυξάνονται κατά πολύ τα έξοδα της επιχείρησης .Για αυτό το 

λόγο προκειμένου να  μην κλείσει η επιχείρηση μειώνονται είτε ο αριθμός είτε οι ώρες των ατόμων που 

απασχολούνται Να σημειωθεί πως κάθε χρόνο  θεωρείται πως τα έσοδα αυξάνονται λόγω της ισχυροποίησης 

της επωνυμίας και της καθιέρωσης της στη συνείδηση του αγοραστικού κοινού,ενώ στα συνολικά κέρδη της 

πενταετίας υπολογίζεται και η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Στο  

 

 

 

 

  
 

   

 

                  ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 

σεριο       ΣΕΝΑΡΙΟ         
                    Πωλήσεις                          Ποσότητα Εισπράξεις 2ο 3ο 4ο 5ο              

Παγωτό 35*0,380 13,3 226,1 ευρώ      
               2.Καφές   35*2  70 ευρώ      
              3. Τούρτες 3*1 3 51 ευρώ      
              4. Λοιπά     9*1 9 135 ευρώ      
              Η   Ημερήσια έσοδα 482,1 ευρώ      
                    Μηνιαία έσοδα  14.463 ευρώ      
                     Μηνιαίο κέρδος 1.931 ευρώ      

Ετήσιο κέρδος προ φόρων   23172 23.172 26.647,80 12.644 14.540,60 16.721,69   
                     Φόρος εισοδήματος 6.720 ευρώ 7727,862 3666,76 4216,774 4849,29  
                    Προκαταβολή φόρου 6.720 ευρώ 1.008 2.659 1.558 3.291  
Ε             Ε   Ετήσιο Καθαρό κέρδος   9.732          ευρώ 17.911,96 6,318 8.765,83 8.858,11  42.543,76 

                     

ΠΕΝΤΑΕΤ              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ  

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 42.543,76+ 60.000 102.543,76 
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13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

<<Η έρευνα ,ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί τμήμα της συνεχούς 

διαδικασίας προγραμματισμού κάθε επιχειρήσης>>(Deakins,Freel). Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει ευελιξία 

ώστε να προσαρμόζεται η επιχείρηση σε κάθε είδους μεταβολή ,εσωτερική και εξωτερική. Στην Ελλάδα σήμερα 

οι μεταβολές αυτές είναι διαρκείς και η αστάθεια σε κάθε επίπεδο δεδομένη .Σημαντικό κίνητρο ωστόσο 

αποτελούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ που υπάρχουν και δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους να τολμήσουν δίχως 

μεγάλο προσωπικό κόστος να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μία επιχείρηση. 

   

ΠΗΓΕΣ 
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3.David Deakins, Mark  Freel,πρόλογος Ευγενία Πετρίδου ,Επιχειρηματικότητα,κριτική. 

4.Galloway ,Hλεκτρονικό εμπόριο σε David Deakins, Mark  Freel,πρόλογος Ευγενία Πετρίδου 

,Επιχειρηματικότητα,κριτική. 

 

 

 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 

ΣΕΝΑΡΙΟ         
Είδος  Πωλήσεις Ποσότητα Εισπράξεις 2ο  3ο 4ο  5ο  
1.Παγωτό 42*0,38 κg 15,96 271,32 ευρώ      
2. Καφές  42*2 ευρώ  84 ευρώ      
3.Τούρτες 6*1kg 6 102 ευρώ      
4. Λοιπά 12*1 kg 12 180 ευρώ      

 Ημερήσια έσοδα 637,32 ευρώ      

 Μηνιαία έσοδα 19.119,60 ευρώ      

 Μηνιαίο κέρδος 6.587,60 ευρώ      
Ετήσιο κέρδος προ φόρων 79.051,20  90.908 69.136 79.506,40 91.431,96  

 Φόρος εισοδήματος 22924,848 ευρώ 26363,32 20049,44 23056,86 26515,27  

 

προκαταβολή 

φόρου   22.925 ευρώ 3.438 16.611 6.446 20.069  
Ετήσιο Καθαρό κέρδος 33.201,50  61.106 32.476 50.003,66 44.847,31 221.634,27 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ  221.634 +60.000 281.634    

          

 

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ 

ΣΕΝΑΡΙΟ         
Είδος  Πωλήσεις Ποσότητα Εισπράξεις 2ο 3ο 4ο 5ο  
1.Παγωτό 38*0,380 γρ.  14,4 14,4 245,48 ευρώ      
2. Καφές  38*2  76 ευρώ      
3.Τούρτες 4*1 4 68 ευρώ      
4. Λοιπά 10*1 10 150 ευρώ      

 Ημερήσια έσοδα 539,48 ευρώ      

 Μηνιαία έσοδα 16.184,40 ευρώ      

 Μηνιαίο κέρδος 3.652,40 ευρώ      
Ετήσιο κέρδος προ φόρων 43.828,80 ευρώ 50.403,00 56.906 68.441 78.707  

 φόρος επιχείρησης  12.710,35 ευρώ 14.616,87 16.503 19847,89 22825,03  

 προκαταβολή φόρου 12.710,35 ευρώ 1.906,52 14.596,22 5.251,67 17.573,36  
Ετήσιο Καθαρό κέρδος 18.408 ευρώ 33.879,61 25.807,04 43.341,44 38.308,61 159.744,80 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ   159.744,80 +60.000   219.744,48 
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Επιχειρηματικό σχέδιο Small luxury hotel “Golden Sunset” - Εμμανου ήλ Παυλίδης  

 

Εμμανουήλ Παυλίδης 

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνει  η Ελλάδα, βλέπει κανείς ότι ο τουρισμός είναι ένα από τα 

μοναδικά αναπτυσσόμενα κεφάλαια της ελληνικής οικονομίας.  Η παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε η 

εταιρεία Κάπα Research σε συνεργασία με το Χάρβαρντ έρχεται να δείξει ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο 

ανθεκτικά brand names στον κόσμο (Έθνος της Κυριακής, 01/04/2018).  Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η 

ίδρυση ενός μικρού σύγχρονου ξενοδοχείου δέκα (10) δωματίων  σε ένα πανέμορφο κομμάτι της Ελλάδος που 

συνδυάζει τέλεια την φύση, βουνό και θάλασσα, ιστορία και παράδοση, αναγνωσιμότητα και παραδοσιακές 

γεύσεις και βρίσκεται στη Μακεδονία, την μαγευτική Χαλκιδική.  

 Η Σίβηρη, που βρίσκεται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι ο τόπος καταγωγής του επιχειρηματία 

και υπάρχει ήδη ιδιόκτητη έκταση δέκα στρεμμάτων  για να δημιουργηθεί η νέα επένδυση. Σύμφωνα με την 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κασσάνδρας, η περιοχή φημίζεται για ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο. Το 

ειδυλλιακό και πανέμορφο ηλιοβασίλεμα της που θα σε συναρπάσει με τα υπέροχα κατακόκκινα χρώματα που 

παίρνει ο ουρανός όταν ο ήλιος τείνει προς την δύση του. Η παραλία της Σίβηρης έχει ψιλή χρυσαφένια άμμο και 

πεντακάθαρα νερά η οποία είναι ιδανική και για μικρά παιδιά. Η Σίβηρη έχει έναν από τους μεγαλύτερους 

πεζόδρομους στον οποίο μπορείς να απολαύσεις την βόλτα σου έχοντας από τη μία πλευρά την θάλασσα και από 

την άλλη τα όμορφα μαγαζιά. 

 Η επιχείρηση κατά την πρώτη πενταετία θα απευθυνθεί στους Έλληνες και στους Ευρωπαίους - 

Βαλκάνιους πελάτες και θα  επικεντρωθεί κυρίως στα νέα ζευγάρια και οικογένειες ηλικίας από 25 ως 45 ετών 

με παιδιά, αλλά και στους Έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας. 

 

2.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ, ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1  Κενό αγοράς και το όραμα της επιχείρησης 

 

 Η νέα επένδυση, στη δημοτική κοινότητα Κασσανδρείας κοντά στη περιοχή Σίβηρης, θα περιλαμβάνει 

δέκα (10) σύγχρονα δωμάτια τριανταπέντε (35) κλινών ώστε να καλύψουν όσο είναι δυνατόν  τις περισσότερες 

σημερινές απαιτήσεις και ανάγκες που έχουν τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί πελάτες. Πρόκειται για ένα 

τόπο ευλογημένο και προικισμένο με σπάνιες φυσικές καλλονές. Στο μέρος αυτό, συνδυάζεται απίθανα το 

γαλάζιο της θάλασσας και το πράσινο της στεριάς. Η Σίβηρη είναι γνωστή εξαιτίας του Φεστιβάλ Κασσάνδρας 

που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και Αύγουστο στο μεγάλο αμφιθέατρο που υπάρχει έξω από τη 

Σίβηρη (Δήμος Κασσάνδρας, 2018). Η παραλία της είναι οργανωμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς 

και ωραία μαγαζιά όπου μπορεί ο πελάτης να απολαύσει τον καφέ του, κάποιο δροσιστικό ποτό και φαγητό. 

 Η επιχείρηση θα προσφέρει ποιότητα και άνεση στη διαμονή, και όχι μόνο διαμονή με πρωινό (Bed & 

Breakfast) και  θάλασσα που παρέχουν οι ανταγωνιστές. Θα δοθεί μέριμνα ώστε στη νέα επιχείρηση, να  υπάρχει 

επί πλέον  εστιατόριο που θα προσφέρει παραδοσιακά πιάτα με γεύσεις από το Νομό Χαλκιδικής (με βάση τα 

τοπικά χορταρικά, βότανα, ψάρια και κρέατα), με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων, γεγονός που 

μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής. 

 Όλοι οι πελάτες,  φεύγοντας από το ξενοδοχείο, θα μπορούν  είτε να πάρουν μαζί τους είτε να τους 

αποσταλούν στο τόπο διαμονής τους, μέσω QR code system, τα παραδοσιακά προϊόντα που γεύθηκαν κατά την 

διάρκεια της παραμονής τους. Στην ομάδα αυτή φιλοδοξούμε να εντάξουμε κυρίως τους αλλοδαπούς πελάτες  

για επαναληπτική αγορά μετά την επιστροφή τους στις χώρες τους. Τα δωμάτια θα έχουν τηλεόραση πολλών 

καναλιών ελληνικών και ξένων, ασύρματο wi-fi, τηλέφωνο και μικρή θυρίδα (safe box) και room service.  

  Στην μικρή παραλία θα τοποθετηθούν ξαπλώστρες  και ατομικές ομπρέλες θαλάσσης με το λογότυπο 

του ξενοδοχείου,  και γι’ αυτούς που δεν θα θέλουν να μπούνε στην θάλασσα θα δημιουργηθεί 12Χ6 μέτρων 

διαστάσεων πισίνα όπου οι πελάτες θα μπορούν να απολαύσουν το ποτό τους διαβάζοντας ή απολαμβάνοντας 

την θέα κοντά στο open bar που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 

2.2  Χαρακτηριστικά επιχειρηματία και Κίνητρα ανάληψης επιχειρηματικότητας 

 Μάνατζμεντ είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις δραστηριότητες: Προγραμματισμό, Οργάνωση, Ηγεσία και Έλεγχο 

(Μπιτζένης, 2014). 
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 Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία (Μπιτζένης, 2014) 

 Η προσωπικότητα του επιχειρηματία για δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάγκη  

 Η εμπειρία του επιχειρηματία σε θέματα λογιστικής και εξυπηρέτησης πελατών σε διάφορα ξενοδοχεία 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά το παρελθόν. 

 Η εκπαίδευση του επιχειρηματία από τις σπουδές του στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην διοίκηση  

ξενοδοχείων. 

 Η ηλικία του επιχειρηματία. Τα νεαρά άτομα έχουν μεγαλύτερα αποθέματα ενέργειας και ενθουσιασμού 

και έχουν πιο πολλές πιθανότητες να διοικήσουν επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης. 

Τα κίνητρα ανάληψης επιχειρηματικότητας (Θερίου Ν., 2014) 

 Η προσωπική και επαγγελματική καταξίωση με την ανάδειξη των προσωπικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων. 

Το προσωπικό αίσθημα καταξίωσης και αυτοολοκλήρωσης. 

 Η ελευθερία ανεξάρτητη εργασία. «Θέλω να είμαι αφεντικό του εαυτού μου γιατί δεν θέλω κανένα πάνω 

από το κεφάλι μου». 

 Η οικονομική ανταμοιβή. Η προσδοκία να αποδώσει η επένδυση θα αποζημιώσει τον επιχειρηματία όχι 

μόνο για τον χρόνο και τα χρήματα που έχει επενδύσει αλλά και για τις πρωτοβουλίες και τους κινδύνους 

που ανέλαβε. 

 Η εναλλακτική επιλογή έναντι μιας μη ικανοποιητικής εργασίας. Είχε στο παρελθόν εργαστεί σε θέματα 

λογιστικής και εξυπηρέτησης πελατών σε διάφορα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και εγκατέλειψε τη μισθωτή 

εργασία για να ιδρύσει την δική του επιχείρηση. 

 

2.3  Νομική μορφή και πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

 Η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι ατομική.  

Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο συνηθισμένη νομική μορφή μικρών επιχειρήσεων, κυρίως λόγω της ευελιξίας 

και της αμεσότητας στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων, στο περιορισμένο κόστος οργάνωσης και διοίκησης και 

την σχετικά απλή διαδικασία σύστασης. Στην ατομική επιχείρηση, είτε απασχολούνται κι άλλα άτομα είτε όχι, ο 

επιχειρηματίας είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και διαχειριστής. Ως μοναδικός εταίρος λοιπόν, ευθύνεται κατά 

αποκλειστικότητα τόσο για τις αποφάσεις και τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και για τις υποχρεώσεις της, με 

το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας. Από τη σχέση αυτή εξαρτώνται σοβαρά θέματα της επιχείρησης όπως 

η πιστοληπτική της ικανότητα και εν τέλει η ίδια της η ύπαρξη. 

 Το μοντέλο της ατομικής επιχείρησης, όπως αναφέρει η έκδοση του Ε.Β.Ε.Α. (2009) «Σύσταση 

Επιχειρήσεων και Γραφειοκρατία», αποτέλεσε και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, 

αριθμώντας πλεονεκτήματα που βασίζονται στην εύκολη, γρήγορη και ανέξοδη σύσταση της – η διαδικασία 

ίδρυσης, είναι ιδιαίτερα απλή, χωρίς απαίτηση ελαχίστου κεφαλαίου σύστασης και με χαμηλά πάγια έξοδα 

(οργανωτικά και λειτουργικά), λόγω και της μη υποχρεωτικής συνεχούς λογιστικής παρακολούθησης. Σημαντικό 

πλεονέκτημα θεωρείτε ακόμη η ταχύτητα και η ευελιξία στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων καθώς και η 

προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε διοικητικά συμβούλια, ούτε συμβούλια 

των μετόχων. Ο ιδιοκτήτης είναι ο μοναδικός αρμόδιος για τη λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης και 

επακόλουθα για τον τρόπο που αυτή θα εφαρμοστεί. 

 Βασικό μειονέκτημα θεωρείται η ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου εξ ολοκλήρου από τον 

επιχειρηματία. Η ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους πιστωτές της επεκτείνεται και στα 

προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία, όταν αυτά της επιχείρησης δεν επαρκούν. Έτερο μειονέκτημα είναι 

σίγουρα η δυσκολία επέκτασης της επιχείρησης λόγω έλλειψης κεφαλαίων και λόγω περιορισμένης ή καθ’ 

ολοκληρία πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, καθώς και η αδυναμία μεταβίβασης της σε άλλο πρόσωπο. Τέλος, ο 

υπερβολικός συγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων, χάριν εξοικονόμησης δαπανών, αποβαίνει συχνά εμπόδιο στην 

περαιτέρω ανάπτυξή της.  

 Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης νομικής μορφής επιχειρηματικής δράσης συστήνεται για μικρές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπως το small luxury hotel, που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη γρήγορης 

προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς και είναι ελεύθερη να διαφοροποιηθεί ως τις υπηρεσίες που εμπορεύεται, 

όπως εκείνη επιθυμεί, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της. 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 Προσωπικά κεφάλαια επιχειρηματία (αποταμιεύσεις) 

 Άντληση χρημάτων από συγγενείς και φίλους 

 Δράση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»  

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ  

 Αναλυτικά ο βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι η ενίσχυση της υλοποίησης 

επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς 



 

737 

 

τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος 

Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου). 

 Η χρηματοδότηση καλύπτει το  45%  των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%,  φτάνοντας 

στο  50%  στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. 

 Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία της 

απόφασης ένταξης της επιχείρησης. 

Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ 

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 

€25.000  έως  €400.000.  

Επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες ΕΣΠΑ 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1) Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

2) Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & 

ύδατος 

3) Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000€ ανά 

πιστοποιητικό) 

4) Δαπάνες προβολής – προώθησης – Συμμετοχής σε εκθέσεις (μέχρι 15.000€) 

5) Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 

15.000€) 

6) Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 25.000€) 

7) Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€) 

8) Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000€) 

 

 

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

3.1 Κλαδική μελέτη της ICAP GROUP AE για τις «Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ο οποίος 

επιμελήθηκε της συγκεκριμένης μελέτης (2017) και γραφικά παρατηρούμε τον πίνακα στη σελίδα οκτώ (8), το 

συνολικό μέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας) 

παρουσίασε αύξηση 3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Τα έσοδα των ξενοδοχείων Πολυτελείας εμφάνισαν 

αύξηση της τάξης του 3,5% και των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας αύξηση 4% περίπου. Μικρότερη ήταν η αύξηση 

στα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας, η οποία διαμορφώθηκε σε ποσοστό της τάξης του 1%. Τα ξενοδοχεία Α’ 

κατηγορίας εκτιμάται ότι κάλυψαν το μεγαλύτερο ποσοστό (44% περίπου) της συνολικής αγοράς το 2017. 

Συγκεκριμένα: 

 

 H σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια (2013-2017), 

υπήρξε σωτήρια για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που κατέγραψαν αυξημένα έσοδα και κέρδη.  

 Οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι κυμάνθηκαν στο νέο επίπεδο «ρεκόρ» των 

26 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση σε σχέση με το 2016.  

 Αύξηση στον κύκλο εργασιών τους παρουσίασαν και οι τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων την περίοδο 

2014-2017 (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας). 

 

 

Δείκτης εξέλιξης της αξίας της αγοράς των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2011-2017)  

Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2017) 
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Έτος βάσης 2011=100 

Πηγή: ICAP Group ΑΕ 

 

 

3.2  Διεθνής επιχειρηματικότητα  

 

 Ο τουρισμός αποτελεί τη μόνη, ίσως, δραστηριότητα που έχει πραγματικά παγκόσμια διάσταση. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝ.Σ.Ε.Τ.Ε., 2018), οι 

προοπτικές της τουριστικής κίνησης στα Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας βάσει του προγραμματισμού 

των θέσεων των αεροπορικών εταιρειών στις 31/01/2018 για την θερινή περίοδο του 2018 είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικές (+22% σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά στοιχεία για την θερινή περίοδο του 2017). Το γεγονός 

αυτό προοιωνίζει ένα νέο ρεκόρ αφίξεων για τον Ελληνικό τουρισμό. Σημαντικοί παράγοντες για την αυξημένη 

ζήτηση στην Ελλάδα είναι το θετικό οικονομικό κλίμα (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την μεγαλύτερη 

αύξηση ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τελευταίας δεκαετίας για το 2018: +2,4%, έναντι πρόβλεψης +2,2% 

τον περασμένο Νοέμβριο και +1,8% προ έτους) που καταγράφεται σε όλες σχεδόν τις αγορές (αύξηση ΑΕΠ, 

αύξηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης και οικονομικού κλίματος). Εξαίρεση αποτελούν οι αγορές του Ηνωμένου 

Βασίλειου (λόγω εξασθένισης της Λίρας έναντι του Ευρώ και χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ως 

επακόλουθα της απόφασης για Brexit), της Τουρκίας (λόγω συνεχούς υποτίμησης της τουρκικής λίρας και 

μεγάλων διακυμάνσεων της καταναλωτικής εμπιστοσύνης) και της Ρωσίας (εξασθένηση του Ρουβλίου έναντι του 

Ευρώ). 

 Παρά την πολιτική αστάθεια στην Ιταλία, θετική εμφανίζεται η οικονομική συγκυρία, με ανάκαμψη της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενώ αυξημένη (+7%) είναι η ζήτηση για αεροπορικές θέσεις προς Θεσσαλονίκη. 

Θετικές προοπτικές για την ολλανδική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και μεγάλης αυξημένης 

ζήτησης (+80%) για αεροπορικές θέσεις προς Θεσσαλονίκη. Στην ρουμανική αγορά παρατηρείται αυξημένη 

ζήτηση (+198%) για αεροπορικές θέσεις προς Θεσσαλονίκη, παρά την επιδείνωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του Λέι και του οικονομικού κλίματος, που όμως παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι υπάρχει και σημαντικός αριθμός τουριστών από Ρουμανία που έρχεται οδικώς και έχει χαρακτηριστικά 

«last minute». Αρνητικές προοπτικές για την κυπριακή αγορά αφού, παρά την θετική οικονομική συγκυρία, 

παρουσιάζεται αύξηση της ζήτησης (+9%) μόνο προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και τεράστια μείωση 

προς τα υπόλοιπα αεροδρόμια.  

 Αύξηση κατέγραψαν οι οδικές αφίξεις κατά +17,1%, τον Φεβρουάριο του 2018, +72 χιλ. περισσότερες 

από τον αντίστοιχο Φεβρουάριο του 2017. Αναλυτικότερα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο μεθοριακός 

σταθμός του Προμαχώνα με άνοδο +87,6%/+49 χιλ. αφίξεις. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε ο 

μεθοριακός σταθμός της Κακαβιάς +1046%/+36 χιλ. Τη  μεγαλύτερη μείωση τόσο ποσοστιαία όσο και σε 

απόλυτες διαφορές παρουσίασε ο σταθμός της Εξοχής -67,9%/-34 χιλ.  

 Η θετική συγκυρία στην βουλγαρική αγορά, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος σε πολύ υψηλά επίπεδα 

και την ισοτιμία του Λέβα «κλειδωμένη» με το Ευρώ, προοιωνίζει θετικές προοπτικές για τον εισερχόμενο 

τουρισμό από τη Βουλγαρία. Η αρνητική οικονομική συγκυρία για την τουρκική αγορά, με διαρκή υποτίμηση 

της τουρκικής Λίρας και μεγάλες διακυμάνσεις της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, προοιωνίζει αρνητικές 

προοπτικές για τον εισερχόμενο τουρισμό από Τουρκία. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολύ μεγάλο μέρος του 

τουρισμού από Βουλγαρία, Τουρκία έρχεται οδικά και έχει χαρακτηριστικά ‘last minute’. 

 Τον Φεβρουάριο 2018 η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, καταγράφεται από την ΠΓΔΜ η οποία 

έφτασε το +36,6%/+43 χιλ. και ακολουθεί η Αλβανία  με +49,7%/+32 χιλ. Αντίστοιχα, από την Τουρκία οι οδικές 
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αφίξεις αυξήθηκαν οριακά  κατά +3,8%/+2 χιλ. Μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από την Βουλγαρία  κατά -

2,6%/-5 χιλ.   

 

3.3 Doing Business 2018 της Παγκόσμιας Τράπεζας 

 

 Νέα επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα καταγράφει η έκθεση του Doing 

Business 2018 της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank, 2018). Η Ελλάδα για μια ακόμη χρονιά, τρίτη κατά σειρά, 

υποχωρεί στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στην 67η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες, από την 61η που 

βρισκόταν πέρυσι και την 58η θέση που βρίσκονται του 2015. Η ζοφερή πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έχει 

λιγότερο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον από χώρες όπως τα Σκόπια, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η 

Αλβανία. Να σημειωθεί ότι η βαθμολογία της Ελλάδας, όπως και κάθε άλλης χώρας που συμμετέχει στην έρευνα, 

αφορά τη διευκόλυνση του επιχειρείν και προκύπτει από την αξιολόγηση 10 επιμέρους δεικτών. Ειδικότερα 

έχουμε τις εξής θέσεις: 

 

Έναρξη επιχείρησης 37η θέση 

Διαχείριση κατασκευαστικών αδειών 58η θέση 

Ηλεκτροδότηση 76η θέση 

Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας 145η θέση 

Εξασφάλιση πίστωσης 90η θέση 

Προστασία επενδυτών μειοψηφίας 43η θέση 

Πληρωμή φόρων 65η θέση 

Διασυνοριακό εμπόριο 29η θέση 

Επιβολή συμβάσεων 131η θέση 

Επίλυση πτωχεύσεων 57η θέση 

 

 Από τις επιμέρους αυτές κατηγορίες, η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε σημαντικά μόνο στην “έναρξη 

επιχείρησης”, όπου έπεσε στην 37η θέση από την 56η πέρυσι (World Bank, 2018).  

Συγκεντρωτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MARKETING ΚΑΙ SWOT  

 

4.1 Pest Analysis (Θερίου Ν., 2014) 

 

α. Πολιτικό – Νομικό Περιβάλλον   

 Το πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει τη γενική πολιτική κατάσταση της χώρας στην οποία ένας 

οργανισμός δραστηριοποιείται και τη συγκεκριμένη στάση που η εκλεγμένη κυβέρνηση έχει έναντι των 

επιχειρήσεων. Είναι φυσικό οι επιχειρήσεις κάθε χώρας να επηρεάζονται από την υφιστάμενη πολιτική 

κατάσταση. Οι πολιτικές συνθήκες, δηλαδή, που επικρατούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τις ενέργειες των επιχειρήσεων. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι κανονισμοί και οι νόμοι που θεσπίζονται 

θέτουν περιορισμούς στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση επιχειρήσεων, ειδικότερα στο κομμάτι του 

τουρισμού.   
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 Το πολιτικό περιβάλλον αποτελεί ένα παράγοντα διαμόρφωσης του μακρο- οικονομικού περιβάλλοντος 

των τουριστικών επιχειρήσεων. Γενικότερα όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κλάδος του τουρισμού και πιο 

ειδικά των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων δε δέχεται άμεσες επιδράσεις από τις πολιτικές αλλαγές.  

  

β. Οικονομικό Περιβάλλον   

 Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταβλητές, καθώς 

επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, οι μακροχρόνιες εξελίξεις συνιστούν μια 

κρίσιμη εξωτερική δύναμη σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν 

σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επιτόκια, πληθωρισμός, μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα, δείκτες 

χρηματιστηρίου και το στάδιο του γενικού επιχειρηματικού κύκλου είναι ορισμένοι από τους οικονομικούς 

παράγοντες στο μακρο-περιβάλλον που μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές σε ένα σύγχρονο 

ξενοδοχείο που προσφέρει άνεση και ποιότητα.    

 Όταν εξετάζουμε το οικονομικό περιβάλλον, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τόσο το επιχειρησιακό 

οικονομικό περιβάλλον (αυτό που αφορά τη συγκεκριμένη επιχείρηση) και το βιομηχανικό οικονομικό 

περιβάλλον , όσο και το εθνικό και το παγκόσμιο.   

 Η αύξηση του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με τη δυσανάλογη με αυτήν αύξηση του εισοδήματος των 

καταναλωτών, περιορίζει την αγοραστική τους ικανότητα. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις ελαστικές τους 

δαπάνες. Ενδεχομένως, δηλαδή, θα εξακολουθήσουν να πηγαίνουν διακοπές και να τρώνε σε εστιατόρια, αλλά 

θα περιορίσουν τη διάρκεια των διακοπών τους και τα έξοδά τους στον τόπο προορισμού, ή θα επιλέξουν πιο 

φθηνό προορισμό και κοντινούς προορισμούς.   

 Οι tour operators πιέζουν συνεχώς τα ξενοδοχεία για χαμηλότερες τιμές. Από την άλλη οι προμηθευτές 

αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, τα έξοδα των ξενοδοχειακών μονάδων 

αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι τα έσοδα, και αυτό μεσοπρόθεσμα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα 

στις επιχειρήσεις.   

 

γ. Κοινωνικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον   

 Το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιών, πεποιθήσεων, ιδανικών 

και άλλων χαρακτηριστικών που διακρίνουν τα μέλη μιας κοινωνίας από μιας άλλης. Η διάσταση αυτή έχει 

μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οργανώνονται και δραστηριοποιούνται, 

διότι μια μικρή απόκλιση από το κοινωνικά και πολιτιστικά αποδεκτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα στους επιχειρηματικούς οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ενήμερες για τον τρόπο 

που οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες μπορούν άμεσα να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, ιδιαίτερα τους ανθρώπινους πόρους και το marketing.   

 Μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφερθούν όσον αφορά το κοινωνικό-πολιτιστικό 

περιβάλλον είναι:   

• Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής.   

• Η σημασία της καριέρας σε κάθε επιχείρηση.   

• Η στάση των καταναλωτών σε συγκεκριμένες ενέργειες marketing.   

• Οι ηθικοί κανόνες και η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων.   

 

δ. Τεχνολογικό Περιβάλλον   

 Η διάσταση αυτή της ανάλυσης αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα που 

λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατό να έχουν σημαντική επίδραση στην επιχείρηση και τη 

στρατηγική της. Οι τάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη 

δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν και να τις εισάγουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητές τους.   Ωστόσο, μια 

τεχνολογία είναι δυνατό να αποτελεί και σημαντική απειλή για μια επιχείρηση, εάν η επιχείρηση δεν 

προσαρμοστεί αρμονικά σε αυτήν.  

  Οι τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν την λειτουργία του ξενοδοχειακού τουρισμού  σχετικά σε μικρό 

βαθμό. Γενικά, ο τουριστικός κλάδος δεν υπόκειται σε έντονες τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό όμως δε σημαίνει 

ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας χάνει την αξία της στον τομέα αυτό. Η χρήση των Η/Υ για μηχανογράφηση των 

λειτουργιών της επιχείρησης της επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και συντονισμό των όσων συμβαίνουν μέσα σε 

αυτή.  Η τεχνολογία του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προωθήσουν παγκόσμια το προϊόν 

τους με ένα σχετικά φθηνό μέσο. Συγχρόνως, η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους πελάτες αυξάνει την αξία 

του προσφερόμενου από το ξενοδοχείο υπηρεσίας. 

 

4.2 Ανάλυση SWOT της επιχείρησης  

 Η υψηλή θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη τουριστικών προορισμών και το υψηλό επίπεδο 

της ξενοδοχειακής υποδομής της χώρας μας, αποτελούν δυνατά σημεία του κλάδου (Centre for the Promotion of 

Imports from developing countries, 2016). Στα αδύνατα σημεία συγκαταλέγονται η μονομερής «εξάρτηση» των 

ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους μεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς (tour operators) και 
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τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού (εποχικότητα, γεωγραφική συγκέντρωση κλπ.). Η 

ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η προσέλκυση τουριστών από νέες «αναδυόμενες» 

τουριστικές αγορές, η στοχευόμενη διαφημιστική προβολή της χώρας, καθώς και η αναβάθμιση των τουριστικών 

υποδομών συνιστούν ευκαιρίες για τον κλάδο. Από την άλλη πλευρά, η κρίση που μαστίζει τον εσωτερικό 

τουρισμό σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση της χώρας, ο έντονος ανταγωνισμός από γειτονικές μας 

χώρες και οι πτωχεύσεις τουριστικών οργανισμών του εξωτερικού, αποτελούν απειλές για τον κλάδο των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα: 

 

Δυνατά σημεία (Strength)  

 Η γνώση και η εμπειρία της επιχείρησης 

 Η  ιδανική τοποθεσία της επιχείρησης   (ιδιόκτητο οικόπεδο στη Σίβηρη Χαλκιδικής)  

 Η συνεργασία με ειδικούς του κλάδου  

 Ο αρχικός σχεδιασμός για δωδεκάμηνη λειτουργία  

 Η πληρότητα των προσφερομένων υπηρεσιών (λειτουργία του open bar καθ’ όλη την ημέρα, υδρομασάζ, 

απόλαυση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων)  

 Η συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις για κοινές υπηρεσίες (ξεναγήσεις)  

 

Αδύνατα σημεία (Weakness) 

 Αργές πρώτες εισροές (από την ιδέα και την έναρξη της επιχείρησης, μέχρι τις πρώτες εισπράξεις 

μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα)  

 Το υψηλό κόστος επένδυσης  

 Αδυναμία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού  

 Προβλήματα στη λειτουργία λόγω της αυξημένης τιμολόγησης των δωματίων  

 

Ευκαιρίες (Opportunities)  

 Η επιδότηση από το ΕΣΠΑ 

 Συνεχής ανάπτυξη της φήμης και επισκεψιμότητας της Χαλκιδικής, ιδιαίτερα από  Ρώσους και 

κατοίκους των πρώην Ανατολικών χωρών  

 Διαρκής ζήτηση του καταναλωτικού κοινού για επί πλέον παροχές και υπηρεσίες (τοπικά παραδοσιακά 

προϊόντα)  

 Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής όπως μέσω του διαδικτύου 

 

 Απειλές (Threats) 

 Μια Παγκόσμια Οικονομική ή Πολιτική Κρίση  

 Η συνεχή δημιουργία νέων παρόμοιων μονάδων στην περιοχή  

 Η αύξηση των τιμών από τους τοπικούς προμηθευτές  

 Αύξηση της φορολογίας στην ενοικίαση δωματίων 

 

4.3 Marketing Plan  

 Τιμή: Οι τιμές των δωματίων και των παρεχομένων υπηρεσιών θα είναι σχεδόν πάνω από τον μέσο όρο 

των ανταγωνιστών διότι η επιπρόσθετη ικανοποίηση που θα προσφέρει στους πελάτες της θα υπερκαλύπτει τη 

διαφορά της τιμής. Σε επίπεδο ειδικών τιμών/προσφορών, η επιχείρηση σκοπεύει να παρέχει εκπτώσεις ως 20% 

προς τους καλούς πελάτες βάσει της συχνότητας των επισκέψεων , του συνολικού ποσού που δαπάνησαν κατά 

την διαμονή τους και του αριθμού νέων πελατών που πρότειναν για διαμονή 

 Προϊόν (Υπηρεσία): Η ποιοτική διαμονή σε μοναδική τοποθεσία με φιλική και σύγχρονη εξυπηρέτηση 

σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλλά και πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων προσφέρει στον πελάτη 

τόσο χρηστική όσο και συναισθηματική αξία. 

 Προώθηση: Πρωταγωνιστικό ρόλο στη προβολή και επικοινωνία του  Small Luxury Hotel, θα παίξει 

το διαδίκτυο τόσο στη διαφήμιση όσο και στη προσωπική πώληση με κινητήρια δύναμη την ιστοσελίδα του η 

οποία θα εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, καθώς και παροχή όλων των πληροφοριών που θα 

αναζητήσει ο χρήστης με δυνατότητα εύκολης επικαιροποίησης, ώστε να σχηματίζεται άμεσα μια πρώτη θετική 

εντύπωση (Κotter J., 2001). 

 Τόπος διανομής: Η επιχείρηση κυρίως επικροτεί και θα προωθήσει τον τρόπο κράτησης μέσω της 

ιστοσελίδας της στην οποία έχει ενσωματωμένη πλατφόρμα κρατήσεων CRS (Customer Reservation System) για 

τους παρακάτω λόγους  :  

• Διαφυγή κερδών από τους μεσολαβητές  

• Εξοικονόμηση ωρών εργασίας του τηλεφωνικού κέντρου  

• Άμεση σύνδεση και πληροφόρηση στο CRS  

• Ταχύτερη διεκπεραίωση κρατήσεων  

• Συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο) 



 

742 

 

 Ανθρώπινο δυναμικό Σύμφωνα με τον Κotter J. (2001), οι εξειδικευμένες γνώσεις μας, σε κάποια 

βασικά μαθήματα, όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση, 

Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, θα μας βοηθήσουν άμεσα στην αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων μας. 

Το προσωπικό (ασχέτως την μέχρι τώρα επαγγελματική του εμπειρία) θα εκπαιδευτεί σε θέματα Υποδοχής 

πελατών, θα φρεσκάρει ορολογία  ξένων γλωσσών, θα εξασκηθεί στην χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων, 

καθώς και πως θα αποκτήσει ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα. 

 Διαδικασία Οι παροχές υπηρεσιών προς τους πελάτες πρέπει να αποδίδουν θετικά αποτελέσματα έτσι 

ώστε να ικανοποιούνται πάντα οι πελάτες όπως η λειτουργία του open bar καθ’ όλη την ημέρα και  του 

εστιατορίου το βράδυ για απόλαυση των τοπικών γεύσεων. 

 Παράδοση/Παραλαβή Η διαρκής επικοινωνία με τους πελάτες και η συνεχής ενημέρωση για τα 

δρώμενα της κοινότητας της Κασσάνδρας μέσω φυλλαδίων και εγχειριδίων μεταφρασμένων σε αρκετές γλώσσες 

θα οδηγήσει σε αυξημένη ικανοποίηση των πελατών. 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

5.1 Κόστος υλοποίησης της επένδυσης 

 Εάν λάβουμε υπόψη μας και τα έσοδα από την εστίαση τους δύο μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και την 

χρήση του open bar καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας (Μάιο έως Σεπτέμβριο) ποσού 46.000 ευρώ, τότε οι 

συνολικές πωλήσεις του πρώτου έτους υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  176.000 ευρώ.   

 Βάσει αυτών των συλλογισμών τέθηκε και ο στόχος ότι οι συνολικές  πωλήσεις θα ανέλθουν στο ποσό 

των 973.000 ευρώ  την πρώτη πενταετία  λειτουργίας της επιχείρησης υπό την νέα διεύθυνση , αυξανόμενες   5% 

κάθε χρόνο λόγω της επίτευξης του στόχου των πωλήσεων και της εξάντλησης της παραγωγικής δυναμικότητας 

της επιχείρησης. 

 Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί με ίδια συμμετοχή κατά ποσοστό 50% και δεν θα ξεπερνά τις 165.000 

ευρώ, το δε υπόλοιπο 50% ποσού 165.000 ευρώ θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αναλυτικά έχουμε στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΕΥΡΩ  

 

Κτίριο - Δωμάτια 180.000 

Μπάνιο & WC 30.000 

Έπιπλα  δωματίων & διακόσμηση 35.000 

Τηλεοράσεις - Wi-Fi 5.000 

Κλινοσκεπάσματα-προσόψια-πετσέτες μπάνιου 10.000 

Υποδοχή - Γραφείο-Open bar 10.000 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 10.000 

Συντήρηση πισίνας 10.000 

Ξαπλώστρες & Ομπρέλες θαλάσσης-πισίνας 5.000 

Ψυγεία, Πλυντήρια, Στεγνωτήρια 5.000 

Δαπάνες συμβούλων και συστημάτων CRS 10.000 

Δαπάνες προβολής και προώθησης   10.000 

Διάφορα απρόβλεπτα 10.000 

ΣΥΝΟΛΟ 330.000 

 

 

5.2 Προϋπολογισμός Πωλήσεων  

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Small Luxury Hotel θα λειτουργήσει κανονικά από τον μήνα Μάιο χωρίς 

καθυστέρηση από εξωτερικά γεγονότα, οι μηνιαίες προβλέψεις για  τη  καλοκαιρινή περίοδο του πρώτου έτους    

υπολογίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

  

Μήνας  

 

Πωλήσεις 

Δωματίων με 

πρωινό  

 

Πωλήσεις 

Εστίασης  

 

Πωλήσεις Open 

bar  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

Μάϊος 9.000 0 3.000 12.000 

Ιούνιος 15.500 0 4.500 20.000 

Ιούλιος 45.000 8.000 9.000 62.000 

Αύγουστος 45.000 8.000 9.000 62.000 
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Σεπτέμβριος 15.500 0 4.500 20.000 

ΣΥΝΟΛΟ 130.000 16.000 30.000 176.000 

 

 

5.3 Προϋπολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 Οι δαπάνες διαφήμισης θα είναι αυξημένες μόνο το πρώτο έτος και στην πορεία θα εξορθολογιστούν. 

Τα καθαρά κέρδη στο τέλος της πενταετίας θα αυξηθούν κατά  34,8% (Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου της 

Ατομικής: 

Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος για τα υπόλοιπα είναι 45%.)  

Στον πίνακα της σελίδας είκοσι (20) παρουσιάζουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα χρήσεως της πρώτης πενταετίας 

μαζί με τα καθαρά κέρδη. 

 

 

Αποτελέσματα 

Χρήσεως 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Πωλήσεις 176000 183800 192990 202640 212772 

Μείον κόστος 

πωληθέντων 

94500 97335 100255 103263 106361 

Μικτά 

αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης 

81500 86465 92735 99377 106411 

Λοιπά έσοδα 

εκμετάλλευσης 

5500 5500 5500 5500 5500 

Μείον έξοδα 

διοίκησης 

8000 8500 9000 9300 9500 

Μείον έξοδα 

προώθησης - 

Διαφήμισης 

8000 5000 5000 5000 5000 

Ολικά 

αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης 

71000 78465 84235 90577 97411 

Μείον έκτακτα 

και ανόργανα 

έξοδα 

3300 3450 3620 3780 4120 

Κέρδη προ 

φόρων 

67700 75015 80615 86797 93291 

Φόροι 27265 30556 33076 35858 38780 

Καθαρά κέρδη 40435 44459 47539 50939 54511 

 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους πωληθέντων μίας ξενοδοχειακής μονάδας 

είναι τα έξοδα προσωπικού (αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές) που συγκεκριμένα για το Small Luxury Hotel  

ανέρχονται στο 48% του κόστους πωληθέντων, ενώ τα  υπόλοιπα διάφορα έξοδα λειτουργίας του 

αντιπροσωπεύουν το 52%.  

Στον παρακάτω πίνακα (σελίδα είκοσι ένα) αναφέρονται αναλυτικά τα έξοδα κόστους πωληθέντων. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΝΕΡΟ 9500 

ΕΞΟΔΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ OPEN BAR 20000 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 9000 

ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Reception-Open bar-

Σερβιτόροι-Καμαριέρες-Φύλακας) 

37000 (7*5285,71 μ.ο.) 

ΕΞΟΔΑ ΚΗΠΟΥ-ΠΙΣΙΝΑΣ 5000 

ΔΙΑΦΟΡΑ 14000 

ΣΥΝΟΛΟ 94500 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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 Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα την πρώτη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως με συνεχή ανάπτυξη 

και μεγέθυνση σε όλες τις χώρες του κόσμου αλλά και σε όλες τις ηλικίες και εισοδηματικές τάξεις. Ο Νομός 

Χαλκιδικής, είναι ένας ιδανικός προορισμός για όλες τις κατηγορίες τουριστών και ειδικότερα για εκείνους που 

αναζητούν προσιτή πολυτέλεια και άνεση.  

 Το επιχειρηματικό ή επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) είναι  αναγκαίο όχι μόνο για τον σχεδιασμό 

της επιχείρησης αλλά και για την λειτουργία της. Είναι ένα βασικό εργαλείο για κάθε επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε κάθε φάση της εξέλιξής της, από την εκκίνησή της και μέχρι το τέλος της δραστηριότητας της 

επιχείρησης. Το επιχειρηματικό σχέδιο μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε εάν στη Σίβηρη, ένα πανέμορφο 

παραλιακό χωριό της Χαλκιδικής, μπορεί να δημιουργηθεί μία νέα τουριστική μονάδα προσιτής πολυτέλειας. 

 

 

ΠΗΓΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α) Βιβλία   

Μπιτζένης Α., Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον, 

Εκδόσεις Σταμούλη, 2014 

Θερίου Ν., Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων,  3Ε, Κριτική, 2014 

Κotter J., Ηγέτης στις Αλλαγές, Κριτική, 2001  

 

Β) Άρθρα εφημερίδων/ περιοδικές εκδόσεις   

Εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής», Παγκόσμια έρευνα Κάπα Research με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Χαρβαρντ «Ο Ελληνισμός στον κόσμο: μια έρευνα σε 5 ηπείρους 2016-2018». Δημοσιεύτηκε στις 

01/04/2018. 

Έκδοση Κέντρου Μελέτης και Έρευνας Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, «Σύσταση 

επιχειρήσεων και γραφειοκρατία». Επιμέλεια: Θεόφιλος Μπεντής. Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2009. 

 

Γ) Πηγές από το διαδίκτυο 

Κλαδική μελέτη ICAP, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Οκτώβριος 2017 Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://www.icap.gr/ECPage.aspx?id=1959&nt=149&lang=1&tabID=2 

Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) 

“Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις και Προοπτικές”, Μάρτιος 2018  

Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.insete.gr 

CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries ), “What are the opportunities for luxury 

tourism from Europe”, 02 December 2016 Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.cbi.eu/market-

information/tourism/luxury-tourism/ 

Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κασσάνδρας. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://kassandra.gr 

Επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, “Doing Business 2018” Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.worldbank.org 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

(ΕΣΠΑ 2014-2020). Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/ 

 

 

 

 

 

 

 

Business plan: Ξενοδοχείο τουρισμού περιπέτειας - Δημήτριος Ασβεστόπουλος Τσιλιπάκος  

 

 

Δημήτριος Ασβεστόπουλος Τσιλιπάκος 

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

http://www.icap.gr/ECPage.aspx?id=1959&nt=149&lang=1&tabID=2
http://kassandra.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
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Περίληψη 

 

Κάθε επιχειρηματική πορεία, από την αρχή της μέχρι το τέλος της, καθορίζεται αναπόφευκτα από μερικά στοιχεία 

και κάποιες διαδρομές. Κάποια από τα στοιχεία αφορούν τη προσωπικότητα του επιχειρηματία, το όραμά του, 

τους στόχους και οι διαδρομές τη πληθώρα επιλογών που καλείται να πραγματοποιήσει ο επιχειρηματίας 

ξεκινώντας από τον τρόπο με τον οποίο θα ιδρύσει την επιχείρηση του, το κεφάλαιο, την νομική της μορφή και 

την οργάνωσή της και τον τρόπο λειτουργίας της. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Η εργασία αυτή παρουσιάζει την 

περίπτωση ενός ακόμα εν δυνάμει επιχειρηματία, το επιχειρηματικό του πλάνο, τα στοιχεία που συνθέτουν την 

προσωπικότητα  και το όραμά του και τις διαδρομές που επιλέγει να ακολουθήσει για τη πραγματοποίηση του 

στόχου του, που δεν είναι άλλος από την δημιουργία ενός ξενοδοχείου τουρισμού περιπέτειας. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το εν λόγω επιχειρηματικό πλάνο αφορά τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης που θα δραστηριοποιείται στον κλάδο 

του τουρισμού. Το εγχείρημα θα βασιστεί στα προσωπικά κεφάλαια του επιχειρηματία και στην επιχορήγηση του 

προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων». Το επιχειρηματικό πλάνο περιέχει τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, τα κίνητρά του και τους 

προσωπικούς του στόχους, το όραμα το οποίο καλείται να εκπληρώσει με την σύσταση της επιχείρησης του, τους 

τρόπους με τους οποίους θα καταφέρει να υλοποιήσει το εγχείρημά του, τα σχέδια του για τον τρόπο λειτουργίας 

της επιχείρησης του και τέλος το πενταετές πλάνο του για την πορεία της. Κατ’ επέκταση αναλύονται στοιχεία 

της επιχειρηματικής θεωρίας, τα οποία προσαρμόζονται στο εν λόγω επιχειρηματικό πλάνο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 

 

1.1 Τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία 

 

Η φύση ενός επιχειρηματία, τα χαρακτηριστικά του και η ιδιότητα του έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

μελετών τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τη ψυχοσύνθεση των 

επιχειρηματιών αναμφίβολα μαρτυρά τη σημαντικότητα της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία και των 

επιδράσεων τους στην κοινωνία. Ο επιχειρηματίας είναι το άτομο που οργανώνει όλους όσους συμμετέχουν στην 

παραγωγή (προϊόντων ή υπηρεσιών) με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα (Πετράκης, Μπουρλετίδης, 2005, όπως αναφέρεται στο ΕΟΠΠΕΠ χ.χ.). Τα άτομα που έχουν μια 

κλίση προς την επιχειρηματικότητα είναι συχνά άτομα που θέλουν να πετύχουν στόχους, έχουν αυτοέλεγχο, 

επιθυμούν να είναι δημιουργικά και ανεξάρτητα και έχουν την τάση να αναλαμβάνουν κινδύνους (Πετράκης, 

Μπουρλετίδης, 2005, όπως αναφέρεται στο ΕΟΠΠΕΠ χ.χ.). Άλλα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία 

είναι η ανάγκη για επιτυχία, τα συστήματα αξιών, η επίλυση προβλημάτων και η καινοτομία (Μπιτζένης,2014).  

 

1.2 Τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας  

 

Ως επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να οριστεί η δραστηριότητα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και η εισαγωγή 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά εργασίας (Watify Cyprus, 2013, όπως αναφέρεται στο Student Life, 

2013). Σύμφωνα με τους VanderWerf και Brush, η επιχειρηματικότητα εκτός από την δημιουργία νέας 

επιχείρησης εμπεριέχει και το γενικό μάνατζμεντ, δηλαδή τον τρόπο διοίκησης/ διαχείρισης μιας επιχείρησης, 

την καινοτομία, δηλαδή την εμπορική εκμετάλλευση ενός νέου προϊόντος, νέας διαδικασίας, νέας αγοράς, νέου 

υλικού ή νέου οργανισμού, την ανάληψη κινδύνου και την πρόθεση απόδοσης (Jennings, 1994, όπως αναφέρει ο 

Μπιτζένης, 2014). 

 

 

 

1.3 Επιχειρηματική Ιδέα του Business Plan 

 

Η ιδέα του επιχειρηματία είναι η δημιουργία μιας επιχείρησης του κλάδου του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα 

μιας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 20 δωματίων, στην Ελλάδα, στην περιοχή της Γλυκής 

Θεσπρωτίας όπου βρίσκεται το φαράγγι του ποταμού Αχέροντα. Το ξενοδοχείο θα βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά 

από τις όχθες του ποταμού, θα διαθέτει 20 παραδοσιακής διακόσμησης δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση, 



 

746 

 

ασύρματο internet και σεσουάρ. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει κουζίνα όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα 

να δοκιμάζουν τα παραδοσιακά ντόπια εδέσματα. Το οικόπεδο θα διαθέτει χώρο για ελεύθερη στάθμευση των 

επισκεπτών. Αυτά όμως δεν θα είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του μικρού ξενοδοχείου που οραματίζεται ο 

επιχειρηματίας. Όραμά του είναι να συνδεθεί ο συγκεκριμένος προορισμός (το ποτάμι του Αχέροντα) και το 

ξενοδοχείο του με αξιοσημείωτες εμπειρίες που έχει σκοπό να προσφέρει ο ίδιος μέσω των υπηρεσιών του 

ξενοδοχείου του. Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου θα διαθέτουν εξοπλισμό για rafting στο ποταμό τόσο για 

τους αναζητούντες την αδρεναλίνη, όσο και για οικογένειες με μικρή ή καθόλου εμπειρία στο rafting. 

Επιπρόσθετα, στο οικόπεδο θα είναι εγκατεστημένος στάβλος με 4 άλογα, τα οποία θα προσφέρουν στο πελάτη 

μια άνετη βόλτα κατά μήκος του ποταμού. Τέλος, θα οργανώνει πεζοπορία στο φαράγγι, δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα στον επισκέπτη να αποφύγει την αναζήτηση διαδρομών αλλά να ενημερωθεί και να συνοδευτεί από 

έμπειρο προσωπικό. Ολοκληρώνοντας τις διακοπές του στο κατάλυμα αυτό ο πελάτης, θα αφήσει το δωμάτιο του  

με τις αναμνήσεις μιας ζεστής φιλοξενίας σε ένα ειδυλλιακό τοπίο και πλούσιος από εμπειρίες που θα τον 

ακολουθούν στο υπόλοιπο της ζωής του. Αυτό είναι το όραμα του επιχειρηματία.  

 

1.3.1 Ανάληψη επιχειρηματικότητας – κίνητρα 

 

Τα άτομα ωθούνται στην επιχειρηματική δραστηριότητα από κίνητρα, τα κυριότερα από τα οποία είναι το κέρδος, 

η ανεξαρτησία, η προσωπική και επαγγελματική καταξίωση, όπως και επίσης ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί 

μια εναλλακτική επιλογή έναντι μιας μη ικανοποιητικής εργασίας και τέλος, μια υπάρχουσα οικογενειακή 

επιχείρηση (ΤΕΙ Καβάλας – ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1, όπως αναφέρει ο Μπιτζένης, 2014). Το θεωρητικό κομμάτι στην 

περίπτωση του συγκεκριμένου επιχειρηματία δεν διαφέρει από το πρακτικό. Είναι ήδη κάτοχος ενός οικοπέδου 

σε ελκυστική περιοχή. Επέλεξε να κινηθεί επιχειρηματικά αναζητώντας το κέρδος. Ο επιχειρηματίας διαθέτει στη 

κατοχή του ένα ικανοποιητικό ποσό το οποίο είναι διατεθειμένος να επενδύσει στην ιδέα του και αυτό 

λειτούργησε επίσης ως κίνητρο. Θεωρεί σημαντικό κίνητρο το να εργάζεται ελεύθερα και ανεξάρτητα και να 

απολαμβάνει τους κόπους των δικών του κινήσεων και επιλογών επιζητώντας προσωπική καταξίωση και 

φιλοδοξία. Μια εναλλακτική εργασία στην Ελλάδα θα του πρόσφερε κατά την άποψη του έναν μη ικανοποιητικό 

μισθό, δεδομένης της κατάστασης στη χώρα του. Αυτό αποτελεί εξίσου κίνητρο για επιχειρηματικότητα. Τέλος, 

ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για αυτόν είναι οι χρηματοδοτήσεις που σκοπεύουν στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας σε καιρούς που αυτόματα την καθιστούν δύσκολη, όπως τα επιδοτούμενα προγράμματα 

ΕΣΠΑ, που αποτελεί μια από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης για το εγχείρημα του. 

 

1.3.2 Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία είναι η οργανωτικότητα, η συνέπεια και η εργατικότητα, η 

δυνατότητα να εντοπίζει ευκαιρίες και να αναλαμβάνει το ρίσκο και η ικανότητα να είναι ευέλικτος στις κινήσεις 

του και στη λήψη αποφάσεων, γεγονός που τον καθιστά εν δυνάμει προσαρμόσιμο σε δύσκολες καταστάσεις και 

αλλαγές. Ένα στοιχείο που επηρεάζει τις φιλοδοξίες και τους στόχους του είναι οι σπουδές του στην Οργάνωση 

και Διοίκηση Επιχειρήσεων που του δημιούργησαν τις γνωστικές του βάσεις. Ο επιχειρηματίας δεν διαθέτει 

προηγούμενη εμπειρία στο στήσιμο μιας επιχείρησης αλλά και στην οργάνωση της, πράγμα όμως που θα τον 

καταστήσει προσεκτικό σε κάθε του βήμα. Το νεαρό της ηλικίας του, τέλος, παίζει σημαντικό ρόλο στην όρεξη 

και το μεράκι να εργαστεί για να πετύχει του στόχους του, ίσως όμως και να λειτουργήσει σε μερικές περιπτώσεις 

αρνητικά λόγω των μειωμένων εμπειριών και γνώσεων του σε σχέση με έναν πιο ώριμο επιχειρηματία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

2.1 Τύποι επιχειρήσεων – Νομικές μορφές 

 

Οι συνήθεις μορφές Νομικής οργάνωσης είναι η Ατομική Επιχείρηση, η Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε), η 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε), η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε), η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) και η 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) (Σαρρής,2005). Η Ατομική Επιχείρηση ασκείται από ένα α φυσικό 

πρόσωπο το οποίο ασκεί τη δραστηριότητά της. Ο επιχειρηματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και έχει 

προσωπική ευθύνη για τη λειτουργία της (Τ.Ε.Ι Λάρισας, Ο.Μ.Κ.Ε, χ.χ.). Στην Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε) οι 

εταίροι ευθύνονται με ολόκληρη τη περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα την 

ευθύνη τους. Με τη λύση της δεν παύει η ευθύνη των εταίρων (Τ.Ε.Ι Λάρισας, Ο.Μ.Κ.Ε, χ.χ.). Στην Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία Ε.Ε οι εταίροι χωρίζονται σε ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων 

απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων 

είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρεία (Τ.Ε.Ι Λάρισας, Ο.Μ.Κ.Ε, 

χ.χ.). Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) απαιτεί μικρό κεφάλαιο σύστασης και εταίροι ευθύνονται 
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μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου (Τ.Ε.Ι Λάρισας, Ο.Μ.Κ.Ε, χ.χ.). Η Ανώνυμη Εταιρεία 

(Α.Ε) ιδρύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα με αρχικό κεφάλαιο που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

60.000 ευρώ και όταν η Α.Ε. έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, μπορεί με αίτησή της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο 

(Τ.Ε.Ι Λάρισας, Ο.Μ.Κ.Ε, χ.χ.). Τέλος η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε), έχει νομική προσωπικότητα, 

εμπορικό σκοπό, ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ και ευθύνεται μόνον αυτή με τη περιουσία της για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις (Ανώνυμος,2013). 

 

 

2.2 Νομική μορφή που επέλεξε ο επιχειρηματίας 

 

Η Νομική μορφή που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι αυτή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας (Ι.Κ.Ε).  Η Ι.Κ.Ε αποτελεί τον ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και 

Ε.Ε) και των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε και Ε.Π.Ε) (Ανώνυμος,2013). Η Νομική αυτή μορφή επιλέχθηκε 

από τον επιχειρηματία καθώς η σύστασή της είναι πιο ευέλικτη και μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη, 

πράγμα που ο επιχειρηματίας επιδιώκει. Σε περίπτωση όμως που κρίνει αναγκαίο ή απαραίτητο να συνεργαστεί 

με άλλους εταίρους, η Ι.Κ.Ε διευκολύνει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, 

καθιστώντας την κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων 

επιχειρηματιών (Ανώνυμος,2013). Άλλος ένας λόγος επιλογής της Ι.Κ.Ε είναι ότι για τη σύστασή της η Ι.Κ.Ε 

ακολουθεί τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και μπορεί να ιδρυθεί σε μία μέρα (Ανώνυμος,2013). 

Τέλος, συγκρίνοντας ο επιχειρηματίας την Ι.Κ.Ε με την περίπτωση της Ατομικής Επιχείρησης που βρίσκονταν 

στις βασικές προτιμήσεις του, κατέληξε στο συμπέρασμα πως για μια επιχείρηση που ίσως αναμένει μεγάλα 

κέρδη η διαφορά φορολογίας ανάμεσα στην Ι.Κ.Ε και στην Ατομική Επιχείρηση είναι ανεπαίσθητη και όσο το 

κέρδος αυξάνεται το βάρος πέφτει τελικά στην Ατομική Επιχείρηση (ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών 

σε μια Ι.Κ.Ε είναι πάντοτε 29%, ενώ της Ατομικής ξεκινάει από 22% για κέρδη έως 20.000€, 29% για κέρδη από 

20.001€ έως 30.000€, 37% για κέρδη από 30.001€ έως 40.000€ και 45% από 40.001€ και άνω) 

(Κατσατούρας,2017).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – SWOT 

ANALYSIS 

 

3.1 Τι είναι η SWOT ANALYSIS 

 

Το όνομα SWOT Analysis προέρχεται από τα πρώτα γράμματα των λέξεων ‘S’=Strengths –Δυνάμεις , 

‘W’=Weaknesses – Αδυναμίες, ‘Ο’=Opportunities –Ευκαιρίες και ‘T’=Threats –Απειλές), και παρουσιάζει μια 

πλήρη εικόνα των στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης σε συνδυασμό με εκείνο του 

εξωτερικού (Κέφης, Παπαζαχαρίου, 2009). Η SWOT Analysis θεωρείται ως ο ορθολογικότερος συνδυασμός των 

στοιχείων του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση και τα δύο πρώτα γράμματα S και W  

του ακρωνυμίου αναφέρονται στους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ τα Ο και Τ αναφέρονται 

στα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος (Κέφης, Παπαζαχαρίου, 2009). Είναι απαραίτητο για έναν 

επιχειρηματία να γνωρίζει αυτούς τους 4 παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού της περιβάλλοντος για να 

διαμορφώνει ανάλογα τις κινήσεις του, να διακρίνει ευκολότερα τις ευκαιρίες, να βελτιώνει τα στοιχεία που 

καθιστούν την επιχείρηση τους δυνατή και να αποφεύγει τους κινδύνους και τις απειλές. 

 

3.2 SWOT ANALYSIS για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο 

 

3.2.1 Strengths –Δυνάμεις 

  

Η επιχείρηση που θέλει να συστήσει ο επιχειρηματίας ανήκει στο κλάδο του τουρισμού και αυτό αποτελεί μια 

δύναμη για την επιχείρηση, διότι ο τουρισμός είναι σταθερά αναπτυσσόμενος και έχει ωριμάσει (Κεφαλογιάννη, 

2014). Ο τόπος στον οποίο θα είναι κτισμένο το ξενοδοχείο προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για εκμετάλλευση 

και αποτελεί ήδη ελκυστικό προορισμό. Η λειτουργία του ξενοδοχείου δεν θα είναι βασισμένη στους 

καλοκαιρινούς μήνες όπως τα παραθαλάσσια ξενοδοχεία αλλά προβλέπεται να λειτουργεί όλο τον χρόνο μιας και 

οι προσφερόμενες δραστηριότητες μπορούν να παρέχονται το ίδιο κάθε εποχή ακόμα και το rafting. Επίσης η 

καινοτομία του ξενοδοχείου να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στους επισκέπτες το καθιστά αυτομάτως 

ανταγωνιστικό στα υπόλοιπα ξενοδοχεία της περιοχής που προσφέρουν την τυπική διαμονή. Τέλος ο 

επιχειρηματίας θεωρεί ως δύναμη τις σχετικές σπουδές του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις γνώσεις που 

αποκόμισε όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης. 
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3.2.2 Weaknesses –Αδυναμίες  

 

Μια σημαντική αδυναμία που κρίνει ότι υπάρχει στο επιχειρηματικό του σχέδιο ο επιχειρηματίας είναι η έλλειψη 

εμπειρίας στο στήσιμο, στην οργάνωση και την διοίκηση μιας επιχείρησης. Οι θεωρητικές γνώσεις που κατέχει 

ίσως είναι αρκετές και βοηθήσουν στο να αποφευχθούν οι πιο επικίνδυνες λάθος αποφάσεις, όμως τα πολύ 

προσεκτικά και δειλά βήματα ενός μη έμπειρου επιχειρηματία ίσως τον καθυστερήσουν στο να κινηθεί γρήγορα 

και αποτελεσματικά. Μια ακόμα αδυναμία που κρίνει ο επιχειρηματίας είναι το γεγονός ότι το ολοκληρωμένο 

επιχειρηματικό σχέδιο του ίσως πάρει χρόνο να ολοκληρωθεί ανάλογα με το πόσο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση 

του καθώς εκτός από τις δραστηριότητες που έχει ήδη συμπεριλάβει οραματίζεται επιπρόσθετες υπηρεσίες που 

θα καταστήσουν το ξενοδοχείο του ακόμα ελκυστικότερο αλλά δεν διατίθενται ακόμα οι οικονομικοί πόροι. 

Τέλος, ένα εγχείρημα σαν αυτό που οραματίζεται ο επιχειρηματίας, για να προσφέρεται σωστά και 

αποτελεσματικά απαιτεί ένα έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσωπικό με γνώσεις ιππασίας, rafting, 

έμπειρο στις διαδρομές του φαραγγιού και τέλος καλούς μάγειρες, ντόπιους, με γνώσεις στο παραδοσιακό φαγητό 

της περιοχής. Ένα τέτοιο προσωπικό ίσως είναι δυσκολότερο να βρεθεί σε σχέση με το προσωπικό ξενοδοχείων 

που προσφέρουν τυπική διαμονή και τυπική κουζίνα.  

 

3.2.3 Opportunities –Ευκαιρίες  

 

Ως απάντηση στην τελευταία αδυναμία της δύσκολης ανεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, έρχεται η ευκαιρία 

που διακρίνεται από την υψηλή ανεργία της Ελλάδας. Ίσως σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ευκολότερο να βρεθεί 

το ζητούμενο προσωπικό. Ως επέκταση αυτού, κρίνεται ευκαιρία από τον επιχειρηματία η δημιουργία θέσεων 

εργασίας που θα προσφέρει με την έναρξη του επιχειρηματικού του σχεδίου. Ευκαιρία θεωρεί επίσης την 

ιδιοκτησία ήδη υπάρχοντος οικοπέδου σε ελκυστική περιοχή. Τα προγράμματα επιδοτήσεων όπως το ΕΣΠΑ 

δίνουν επίσης την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν την δική τους ιδέα και τους ενισχύει στο 

εγχείρημα τους. Κρίνεται λοιπόν από τον επιχειρηματία ως σημαντική ευκαιρία που προσφέρει το εξωτερικό 

περιβάλλον στην επιχείρηση του να συσταθεί και να αναπτυχθεί. Σημαντική είναι και η τεχνολογική ανάπτυξη 

που πλέον βοηθάει σημαντικά τα τουριστικά καταλύματα με υπηρεσίες κρατήσεων στο internet, καθιστώντας τα 

προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, αρκεί ο εν δυνάμει επισκέπτης να αναζητήσει κατάλυμα στη περιοχή όπου 

βρίσκεται το ξενοδοχείο. Τέλος, τα τουριστικά καταλύματα της συγκεκριμένης περιοχής προσφέρουν κυρίως μια 

τυπική διαμονή. Οι δραστηριότητες που θα προσφέρει το ξενοδοχείο είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μέσω 

μερικών rafting clubs που υπάρχουν στην περιοχή και προσφέρεται και η δυνατότητα ιππασίας, μα όλα μαζί σαν 

πακέτα διακοπών προσφέρονται σε ελάχιστες περιπτώσεις.  

 

3.2.4 Threats –Απειλές  

 

Το περιβάλλον στην Ελλάδα δεν ευνοεί την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 

Τη χώρα μαστίζει οικονομική κρίση. Η κακή εικόνα της χώρας, η γραφειοκρατία, η αυξημένη φορολογία στις 

επιχειρήσεις και η εύκολη μεταβλητότητα της όχι μόνο δεν ευνοεί τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά εμποδίζει και 

πιθανές επενδύσεις από ξένους. Μια άλλη απειλή είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός στον τομέα του τουρισμού στην 

Ελλάδα και η ισχυρή προτίμηση των αλλοδαπών και ιθαγενών τουριστών στις παραθαλάσσιες περιοχές τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, στην ίδια την περιοχή που θα είναι εγκατεστημένο το ξενοδοχείο υπάρχουν ήδη σε 

κοντινή απόσταση τουριστικά καταλύματα που έχουν αποκτήσει ήδη τη φήμη τους και ο ανταγωνισμός είναι 

υψηλός.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ DOING BUSINESS ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

4.1 Δείκτες  διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

 

4.1.1 Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report, 

World Economic Forum –WEF) 
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Η έκθεση αυτή έχει σκοπό να εκτιμήσει τη συγκριτική ικανότητα των οικονομιών του κόσμου να επιτύχουν 

διατηρήσιμη ανάπτυξη. Ενώ παλαιότερα έδινε μεγαλύτερη σημασία στο μακροοικονομικό περιβάλλον, πλέον 

αναγνωρίζει ότι ο πλούτος των εθνών στην πραγματικότητα δημιουργείται στο μικροεπίπεδο από τις εταιρίες που 

λειτουργούν σε μια οικονομία και την ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (repository.edulll.gr, χ.χ.). 

Χρησιμοποιεί 180 δείκτες, οι οποίοι κατανέμονται σε 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας και συνθέτουν τρεις 

γενικούς άξονες, τις Βασικές Απαιτήσεις, Ενισχυτές Αποδοτικότητας και Παράγοντες Καινοτομίας (Μπιτζένης, 

2014). 

 
 

Με βάση αυτή την έκθεση η Ελλάδα για το 2017-2018 ήρθε  87η στη κατάταξη (World Economic Forum, 2017). 

 

4.1.2 Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook –

IMD) 

 

Η Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook) του ιδρύματος IMD αναλύει 

και κατατάσσει συγκριτικά την ικανότητα των εθνών να δημιουργούν και να διατηρήσουν ένα περιβάλλον, το 

οποίο προωθεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Υποθέτει ότι η δημιουργία πλούτου λαμβάνει χώρα 

κυρίως στο επίπεδο των επιχειρήσεων και έτσι «η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» είναι κρίσιμης 

σημασίας. Όμως επειδή οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα εθνικό περιβάλλον που ενισχύει ή εμποδίζει τη 

δυνατότητα τους να ανταγωνίζονται εγχωρίως και διεθνώς, παίζει επίσης μεγάλη σημασία «η ανταγωνιστικότητα 

του περιβάλλοντος» ή «η ανταγωνιστικότητα των εθνών» (Μπιτζένης, 2014). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό το 

εθνικό περιβάλλον διαιρείται σε τέσσερις κύριους παράγοντες: Οικονομική Αποδοτικότητα, Κυβερνητική 

Αποδοτικότητα, Επιχειρηματική Αποδοτικότητα και Υποδομή (Μπιτζένης, 2014).  

 

 
 

 

 

 

Στιγμιότυπο εικόνας από World 

Economic Forum, The Global 

Competitiveness Report 2017-2018, 

Διαθέσιμο στο: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR20

17-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetiti

venessReport2017%E2%80%932018.pd

f 

Στιγμιότυπο εικόνας από IMD World Competitiveness Center, IMD World 

Digital Competitiveness Ranking 2017, Διαθέσιμο στο: 
https://www.imd.org/globalassets/.../world_digital_competitiveness_yearbook_2017.pdf 

https://www.imd.org/globalassets/.../world_digital_competitiveness_yearbook_2017.pdf
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4.2 Δείκτες μέτρησης της Παγκοσμιοποίησης 

 

4.2.1 Δείκτης μέτρησης της Παγκοσμιοποίησης του ΚΟF 

 

Ο Δείκτης Μέτρησης της Παγκοσμιοποίησης του ΚΟF μετράει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές 

της παγκοσμιοποίησης για κάθε χώρα ξεχωριστά (Μπιτζένης, 2014,). Αφορά 180 χώρες και εξετάζει τους όγκους 

εμπορίου και τις ροές επενδύσεων που δέχεται μια χώρα αλλά και αναμειγνύεται μια χώρα δηλαδή εξετάζει και 

τις εισροές και τις εκροές επενδύσεων και τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορίου (Μπιτζένης, 2014). 

 
  

 
 

Στιγμιότυπα εικόνας από KOF Globalisation Index (2017), 2017 KOF Index of Globalisation , Διαθέσιμο στο: 

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-

dam/documents/Globalization/rankings_2017.pdf 

 

4.3 Δείκτες Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας 

 

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το doing business συντάσσεται κάθε έτος από την Παγκόσμια Τράπεζα 

(World Bank) και ειδικότερα από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance Corporation), 

που σκοπεύει στη λήψη αντικειμενικών μετρήσεων και στην ανάλυση τους, σε ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο 

που περιβάλλει τις επιχειρήσεις (Μπιτζένης, 2014). Αναλύει 11 δείκτες μέτρησης της επιχειρηματικής 

νομοθεσίας, οι οποίοι είναι: Starting Business (Έναρξη επιχείρησης), Dealing with constructions permits 

(Κατασκευαστική αδειοδότηση), Getting electricity (παροχή ρεύματος), Registering Property (καταχώρηση 

ιδιοκτησιών), Getting credit (παροχή πιστώσεων), Protecting investors (προστασία επενδυτών), Paying taxes 

(πληρωμή φόρων), Trading across borders (διασυνοριακό εμπόριο), Enforcing contracts (εφαρμογή συμβάσεων), 

Resolving insolvency (απόδοση λύσεων στην αφερεγγυότητα) και Employing workers (απασχόληση 

εργαζομένων) (Μπιτζένης, 2014). 

 

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Globalization/rankings_2017.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Globalization/rankings_2017.pdf
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Στιγμιότυπο εικόνας από The World Bank (2017), Doing Business, Διαθέσιμο στο: 

http://www.doingbusiness.org/rankings 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

5.1 Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης 

 

Ένας επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές πηγές χρηματοδότησης εξωτερικές και 

εσωτερικές. Εσωτερικές πηγές μπορεί να είναι τα προσωπικά κεφάλαια του επιχειρηματία, δεύτερες υποθήκες ή 

ίσως χρήματα που έχει αντλήσει από φίλους ή την οικογένειά του (Μπιτζένης, 2014).  Κύριες πηγές είναι οι 

βραχυπρόθεσμες τραπεζικές χορηγήσεις, οι εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital 

companies), ανεπίσημοι άτυποι επενδυτές και βραχυπρόθεσμες εμπορικές πιστώσεις (Μπιτζένης, 2014). 

Εξωτερικές πηγές αποτελούν κυρίως οι τράπεζες, μίσθωση, εξαγορά/χρηματοδοτική μίσθωση, 

συνέταιροι/ενεργοί μέτοχοι, πρακτόρευση απαιτήσεων, εμπορικές πιστώσεις και λοιπές πηγές (Μπιτζένης, 2014). 

Άλλες μορφές χρηματοδότησης είναι η χρηματοδότηση με δανειακό κεφάλαιο μέσω τραπεζικής υπερανάληψης, 

τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από εμπορικές τράπεζες, η χρηματοδότηση του μετοχικού 

κεφαλαίου που επενδύεται από εξωτερικούς επενδυτές, η εμπορική πίστωση, επιχειρηματικοί άγγελοι, venture 

capital financing, χρηματοδότηση από σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και προεξόφληση 

τιμολογίων και η χρηματοδοτική μίσθωση, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακοί νόμοι (Μπιτζένης, 2014).  

 

5.2 Πηγές χρηματοδότησης για το ξενοδοχείο του επιχειρηματία 

 

Οι πηγές χρηματοδότησης που επέλεξε ο επιχειρηματίας για το εγχείρημα του να δημιουργήσει το ξενοδοχείο 

που οραματίζεται είναι δύο. Το πρόγραμμά του βασίζεται στα Ίδια Κεφάλαια που διαθέτει και προτίθεται να 

επενδύσει, τα οποία ανέρχονται στα 180.000€ και το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενίσχυση 

της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» το οποίο προσφέρει στον νέο 

επιχειρηματία για την ίδρυση της τουριστικής του μονάδας ποσό που φτάνει έως και 400.000€. 

 

5.3 Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας 

νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της 

προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της 

επιχορήγησης. 

 Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της 

επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα. 

Η περίοδος υποβολής είναι από 18/12/2017 έως 15/5/2018. Το είδος της ενίσχυσης είναι επιδότηση/επιχορήγηση 

και εφαρμόζεται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Το ύψος επιδότησης ξεκινάει από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ 

και χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για 

τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Τέλος, οι επιλέξιμες 

επιδοτούμενες δαπάνες είναι: 

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας 

και ύδατος 

• Μεταφορικά μέσα 

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Προβολή/προώθηση - Συμμετοχή σε εκθέσεις 

• Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου 

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 

• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου 

(ΕΣΠΑ 2014-2020, 2017) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ κρίνεται από τον επιχειρηματία ότι ταιριάζει ως επιλογή διότι 

ενισχύει μικρές επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, στον οποίο θα ανήκει και η δική του επιχείρηση 

και το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο πράγμα που ευνοεί το εγχείρημά του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ –MARKETING PLAN ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

6.1 PEST Analysis 

 

6.1.1 Τι είναι η PEST Analysis 

 

Το όνομα της ανάλυσης PEST προκύπτει από τα πρώτα γράμματα των λέξεων ‘P’=Political –Πολιτικό, 

‘Ε’=Economic –Οικονομικό, ‘S’=Social –Κοινωνικό και ‘Τ’=Technological –Τεχνολογικό περιβάλλον. Είναι μια 

από τις σημαντικότερες μεθόδους ενδελεχούς έρευνας και μελέτης του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας 

επιχείρησης (Κέφης, Παπαζαχαρίου, 2009). Έχοντας μπροστά μας την ανάλυση PEST έχουμε μια ολοκληρωμένη 

εικόνα της επιχείρησης, με βάση την οποία προγραμματίζουμε και οργανώνουμε τις μελλοντικές κινήσεις (Κέφης, 

Παπαζαχαρίου, 2009). 

 

6.1.2. PEST Analysis για το ξενοδοχείο 

 

 Political –Πολιτικό περιβάλλον: Το πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι ασταθές. Η νομοθεσία και 

η φορολογία δεν ευνοεί την επιχειρηματικότητα και το γεγονός της συνεχούς αστάθειάς της προκαλεί 

σύγχυση και συνεχή πάλη στις εγχώριες επιχειρήσεις. Η φορολογία της Ελλάδας, όχι μόνο εμποδίζει την 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλά αποτρέπει και τις επενδύσεις στη χώρα από ξένους 

επιχειρηματίες. Βασική πολιτική αδυναμία της χώρα αποτελεί επίσης το επίπεδο διαφθοράς της 

Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συντηρεί το αναλογικά σημαντικό μέγεθος της σκιώδους οικονομίας 

(Μπιτζένης, 2014) και επίσης η γραφειοκρατία.  

 Economic –Οικονομικό περιβάλλον: Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας έπασχε από κρίση από το 

2008, όμως προσπάθειες και μέτρα βελτίωσης έχουν παρθεί κατά την χρονική περίοδο μέχρι σήμερα. 

Προγράμματα επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων συμβάλλουν στο να ενισχύσουν την 

επιχειρηματικότητα, όπως το ΕΣΠΑ, δίνοντας ώθηση σε νέους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν. 

Όσον αφορά τον κλάδο του τουρισμού, που ενδιαφέρει τον επιχειρηματία του συγκεκριμένου business 

plan, το οικονομικό περιβάλλον για νέα άνοδο του τουρισμού για το 2018 θα είναι ευνοικό. Το  
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οικονομικό περιβάλλον στις βασικές αγορές της Ελλάδας θα είναι θετικό σύμφωνα με το ΔΝΤ και ΕΕ 

για τη διετία 2018-2019 (Υφαντής Π.Δ, 2017). Θετικό για τις προοπτικές του ελληνικού 

τουρισμού εκτιμάται πως θα είναι το οικονομικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί στις βασικές 

ευρωπαϊκές αγορές αλλά και τις χώρες της Βαλκανικής «γειτονιάς» από την οποία αντλεί μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών (κυρίως οδικού τουρισμού) τα τελευταία χρόνια (Υφαντής Π.Δ, 2017). 

 Social –Κοινωνικό περιβάλλον: Ο πληθυσμός της Ελλάδας μόνο ανάμεσα στο 2017 και 2018 έχει 

μειωθεί κατά 30.000 και πιο συγκεκριμένα από 10.768.000 σε 10.738.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) (αυτοδιοίκηση, 2018). Ο 

τουρισμός έχει μερικά κοινωνικά οφέλη. Τον Απρίλιο του 2018 δημιουργήθηκαν 100.246 νέες θέσεις 

εργασίας (Σαλούρου, 2018). Το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων, αν και αφορά προσωρινές 

θέσεις εργασίας, λόγω της εποχικότητας του κλάδου, είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί η υψηλότερη 

επίδοση των 18 τελευταίων ετών, ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τον μήνα Απρίλιο, 

με τους παράγοντες της αγοράς να προεξοφλούν μια καλή τουριστική χρονιά για την Ελλάδα (Σαλούρου, 

2018). Από το σύνολο των προσλήψεων, οι 149.051, ήτοι το 55,60%, αφορούσαν θέσεις πλήρους 

απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο 44,40% αφορούσε προσλήψεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης 

(Σαλούρου, 2018). 

 Technological –Τεχνολογικό περιβάλλον: Η Τεχνολογία και ο τουρισμός έχουν μια άρρηκτη σχέση 

καθώς τα οφέλη της είναι τεράστια. Χρήστες από όλο τον κόσμο αναζητά διακοπές στην Ελλάδα στην 

μηχανή αναζήτησης. Μεγάλο κομμάτι των αναζητήσεων κατά 34% κατέχει η αεροπορία, 25% τα 

ξενοδοχεία και 24% τα πακέτα διακοπών (Κοσσυφάς, όπως αναφέρεται στο ka-business.gr, 2017). 

Επίσης κυρίαρχο ρόλο για να κλείσει πλέον κανείς πακέτο διακοπών είναι κάποια εφαρμογή στο κινητό 

του τηλέφωνο ή ο υπολογιστής (Κοσσυφάς, όπως αναφέρεται στο ka-business.gr, 2017). Αναμφίβολα 

το Τεχνολογικό περιβάλλον εξυπηρετεί το εγχείρημα του επιχειρηματία και καθιστά την επιχείρηση του 

προσβάσιμη «με ένα μόνο κλικ».  

6.2 Τα 7P του Marketing 

 

6.2.1 Tι είναι τα 7P του Marketing 

 

Τα κύρια στοιχεία του Μάρκετινγκ με βάση τη παραδοσιακή θεωρία είναι τα λεγόμενα 4 P που προκύπτουν από 

τα αρχικά των λέξεων Product, Price, Place, Promotion, δηλαδή προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση (Μπιτζένης, 

2014). Αυτά τα 4 στοιχεία σχηματίζουν το μείγμα μάρκετινγκ ή marketing mix (Μπιτζένης, 2014). Ο αριθμός 

τους πλέον βέβαια έχει αυξηθεί κατά πολύ και τώρα συζητάμε για 27 P και συνεχίζουν να αυξάνονται. Στο 

συγκεκριμένο business plan θα γίνει λόγος για τα 4 πρώτα P μαζί με τα επόμενα 3 P τα οποία είναι τα People, 

Process, Physical Evidence, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και φυσική υποδομή αντίστοιχα. Όλα αυτά 

τα στοιχεία μαζί συνθέτουν τα 7 P του marketing.  

 

6.2.2 7 P του Marketing για το ξενοδοχείο 

 

 Τιμή –Price:  Οι τιμές του ξενοδοχείου κρίνονται με βάση την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν οι 

υπηρεσίες των εγκαταστάσεων του και της τυπικής διαμονής. Ο επιχειρηματίας μελέτησε τις τιμές των 

υπόλοιπων ξενοδοχείων παρόμοιου τύπου της περιοχής, τις τιμές των υπηρεσιών rafting και ιππασίας 

που προσφέρονται και έκρινε το ύψος των τιμών του. Τα υψηλότερα κόστη που θα έχει το ξενοδοχείο 

σε σχέση με τα υπόλοιπα θα πρέπει να καλύπτονται από την τιμή, η τιμή ωστόσο, θα είναι όσο το δυνατόν 

πιο προσβάσιμη στον επισκέπτη, καθρεφτίζοντας όμως την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που θα 

προσφέρονται. 

  Προιόν – Product: Το προϊόν του ξενοδοχείου καλύπτει πολλές πτυχές. Μια πτυχή είναι η άνετη διαμονή 

στα δωμάτια του ξενοδοχείου, τα οποία παρέχουν εκτός από τα βασικά, τηλεόραση, κλιματισμό, internet, 

σεσουάρ και θέα στο ποταμό Αχέροντα. Θα παρέχεται χώρος στάθμευσης για τους πελάτες στο χώρο 

του ξενοδοχείου, μικρό εστιατόριο με ντόπια παραδοσιακή κουζίνα, υπηρεσίες καθοδήγησης σε 

πεζοπορικές διαδρομές στο φαράγγι του Αχέροντα, rafting και ιππασία. Όλα αυτά αποτελούν και τη 

Φυσική Υποδομή –Physical Evidence του ξενοδοχείου. Το προϊόν έχει στόχο να μεγιστοποιήσει την 

αξία του προορισμού της περιοχής Γλυκής Θεσπρωτίας αλλά και του ξενοδοχείου του επιχειρηματία. 

Να δημιουργήσει μοναδικές εμπειρίες και να αναδείξει τον εναλλακτικό τουρισμό. 

 Προώθηση –Promotion: Η προώθηση είναι σημαντική για μια νέα επιχείρηση που κάνει τα πρώτα της 

βήματα. Μπορεί να γίνει με τρόπους που έχουν κόστος αλλά και απολύτως δωρεάν. Στα πρώτα βήματα 

της επιχείρησης ο επιχειρηματίας επέλεξε:   συνεργασία με site ενημέρωσης και κρατήσεων (όπως 

booking.com) που θα φέρνουν τον πελάτη σε επαφή με την επιχείρηση βάση των αναζητήσεων του για 

καταλύματα στη περιοχή, δημιουργία ιστοσελίδας της επιχείρησης όπου θα μπορεί να ενημερωθεί 
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επιπλέον ο πελάτης για περισσότερες πληροφορίες, στο οποίο θα αναρτηθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό 

και βίντεο από τη φυσική ομορφιά, τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που θα προσφέρονται, 

περαιτέρω προώθηση μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα social media, όπως facebook και 

instagram. 

 Τόπος διανομής –Place: Σκοπός της επιχείρησης είναι να καινοτομήσει στο τρόπο ανάδειξης του 

προορισμού, ο οποίος είναι ο ποταμός Αχέροντας στη περιοχή Γλυκή Θεσπρωτίας εκεί όπου θα 

προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες της. Καθώς είναι ένας τόπος με εξαιρετική φυσική ομορφιά, ιστορικά 

αξιοθέατα και πολυάριθμους κοντινούς ενδιαφέροντες προορισμούς είναι πλεονέκτημα για την 

επιχείρηση να δραστηριοποιείται σε αυτή τη τοποθεσία. 

 Ανθρώπινο δυναμικό –People: Στόχος της επιχείρησης είναι να απασχολεί προσωπικό με βασικά του 

στοιχεία προσωπικότητας την ευγένεια,  εργατικότητα και την εξυπηρετικότατα. Επιπλέον αυτών οι 

εργαζόμενοι που θα απασχολούνται θα είναι άρτια εκπαιδευμένοι πάνω στις δραστηριότητες στις οποίες 

θα τοποθετηθούν ώστε να εξασφαλίζεται στο πελάτη η βεβαιότητα, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη 

απέναντι στο ξενοδοχείο.  

 Διαδικασία –Process: Κρατήσεις θα γίνονται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε μέσω 

ιντερνετικών υπηρεσιών κρατήσεων (booking.com) και θα επιλέγεται  το  επιθυμητό πακέτο διαμονής. 

Ανάλογα το πακέτο που επιλέχθηκε ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στις προσφερθείσες 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Επιπλέον δίνονται οδηγίες και ενημερώσεις για τα τοπικά αξιοθέατα 

και κοντινότερα σημεία ενδιαφέροντος. 

 

6.3 Διεθνοποίηση 

 

Ο επιχειρηματίας επέλεξε η επιχείρηση του να μην θα δραστηριοποιείται διεθνώς. Κέντρο δραστηριοποίησης της 

θα είναι οι εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα. Θα παρέχεται όμως η δυνατότητα εύρεσης του ξενοδοχείου και 

κρατήσεων εύκολα από πελάτες εκτός χώρας, μέσω των ιντερνετικών υπηρεσιών κρατήσεων που θα συνεργαστεί 

και μέσω της ιστοσελίδας η οποία θα μεταφραστεί  στα αγγλικά και ρωσικά.  

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

7.1 Κλαδική μελέτη της ICAP Group AE για Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

 

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης και των διανυκτερεύσεων οδήγησε και σε διεύρυνση των εσόδων των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τα τελευταία έτη (ICAP Group, 2017). Οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 

εκτιμάται ότι κυμάνθηκαν στο νέο επίπεδο «ρεκόρ» των 26 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση 

σε σχέση με το 2016 (ICAP Group, 2017). Αύξηση στον κύκλο εργασιών τους παρουσίασαν και οι τρεις 

κατηγορίες ξενοδοχείων την περίοδο 2014-2017 (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας) (ICAP Group, 2017). 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2016, σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 80 

εκατ. διανυκτερεύσεις, ενώ η μέση ετήσια πληρότητα όλων των ξενοδοχείων της χώρας ανήλθε σε 50,1% έναντι 

49,1% το 2015 (ICAP Group, 2017). Το έτος 2016 λειτούργησαν 9.730 ξενοδοχειακές μονάδες με περίπου 790 

χιλ. κλίνες. Τα ξενοδοχεία των δύο αστέρων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο του 

ξενοδοχειακού δυναμικού (ποσοστό 42% περίπου) (ICAP Group, 2017). Παρακάτω παραθέτονται στοιχεία σε 

μορφή πίνακα της κλαδικής μελέτης ICAP Group το 2017.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

  

8.1 Οικονομικό πλάνο για 5 χρόνια 

 

Για τη διαμόρφωση του οικονομικού πλάνου λαμβάνουμε τα εξής στοιχεία. Το ποσό χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 

300.000 ευρώ θα καταβληθεί μετά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (30 μήνες) άρα στο 3ο έτος, το 

οποίο θα διαμοιράσω στα 3ο, 4ο και 5ο έτος ως έσοδα. Οι τιμές του ξενοδοχείου κυμαίνονται από 50€ έως 220€ 

ανάλογα με το πακέτο, οπότε θα υπολογίζουμε με βάση το μέσο όρο 135€. Η πληρότητα θα αυξάνονται ανά έτος 

κατά 10% και το σενάριο είναι: το ξενοδοχείο θα έχει πληρότητα 50% (δηλαδή 10 από τα 20 δωμάτια) τις 20 

ημέρες του μήνα και ν+2 κρατήσεις (ν= 4 δωμάτια το πρώτο χρόνο) θα χουν γίνει μέσω booking.com (προμήθεια 

15%). Επίσης τα πάγια έξοδα για την ίδρυση της επιχείρησης θα επιμεριστούν στα 5 έτη δηλαδή για 60 μήνες. 

Θα απασχολούνται 9 εργαζόμενοι οι οποίοι θα λαμβάνουν 14 μισθούς από 568€. Τα πάγια έξοδα υπολογίσθηκαν 

ως εξής: 

 

 
 

Επιμερίζονται σε 60 μήνες άρα για τα επόμενα 5 έτη κάθε μήνα έχω πάγια έξοδα 5.589,167€. Τα λειτουργικά 

έξοδα υπολογίζονται ως εξής: 

 
 

Τέλος, ο Πίνακας με το οικονομικό πλάνο των επόμενων 5 ετών, που λαμβάνουμε υπόψη μια αύξηση 10% ανά 

έτος των λειτουργικών εξόδων λόγω αύξησης της πελατείας άρα και του κόστους.  
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Έστω ότι ο επιχειρηματίας δεν ακολουθούσε επιχειρηματική πορεία και βασίζονταν σε μια εργασία που θα το 

προσέφερε 1.000€ μηνιαίως και έστω ότι κατάφερνε να νοικιάζει το οικόπεδο του με έσοδα 1.000€ μηνιαίως 

επίσης. Βλέπουμε ότι τον χρόνο θα μπορούσε να έχει έσοδα 24.000€ τα οποία υπερβαίνουν τα έσοδα που 

αποκομίζει σαν επιχειρηματίας τα πρώτα 2 έτη αλλά τα επόμενα 3 έτη τα κέρδη του υπερκαλύπτουν αυτά τα 

τεκμαρτά εισοδήματα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι ασθενικό, λόγω της βαριάς φορολογίας, της αυξημένης 

γραφειοκρατίας και του μεγάλου ρόλου της σκιώδους οικονομίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι προφανές ότι 

ξένοι επενδυτές δεν θα επέλεγαν να επενδύσουν. Αυτή την αρνητική πλευρά έρχονται να καλύψουν τα 

προγράμματα ενισχύσεων και επιδοτήσεων που δίνουν ώθηση στην νεανική επιχειρηματικότητα και βοηθούν 

τους εν δυνάμει επιχειρηματίες να λάβουν τα απαραίτητα ρίσκα για να επιτύχουν. Όσον αφορά τον κλάδο του 

τουρισμού καταφέρνει να αποτελεί μεγάλη πηγή εσόδων για την Ελλάδα, αλλά και δημιουργεί θέσεις εργασίας, 

αν και προσωρινές. Ο επιχειρηματίας του business plan έχοντας στη κατοχή του ένα οικόπεδο σε ελκυστική 

περιοχή που αποτελεί ήδη πόλο έλξης, γνωρίζοντας την ενίσχυση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», αναγνωρίζοντας ότι 

ο κλάδος του τουρισμού είναι σταθερά αναπτυσσόμενος στη χώρα του και έχει αρκετά να προσφέρει στο μέλλον 

σύμφωνα με τις έρευνες που μελετήθηκαν παραπάνω, έχοντας πραγματοποιήσει σπουδές πάνω στην Οργάνωση 

και Διοίκηση Επιχειρήσεων και οραματιζόμενος να πραγματοποιήσει κάποτε το εγχείρημά του, επέλεξε να 

ακολουθήσει επιχειρηματική πορεία, ζητώντας χρηματοδότηση και οργανώνοντας όλο το πλάνο του. Τα στοιχεία 

που εντόπισε ίσως είναι αποθαρρυντικά για τον πρώτο καιρό. Τα εισοδήματα που θα μπορούσε να λαμβάνει από 

μια συμβατική δουλειά και ένα καλό ενοίκιο από το οικόπεδό του, υπερτερούν των δυνητικών κερδών τους ως 

επιχειρηματίας. Το βαρύ φορολογικό σύστημα και η νομοθεσία, όπως φάνηκε και από τα οικονομικά στοιχεία 

μειώνουν κατά πολύ τα κέρδη ενός επιχειρηματία. Είναι όμως αρκετό αυτό να σταματήσει έναν επιχειρηματία; 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, εφόσον αυτές βγουν ορθές, τα κέρδη θα έχουν ανοδική πορεία καθιστώντας τα 

τεκμαρτά του εισοδήματα αμελητέα. Τέλος, τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, που συνθέτουν έναν 

επιχειρηματία και το όραμα του είναι αυτό που τελικά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο να πάρει την απόφαση και να 

υλοποιήσει το εγχείρημα του, σε μία χώρα όπου η επιχειρηματικότητα είναι αμφίβολη. 
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Ηγεσία: Ποιά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν 

Άνθρωπο Ηγέτη; - Δαυϊδία Κανέλλου, Ελένη Κόκκα & Ευφ ημία Λυ μπέρη 

 

 

 

Δαυϊδία ΚΑΝΕΛΛΟΥ, Ελένη ΚΟΚΚΑ, Ευφημία ΛΥΜΠΕΡΗ 

Οικονομικό Πανεπιστημιο Αθηνών 
 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η παρούσα έρευνα αφορά τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που παρουσιάζουν άτομα 

τα οποία θεωρούνται ηγέτες βάσει υποκειμενικών κριτηρίων. Ηγέτες για εμάς δεν είναι μόνο άτομα υψηλά 

ιστάμενα με κύρος και βαρύγδουπο τίτλο, ούτε άτομα που κατέχουν ισχυρή θέση  στον τομέα απασχόλησής τους. 

Για αυτό τον λόγο κυρίως στραφήκαμε σε άτομα των οποίων οι ιστορίες, ο τρόπος ζωής τους και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους είναι αξιοθαύμαστα. Με κάποιο τρόπο έχουν επιδράσει καθοριστικά 

στις ζωές μας είτε δρώντας ως καθοδηγητές είτε εμπνέοντας μας με τον τρόπο ζωής τους, τα επιτεύγματά τους 

και τις γενικότερες επιλογές που έχουν κάνει.  

Η εργασία είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων στους επιλεχθέντες 

ηγέτες. Στην προσπάθειά μας για αξιόπιστη διεξαγωγή συμπερασμάτων οι συνεντευξιαζόμενοι παρουσίαζαν 

ποικιλία ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους αλλά και την ηλικία τους. Για την εξασφάλιση της 

αντικειμενικότητας οι ερωτήσεις που τους θέσαμε ήταν ανοιχτού τύπου με σκοπό μέσα από τη συζήτηση να 

κατανοήσουμε περισσότερα πράγματα για την προσωπικότητά τους. Η συζήτηση μας ξεκίνησε ζητώντας από 

τους συνεντευξιαζόμενους να αναφερθούν σε επιτεύγματα, δυσκολίες και αποτυχίες που αντιμετώπισαν κατά τη 

διάρκεια της μέχρι τώρα ζωής τους. Στη συνέχεια, επιλέξαμε να εξετάσουμε επιμέρους  χαρακτηριστικά, χωρίς 

ωστόσο να τους προδιαθέτουμε για αυτά που εξετάζει η κάθε ερώτηση.  

Στην συνέχεια εντοπίσαμε τα κοινά σημεία από τη σύνθεση των συνεντεύξεων. Παρόλο  που οι συνεντεύξεις 

έγιναν σε επτά ξεχωριστούς ανθρώπους με μοναδικές προσωπικότητες και διαφορετικά βιώματα στο κομμάτι της 

ηγεσίας παρουσίασαν μεταξύ τους αρκετές ομοιότητες ενισχύοντας την πεποίθηση μας πως ένας ηγέτης δεν 

γεννιέται αλλά γίνεται.  

Η έρευνα μας ολοκληρώθηκε μέσω της δευτερογενούς έρευνας κατά τη διάρκεια της οποίας συγκρίναμε τα 

ευρήματα μας με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

Όπως προέκυψε από την έρευνά μας ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο θέλει κάποιος να επιτύχει και να 

καταστεί ηγέτης, είτε αυτός αφορά την προσωπική είτε την επαγγελματική του ζωή, υπάρχουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά για να επιτύχει το παραπάνω. Δεν θεωρούμε ότι η έρευνα αυτή έχει ρόλο διδακτικό αλλά αντίθετα 

επιδιώκει να δώσει στον αναγνώστη το ερέθισμα για να εισάγει στις διάφορες πτυχές της ζωή του εκείνα τα 

γνωρίσματα που πιστεύει ότι θα τον οδηγήσουν στην προσωπική του ανάπτυξη και αυτοβελτίωση. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηγεσία, Χαρακτηριστικά ηγέτη,Αυτοβελτίωση, Προσωπική ανάπτυξη 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μολονότι οι έννοιες ηγέτης και ηγεσία έχουν μελετηθεί ευρέως από την 

παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, δεν υπάρχει ένας ορισμός που να είναι ευρέως αποδεκτός και να τις 

περιγράφει απόλυτα. Οι όποιες προσπάθειες προσδιορισμού των εννοιών αυτών έγινε μελετώντας ηγετικές 

μορφές που η πλειοψηφία των ανθρώπων θεωρούσε ότι αποτελούν χαρισματικούς ανθρώπους. Συνεπώς και τα 

χαρακτηριστικά που διαθέτει  ένας άνθρωπος για να θεωρηθεί ηγέτης έχουν προκύψει από εμπειρικές έρευνες 

και για αυτό συχνά διαφοροποιούνται.  

Ένας αποδεκτός ορισμός, περιγράφει τον ηγέτη ως το πρόσωπο  που λαμβάνει την γενική αποδοχή των 

ανθρώπων, τους οποίους εμπνέει και συνεπώς έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί και να κατευθύνει.  Ωστόσο ένας 

ηγέτης είναι και κάνει πολλά περισσότερα, τα οποία με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να 

ανακαλύψουμε, αλλά και να επιβεβαιώσουμε.  

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Η διαδικασία της συνέντευξης ήταν διάρκειας μίας περίπου ώρας και είχε τη μορφή συζήτησης. Στόχος μας ήταν 

οι συνεντευξιαζόμενοι να μας "ανοιχτούν", ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τις πτυχές του χαρακτήρα τους και 

τον τρόπο που εκείνοι αντιδρούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού 
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τύπου και κάλυπταν 9 βασικές ενότητες που εξέταζαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι ενότητες αυτές ήταν οι 

εξής: Επιτεύγματα/αποτυχίες, Διαχείριση δυσκολιών, Σχέση με άλλους, Οργανωτικότητα, Στοχοθεσία,  

Ομαδικότητα, Συναισθηματική σταθερότητα, Ηθική και Πειθαρχημένη σκέψη. Οι ερωτήσεις κάθε κατηγορίας 

ήταν προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να μην προδίδουν το χαρακτηριστικό που εξετάζουν. Έτσι εξασφαλίστηκε 

η αξιοπιστία των απαντήσεων, με σκοπό την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν οι ηγέτες. 

 

 

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

Οι επτά άνθρωποι που εξετάσαμε αποτελούν επτά μοναδικές προσωπικότητες με διαφορετικά βιώματα. Εμείς 

εστιάσαμε στα κοινά τους σημεία τα οποία τους καθιστούν ηγέτες. 

Ακούγοντας τους «ηγέτες» μας να μιλούν για τα επιτεύγματα τους όλοι τους παρουσίασαν μια εικόνα ενός 

ανθρώπου σίγουρου για τον εαυτό του και τις ικανότητες του. Ήταν όλοι περήφανοι για όσα έχουν επιτύχει 

παραμένοντας ταυτόχρονα προσγειωμένοι.  Όταν τους ζητήθηκε να αναφερθούν σε τυχόν αποτυχίες τους δεν 

δίστασαν να το κάνουν αναγνωρίζοντας λανθασμένες  τους κινήσεις ενώ όλοι τους παραδέχτηκαν πως είναι 

ιδιαιτέρα αυστηροί με τον ίδιο τους τον εαυτό. Πιστεύουν πως στην έκβαση μια αποτυχίας μπορεί να 

συνυπολογιστούν και εξωτερικοί παράγοντες αλλά το δικό τους μερίδιο ευθύνης είναι πάντα μεγαλύτερο. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι όλοι τους έχουν αυτογνωσία και μπορούν με την ίδια ευκολία να αναγνωρίσουν θετικά 

και αρνητικά στοιχεία του εαυτού τους. Στα κοινά θετικά τους χαρακτηριστικά εντοπίστηκε η σκληρή δουλειά 

για την επίτευξη των στόχων τους , η υπομονή , η οργανωτικότητα και η συνέπεια αλλά και το πείσμα. 

Οι ηγέτες που επιλέξαμε είναι δραστήριοι ενώ λειτουργούν οι ίδιοι ως μέντορες και καθοδηγητές για άλλους 

ανθρώπους. Θεωρούν σημαντικό να μεταδίδουν τις γνώσεις και εμπειρίες που διαθέτουν. Ταυτόχρονα και οι ίδιοι 

έχουν άτομα στη ζωή τους που αποκαλούν μέντορες, είτε περιστασιακά είτε όχι. Στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών τους όλοι ανέφεραν ότι αναζητούν βοήθεια, και ανάλογα με τη φύση του θέματος, στρέφονται σε 

ειδικούς ή ανθρώπους του κοντινού τους περιβάλλοντος. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε «καμία υπέρβαση δεν 

μπορεί να γίνει χωρίς βοήθεια.» Παρ΄όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν,εν τέλει κανείς τους δεν τα 

παράτησε,αν και πολλοί μπήκαν σε αυτή την σκέψη καθώς η δύναμη, η θέληση, η στήριξη από τους δικούς τους 

και κυρίως η πίστη στις ικανότητες τους τους οδήγησαν στο να εντείνουν την προσπάθεια. 

Στους περισσότερους ερωτηθέντες  ο τρόπος  μάθησης ταυτίζεται και είναι η μάθηση μέσω πράξης. Οι 

περισσότεροι λοιπόν θεωρούν πως μια εμπειρική προσέγγιση στα γεγονότα θα τους βοηθήσει περισσότερο να 

κατανοήσουν αυτά. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που θεώρησαν τη θεωρία και την πράξη όρους αλληλένδετους . 

Δεν γίνεται να υπάρξει θεωρία δίχως την πρακτική εφαρμογή της αλλά ούτε πράξη που δεν βασίζεται σε κάποια 

θεωρία. 

Στη συνέχεια παρατηρήσαμε την απόλυτη ταύτιση των συνεντευξιαζόμενων στο τομέα αποδοχής και 

αξιολόγησης της κριτικής. Όλοι τους είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν να  αλλάξουν στοιχεία του εαυτού 

τους εάν τους γίνει μία αρνητική κριτική. Βέβαια για να γίνει αυτό όλοι τους ανάφεραν ότι πρώτα θα πρέπει να 

γίνει αξιολόγηση στις προθέσεις αυτού που θα τους ασκήσει την κριτική. 

Στην πλειοψηφία  προτιμούν να λειτουργούν στα πλαίσια μιας ομάδας, με την προϋπόθεση η ομάδα να ταιριάζει 

στις αξίες και τη νοοτροπία τους. Εξαίρεση αποτελούν δύο συνεντευξιαζόμενοι ο ένας εκ των οποίων δήλωσε ότι 

προτιμά να δουλεύει μόνος του και ο δεύτερος ότι θεωρεί ότι αν θα δουλέψει σε ομάδα ή μόνος του εξαρτάται 

από τη φύση της δουλειάς που πρέπει να περατωθεί. Όσον αφορά τον ρόλο που θέλουν να έχουν μέσα στην 

ομάδα, όλοι κατέληξαν ότι μπορούν να είναι είτε ηγέτες είτε απλά μέλη, αλλά σε οποιαδήποτε από τις δύο θέσεις 

και αν βρεθούν είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τα μέγιστα για το καλό της ομάδας. Στις συγκρούσεις που δεν 

τους αφορούν προσπαθούν να μην αναμειγνύονται, ενώ σε αυτές που είναι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να βρουν 

λύσεις, ώστε να μην κλιμακωθούν και πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.  

Το άγχος είναι ένα συναίσθημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι όλοι. Οι απαντήσεις εδώ ήταν μοιρασμένες, 

καθώς υπήρχαν άτομα που ήταν αγχώδη στο παρελθόν ωστόσο με την πάροδο των χρόνων έχουν καταφέρει μέσω 

της πείρας και της"δουλειάς" με τον εαυτό τους  να το μετριάσουν, ενώ στον αντίποδα υπήρχαν άτομα που δεν 

έχουν μάθει ακόμα να διαχειρίζονται το άγχος τους.  Τα απρόοπτα στη ζωή τους ήταν και είναι αναπόφευκτα και 

κανείς δεν αισθάνεται ευχάριστα όταν κάνουν την εμφάνισή τους, ωστόσο  έχουν μάθει να είναι ευέλικτοι και να 

προσαρμόζονται. Το άγνωστο είναι κάτι στο οποίο όλοι αναγκάζονται να προσαρμοστούν και το θεωρούν 

αναπόφευκτο. Η διαφορά όμως που παρατηρήθηκε είναι ότι κάποιοι  το αποζητούν και διεγείρει το ενδιαφέρον 

τους, ενώ άλλοι το αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη και φόβο.  Όσον αφορά τη λήψη  μιας απόφασης όλοι εξετάζουν 

όλες τις παραμέτρους πριν καταλήξουν σε αυτή που θεωρούν καταλληλότερη, εξετάζοντας τόσο τα πλαίσια στα 

οποία καλούνται να την πάρουν όσο και τα διαφορετικά ενδεχόμενα αποτελέσματα στα οποία αυτή θα οδηγήσει. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει αναστολές μετά την λήψη της απόφασης και αναρωτιούνται αν ήταν η 

σωστή, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που είναι  σίγουροι ότι έχουν πάρει τη βέλτιστη απόφαση λόγω της 

προηγούμενης ανάλυσης που είχαν κάνει. Εσφαλμένες αποφάσεις και λάθη του παρελθόντος τους διδάσκουν και 
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προσπαθούν να μην τα επαναλάβουν, ενώ όλοι έχουν γνώμονα το αίσθημα της ηθικής και των αξιών που τους 

διακατέχουν τα οποία δεν προτίθενται να καταπατήσουν ακόμα και αν είχαν ίδιο όφελος να το κάνουν. 

Η αποφασιστικότητα ήταν χαρακτηριστικό που διέκρινε όλους τους συνεντευξιαζόμενους. Υπήρχε μια 

σημαντική διαφοροποίηση. Μια μερίδα αυτών λαμβάνει πλήρη ευθύνη των αποφάσεων, ακόμα κι όταν αυτές 

επηρεάζουν και ζωές άλλων. Δε διστάζουν να αποφασίσουν για τρίτους όταν ξέρουν ότι το αποτέλεσμα είναι 

σημαντικό ή ότι η απόφαση πρέπει να παρθεί γρήγορα. Αντίθετα, μια άλλη μερίδα των «ηγετών» μας θεωρεί πιο 

δίκαιο και σωστό πριν πάρει μια απόφαση να συζητά με τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους.  

Ένα σημαντικό κοινό σημείο ήταν το γεγονός ότι όλοι επιλέγουν τους ανθρώπους με τους οποίους 

συναναστρέφονται με βάση τα ίδια κριτήρια. Θέλουν ο κύκλος τους να αποτελείται από άτομα που έχουν τις ίδιες 

αξίες με εκείνους, την ίδια νοοτροπία και τρόπο σκέψης και να υπάρχει μια υγιής επικοινωνία. Όταν «τοξικοί» 

άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο τους, φροντίζουν να απομακρύνονται από αυτούς χωρίς σύγκρουση και με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην ξαναβρεθούν στο περιβάλλον τους. Τα άτομα που τους έχουν σταθεί εμπόδιο, όλοι 

συμφώνησαν ότι τους αντιμετωπίζουν ανοιχτά και κατά μέτωπο με σκοπό να τους ξεπεράσουν.  

Όλα τα άτομα στα οποία μιλήσαμε χαρακτηρίζονται από έντονη διάθεση για επίτευξη στόχων, είτε στην 

προσωπική είτε στην επαγγελματική τους ζωή. Ζουν την καθημερινότητά τους απολαμβάνοντας τις στιγμές, 

έχοντας όμως πάντα στο μυαλό τους το μέλλον και το τι θα φέρει, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Στην 

ερώτηση πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε λίγα χρόνια, όλοι μας έδωσαν μια συγκεκριμένη εικόνα του εαυτού 

τους σε πέντε χρόνια από τώρα. Αυτή η εικόνα ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με την επίτευξη των στόχων που έχουν 

θέσει, θεωρώντας πιο σημαντικούς τους βραχυπρόθεσμους στόχους απ' ότι τους μακροπρόθεσμους. Η επίτευξη 

των βραχυπρόθεσμων εγγυάται και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων μας εξήγησαν, εφόσον αυτοί συνδέονται. 

Έτσι καταφέρνουν να έχουν ένα μέλλον όπως εκείνοι το επιθυμούν. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς θυσίες 

και χωρίς την οριοθέτηση των προτεραιοτήτων. Όλοι χρειάστηκε στην μέχρι τώρα πορεία τους να το κάνουν σε 

ένα βαθμό. Κανείς δεν το είχε μετανιώσει.  Από τη στιγμή που η «θυσία» γίνεται συνειδητά και ύστερα από 

σωστή τοποθέτηση προτεραιοτήτων παύει να είναι θυσία μας είπαν. Τέλος, ενώ όλοι ήταν ευχαριστημένοι και 

υπερήφανοι για όσα είχαν καταφέρει, επιθυμούσαν αυτό να είχε γίνει νωρίτερα για να μπορούσαν να τα 

απολαύσουν και περισσότερο. 

Ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι κάτι που διαθέτουν όλοι. Εξαρτάται από την προσωπικότητα κάθε 

συνεντευξιαζόμενου, δηλαδή κατά πόσο είναι διατεθειμένος να ασχολείται με λιγότερα πράγματα, καθώς και το 

στάδιο της ζωής του στο οποίο βρίσκεται. Παρατηρήσαμε ωστόσο ότι ανεξάρτητα του αν είχαν ελεύθερο χρόνο 

ή όχι αφιέρωναν χρόνο να κάνουν αυτό που τους ευχαριστεί. Είναι ευαισθητοποιημένοι, θεωρούν τον 

εθελοντισμό σημαντικό και ο καθένας ασχολείται με αυτόν με τον δικό του τρόπο. Επίσης είναι ιδιαίτερα συνεπείς 

και κάνουν σωστή διαχείριση του χρόνου τους.  

Όσον αφορά τις προτεραιότητες που θέτουν στη ζωή τους αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι έθεσαν τον 

εαυτό τους σε υψηλή θέση στην ιεραρχία και πως για όλους ο θεσμός της οικογένειας είναι υψηλής σημασίας.  

Παρατηρήθηκαν ομοιότητες στους συνεντευξιαζόμενους και ως προς τη συμπεριφορά και τον τρόπο ομιλίας 

τους. Ήταν όλοι τους φιλικοί, πρόσχαροι και ανοιχτοί στις ερωτήσεις μας. Είχαν ανεπτυγμένη την αίσθηση του 

χιούμορ. Επιπλέον, εντοπίστηκαν υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τα 

λεγόμενα τους.  

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ένας ηγέτης οφείλει να είναι ταπεινός.668Τη δύναμη του να την αξιοποιεί για να βοηθήσει τους γύρω του και σε 

καμία περίπτωση για να τους επιβληθεί. Επιθυμεί να δίνει στους άλλους ανθρώπους  αξίες και κανόνες που θα 

τους βοηθήσουν να εξελιχθούν και όχι να τους διατάζει και να τους επιβάλλει τρόπους συμπεριφοράς.669 Όλα τα 

παραπάνω επιβεβαιώθηκαν από τις συνεντεύξεις μας και έτσι καταλήξαμε πως ηγέτης είναι αυτός που εμπνέει  

τους υπόλοιπους. Με τη ζωή και τη στάση του, τους παροτρύνει να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτεροι. 

Λειτουργούν λοιπόν ως μέντορες και καθοδηγητές  αποπνέοντας σεβασμό στους γύρω τους. Σεβασμό όμως 

δείχνουν και οι ίδιοι στους υπόλοιπους αφού ένας ηγέτης  αντιλαμβάνεται  πως για να πετύχει και να βελτιώνεται 

συνεχώς πρέπει να αντλεί στοιχεία από τρίτους ανθρώπους που θαυμάζει και εκτιμά. Όλοι οι ηγέτες που 

εξετάσαμε έχουν και οι ίδιοι  δικούς  τους καθοδηγητές. Δεν θα διστάσουν να ζητήσουν τη βοήθεια και τη γνώμη 

των άλλων,βοήθεια, για την οποία μάλιστα εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους.670 Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι 

μας ανέφεραν τέτοια άτομα δείχνοντάς μας πως στη ζωή χρειαζόμαστε και τους γύρω μας και δεν έχουμε παρά  

να τους ζητήσουμε τη βοήθεια τους και να τους δείξουμε πως η γνώμη τους μετρά.  Αξίζει επίσης να αναφέρουμε 

                                                 
668Pirouz, A. (2017, December 07). 8 Characteristics of Great Leaders.Διαθέσιμο στο: 

https://www.huffingtonpost.com/alex-pirouz/8-characteristics-ofgrea_b_7680566.html 
669Anderson, A. R. (2015, March 02). The Characteristics Of A True Leader. Διαθέσιμο στο: 

https://www.forbes.com/sites/amyanderson/2015/03/01/the-characteristics-of-a-true-leader/#33b8ae702324 
670Ελευθέριος Βογιατζής, AnnieMcKee (2010): Αρμονική ηγεσία. Αθήνα: ΕκδόσειςInterbooks, σελ. 135. 
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πως στη πλειοψηφία τους  θέλησαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων να διευρύνουν τη συζήτηση και να 

αναφερθούν σε κομμάτια της ζωής τους  τα οποία θα μας «διδάξουν» κάτι ,δίνοντας μας έτσι την εικόνα 

ανθρώπων που μπορούν και θέλουν να εμπνέουν τους γύρω τους. 

Σε έναν ηγέτη αρέσει να συνεργάζεται και να λειτουργεί στα πλαίσια μιας ομάδας είτε αναλαμβάνοντας το ρόλο 

του καθοδηγητή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και ένα απλό μέλος μιας ομάδας που θα 

εκτελεί.671672 Αναλαμβάνοντας το ρόλο του καθοδηγητή στην ομάδα θέλει να δίνει σε όλα τα μέλη της ομάδας 

κάποια αρμοδιότητα καθώς και τη δυνατότητα να μάθουν από τη διεκπεραίωση της εργασίας τους.673Αναθέτουν  

λοιπόν και σε τρίτους ένα μέρος της δουλείας και ταυτόχρονα τους αφήνουν αρκετή ελευθερία στη λήψη των 

αποφάσεων. Θεωρούν πως το να δουλέψεις μέσα σε μια ομάδα είναι μια ευκαιρία για να εξελιχθούν όλα τα μέλη 

ανεξάρτητα από το ρόλο που έχουν σε αυτή. Δεν αντιδρούν με θυμό όταν συμβεί κάποιο λάθος καθώς πιστεύουν 

πως τα λάθη μας είναι εκείνα που μας διδάσκουν.674 Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα είναι αυστηροί  και δεν 

θα απαιτούν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια από όλους , θέλοντας να έχουν τον έλεγχο  προκειμένου να 

πετύχουν τους στόχους της ομάδας.675 Για να λειτουργήσουν σωστά στα πλαίσια της ομάδας θα πρέπει  να είναι 

σε θέση να αντιλαμβάνονται τα υπόλοιπα μέλη και τις ανάγκες τους. Να αναγνωρίζουν τη προσπάθεια και τον 

κόπο τους και τους επιβραβεύουν για το αποτέλεσμα. Τέλος θα πρέπει να δείχνουν εμπιστοσύνη στα υπόλοιπα 

μέλη αλλά και αν χρειαστούν να μην διστάσουν να ζητήσουν τη βοήθεια  τους. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν 

και δηλώθηκαν  από τις συνεντεύξεις μας στην πλειοψηφία τους.  

Στη πληθώρα χαρακτηριστικών που εντοπίσαμε μελετώντας τις απαντήσεις τους, διακρίναμε την καλοσύνη, τη 

συμπόνια, την υπομονή και επιμονή ως τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία ταυτίζουν τους εξεταζόμενους με 

τους ηγέτες της βιβλιογραφίας. Σε πολλά σημεία της βιβλιογραφίας αναφέρεται πως ένας ηγέτης είναι ένας 

άνθρωπος γεμάτος ενθουσιασμό.676 Η αλήθεια είναι πως οι ηγέτες μας,  μας έδωσαν την εικόνα ανθρώπων που 

είναι  όχι μόνο ενθουσιώδεις αλλά και  παθιασμένοι με τη ζωή και τα όσα έχουν πετύχει.  Στο κομμάτι του άγχους 

και της διαχείρισής του, εντοπίσαμε μια απόκλιση σε ορισμένους συνεντευξιαζόμενους. Ένας ηγέτης θα πρέπει 

να βρει τους τρόπους ώστε να περιορίσει το άγχος  του και να μάθει να το διαχειρίζεται σωστά. Στην 

πραγματικότητα αρκετοί ήταν αυτοί που μας δήλωσαν πως παρόλο που έχουν επίγνωση πως το άγχος τους πολλές 

φορές δεν είναι δημιουργικό και τους καταβάλλει, δεν έχουν εντοπίσει ακόμα τρόπους για να το διαχειρίζονται. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στο τομέα της ηθικής αφού διαπιστώσαμε μελετώντας πως είναι 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ηγετών. Έτσι, ένας ηγέτης είναι ένας άνθρωπος με ισχυρό κώδικα ηθικής 

και πίστη στους κανόνες του δικαίου.677 Είναι πιστός σε αυτούς και έχει προσαρμόσει τη ζωή του με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να  τους υπηρετεί και να τους προάγει. Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα της εργασίας το 

κομμάτι αυτό είναι ένα από αυτά που έχει πλήρη ταύτιση στους συνεντευξιαζόμενους. 

Το κομμάτι της συνεισφοράς στην κοινωνία είναι επίσης ένα κομμάτι που καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στην 

βιβλιογραφία και στην αρθρογραφία. Συναντήσαμε ανθρώπους που νοιάζονται για τους γύρω τους και τις ανάγκες 

τους.678679 Θέλουν να βοηθήσουν και να προσφέρουν με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας στη βελτίωση της 

κοινωνίας μας. Ένας ηγέτης δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι αδιάφορος για τα προβλήματα που 

συμβαίνουν γύρω του. Είναι γνώστης ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κοινωνίας και οφείλει να δουλέψει για 

αυτήν. Να τονίσουμε πως κάνεις από τους ηγέτες μας δεν επέλεξε το εθελοντισμό και την προσφορά για  

αναγνώριση ούτε από ματαιοδοξία αλλά για τη χαρά και την ικανοποίηση που αυτός προσφέρει.  

Αυτό που κάνει ένα καλό ηγέτη καλύτερο είναι  η ικανότητά του να αποκωδικοποιεί την γλώσσα του σώματος 

του συνομιλητή του.680Αυτή η ικανότητα είναι σημαντική όταν παρουσιάζεται αναντιστοιχία μεταξύ της γλώσσας 

του σώματος και αυτών που λέγονται, γιατί συνήθως η πρώτη είναι αυτή που δείχνει την αλήθεια ή αποκαλύπτει 

τα πραγματικά συναισθήματα του συνομιλητή. Η γνώση της δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στον ηγέτη, καθώς 

μπορεί να καταλάβει αν ο συνομιλητής του αισθάνεται άνετα, αν είναι ειλικρινής, αν έχει αυτοπεποίθηση, αν 

είναι σίγουρος για αυτά που του λέει και πολλά ακόμα. Επίσης η παραπάνω γνώση λειτουργεί και αντίστροφα, 

αφού μέσω αυτής ο ηγέτης μπορεί να περάσει εκείνα τα συναισθήματα που επιθυμεί στους συνομιλητές του. 

                                                 
671Top Ten Traits of Great Leaders. (n.d.). Διαθέσιμο στο: http://www.amanet.org/training/articles/top-ten-traits-

of-great-leadersaspx , 
672 Ελευθέριος Βογιατζής, Annie McKee (2010): Αρμονική ηγεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks, σελ. 99. 
673Llopis, G. (2012, October 22). 6 Ways Successful Teams Are Built To Last. Διαθέσιμο στο:  

https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2012/10/01/6-ways-successful-teams-are-built-to-last/#37375f0b2b55 
674Anderson, A. R. (2015, March 02). The Characteristics Of A True Leader. Διαθέσιμο στο: 

https://www.forbes.com/sites/amyanderson/2015/03/01/the-characteristics-of-a-true-leader/#33b8ae702324 
675Winston Nick, μετάφραση Σταμάτης Κώντσας (2010): Άσκηση ηγεσίας. Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σελ. 34-35. 
676 Ελευθέριος Βογιατζής, Annie McKee (2010): Αρμονική ηγεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks, σελ. 22. 
677 Ελευθέριος Βογιατζής, Annie McKee (2010): Αρμονική ηγεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks, σελ. 23. 
678Mark Sanborn (2014), μετάφραση Σάκης Σεραφείμ :Δεν χρειάζεσαι τίτλο για να είσαι ηγέτης. Σέρρες:  

Εκδόσεις Θέσις, σελ. 31. 
679 Ελευθέριος Βογιατζής, Annie McKee (2010): Αρμονική ηγεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks, σελ. 244. 
680 Δήμητρα Ιορδάνογλου (2016): Ηγέτες του μέλλοντος. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, σελ. 256-261. 
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Όσον αφορά τους ηγέτες που εξετάσαμε, η γλώσσα του σώματός τους επέδειξε ότι μας μιλούσαν με ειλικρίνεια 

και απέπνεαν αυτοπεποίθηση για τον τρόπο που χειρίστηκαν καταστάσεις και ανθρώπους.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο ηγέτης θα πρέπει να είναι καλός ακροατής.681682 683Με αυτόν τον τρόπο 

καταλαβαίνει τους συνομιλητές του και αναπτύσσει την εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ενώ εμποδίζει την κλιμάκωση 

προβλημάτων.684 Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο εντοπίσαμε και εμείς. Οι ηγέτες που επιλέξαμε έδιναν πολύ 

προσοχή στις ερωτήσεις μας, μας έδιναν χώρο να παρεμβαίνουμε και να διατυπώνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις 

ή ακόμα και να εκφράσουμε την γνώμη μας, παρόλο που η συνέντευξη αφορούσε αυτούς.   

Επιπλέον είναι σημαντικό ένας ηγέτης να μιλάει ξεκάθαρα, κατανοητά και στοχευμένα.685 Η έλλειψη ξεκάθαρης 

κατεύθυνσης μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και να αποπροσανατολίσει το συνομιλητή. Εμείς παρατηρήσαμε 

ότι προσπάθησαν να είναι  όσο το δυνατόν πιο σαφείς και στοχευμένοι στις απαντήσεις που μας έδιναν, ώστε να 

καλύψουν με επάρκεια αυτά για τα οποία ερωτήθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα  έκαναν και 

διευκρινιστικές ερωτήσεις για να εντοπίζουν αν  η προσέγγισή τους ήταν αυτή που επιθυμούσαμε. 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των συγκρούσεων οι ηγέτες θα πρέπει να παρεμβαίνουν και να τις λύνουν πριν το 

πρόβλημα γιγαντωθεί και είναι ακόμα πιο δύσκολη η επίλυσή του. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία686 υπάρχουν 

πέντε τρόποι αντίδρασης του ηγέτη σε διαμάχες. Αυτές είναι η αποφυγή, ο συμβιβασμός, η επιβολή, η  

διαπραγμάτευση και η συνεργασία. Ένας ηγέτης θα πρέπει να είναι επιδέξιος στη χρήση και των πέντε παραπάνω 

τρόπων και να χρησιμοποιεί τον καταλληλότερο ανάλογα με την περίσταση. Από τις  συνεντεύξεις παρατηρήσαμε 

ότι οι ηγέτες μας ακολουθούν  μόνο τη μέθοδο της αποφυγής της σύγκρουσης σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης 

των σχέσεων και αποκατάστασης της ηρεμίας, ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα σωστό, καθώς δεν λύνει το 

πρόβλημα, το οποίο μπορεί να ξαναεμφανιστεί.  

Η ηγεσία για να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική πρέπει να είναι αλληλένδετη με μια συγκεκριμένη 

στρατηγική που να συνδέεται με την προσωπικότητα του ηγέτη, ώστε να μπορεί να την υποστηρίξει.687 Η 

στρατηγική  αντίστοιχα είναι συνδεδεμένη με την στοχοθεσία και την υλοποίηση των στόχων. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ηγέτη.688 Η πλειοψηφία των ανθρώπων που επιλέξαμε είχαν 

έντονο αυτό το στοιχείο ηγεσίας. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ένας καλός ηγέτης είναι προσανατολισμένος στο στόχο και σκέφτεται βήμα-βήμα 

τη στρατηγική για την επίτευξή του. 689Από τους συνεντευξιαζόμενους, όλοι μας ανέφεραν ότι είναι εστιασμένοι 

στους στόχους τους και σκέφτονται μεθοδικά τα βήματα για να φτάσουν σε αυτούς.Ενώ ζουν τη ζωή τους 

εστιασμένοι στο παρόν, έχουν τη προσοχή τους στραμμένη στο μέλλον και πώς αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα 

με όσα θέλουν να πετύχουν. Επιπλέον, σημασία έχει και η αποτελεσματικότητα της στοχοθεσίας και κατά πόσο 

οι στόχοι εν τέλει υλοποιούνται.690 Κάτι τέτοιο ήταν εμφανές σε κάποιους από τους ηγέτες μας, αλλά όχι σε 

όλους. Οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που ό,τι είχαν βάλει στόχο το είχαν καταφέρει. Χαρακτηριστικά, μας 

αναφέρθηκε στη διάρκεια των συνεντεύξεων ότι η επίτευξη στόχων την εξελίσσει και την βοηθάει να 

αναπτύσσεται ως προσωπικότητα. Σε όλη τη διαδικασία στοχοθεσίας και στρατηγικής οδηγός του ηγέτη πρέπει 

να είναι ένα όραμα για το μακροπρόθεσμο μέλλον. Οι άνθρωποι που επιλέξαμε για τις συνεντεύξεις έχουν μια 

σαφή εικόνα για το πώς θέλουν να είναι οι ίδιοι και η ζωή τους στο μέλλον. Έχουν μια συγκεκριμένη ιδέα για τον 

σκοπό της ζωής τους τα επόμενα χρόνια και γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα τον καταφέρουν. Παρά τις δυσκολίες 

που μπορεί να είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, οι ηγέτες μας είναι θετικοί και γεμάτοι ενέργεια για την 

υλοποίηση των στόχων τους, παραμένοντας ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Αυτή είναι και η κατάλληλη ισορροπία 

που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν ηγέτη, σε κάθε φάση της ζωής και των δραστηριοτήτων του. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

«Δεν χρειάζεσαι τίτλο για να είσαι ηγέτης» είναι ο τίτλος του βιβλίου του MarkSanborn και αυτό ίσως να είναι 

και το σημαντικότερο μάθημα που δίνει η παρούσα έρευνα. Οι άνθρωποι -ακόμα και εμείς στο ξεκίνημα αυτού 

του εγχειρήματος- θεωρούν ότι ηγέτες αποτελούν άτομα υψηλά ιστάμενα με κύρος και βαρύγδουπο τίτλο. Αυτό 

όμως βρίσκεται πολύ μακριά από την πραγματικότητα, καθώς οι πραγματικοί ηγέτες βρίσκονται ανάμεσά μας, 

μπορεί να είναι ακόμα και προσφιλή μας άτομα και πιθανόν να παραμένουν στην αφάνεια. Συνεπώς ηγέτης δεν 

είναι ένας άνθρωπος λόγω της ισχυρής θέσης που κατέχει στον τομέα απασχόλησης του αλλά ένας άνθρωπος που 

συγκεντρώνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που τον καθιστούν «πραγματικό ηγέτη». Τα χαρακτηριστικά αυτά 

που προέκυψαν τόσο από την έρευνά μας όσο και από την βιβλιογραφική επισκόπηση συνοψίζονται στα εξής: 

 Ταπεινότητα αλλά ταυτόχρονα σιγουριά  και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους και τις ικανότητες τους 

 Αυτογνωσία αλλά και δεκτικότητα στην καλόβουλη κριτική 

 Αναγνώριση λαθών και αποτυχιών, τα οποία διδάσκουν και αποτρέπουν την επανάληψή τους. Επίδειξη 

αυστηρότητας με τον εαυτό τους και ανάληψη των ευθυνών  

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις 

 Έντονο αίσθημα ηθικής και πίστη σε αξίες και κανόνες δικαίου. Ύψιστης σημασίας ο θεσμός της 

οικογένειας 

 Οι άνθρωποι που συναναστρέφονται έχουν τις ίδιες αξίες, τρόπο σκέψης και υπάρχει υγιής επικοινωνία 

μεταξύ τους 

 Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιδιώκουν να λειτουργούν στο πλαίσιο ομάδας 

 Φιλικότητα, δεκτικότητα σε ερωτήσεις και  αίσθηση του χιούμορ 

 Είναι μέντορες και ταυτόχρονα έχουν και οι ίδιοι μέντορες 

 Έχουν άγχος. Άλλοι το διαχειρίζονται άλλοι όχι 

 Αποφασιστικότητα και προσήλωση στην επίτευξη στόχων  

 

Για την επίτευξη των στόχων τους αξιοποιούν: 

• Πείσμα 

• Επιμονή και υπομονή 

• Οργανωτικότητα  

• Διάθεση για σκληρή δουλειά 

• Καλή διαχείριση χρόνου 

 

Τα άτομα που επιλέξαμε ήταν άτομα που με το παράδειγμά τους ή το ρόλο που κατέχουν στη ζωή μας, όπως αυτό 

του καθοδηγητή,  μας ενέπνευσαν, δίνοντάς μας μια άλλη οπτική γωνία για το πώς βλέπουμε τα πράγματα στη 

ζωή μας. Μας έδειξαν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να μπορέσουμε να καταστούμε ηγέτες στον 

τομέα που επιθυμούμε. Μας δίδαξαν πως για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες πρέπει να έχεις 

αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις στον εαυτό σου, στις ικανότητές σου, ότι μπορείς να τα καταφέρεις.  Η 

αυτοπεποίθηση είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για να αντιμετωπίσεις καλύτερα τις προκλήσεις και τις αλλαγές που 

θα επέλθουν. Τις αλλαγές θα πρέπει να τις επιδιώκεις και να μην κιοτεύεις απέναντί τους αμφισβητώντας τις 

ικανότητες σου για προσαρμογή σε αυτές. Γιατί είναι αυτές που θα σε εξελίξουν ως άνθρωπο και ως 

επαγγελματία.  Είναι επίσης σημαντικό να μην αφήνεις τις αποτυχίες  να μειώνουν την αυτοπεποίθησή σου.  Κάθε 

άνθρωπος ακόμα και οι ηγέτες κάνουν λάθη και οδηγούνται σε αποτυχίες. Το μυστικό είναι πώς θα χειριστείς την 

αποτυχία σου, ώστε να γίνεις καλύτερος και να μην επαναλάβεις τα ίδια λάθη στο μέλλον. Άλλωστε κανείς δεν 

γεννήθηκε αλάνθαστος και γνωρίζοντας τα πάντα, απλά η πείρα που απέκτησε μέσα από την τριβή με δύσκολες 

καταστάσεις  είναι αυτή που τον οδήγησε στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Είναι λογικό σαν 

άνθρωποι να αμφιβάλλουμε μερικές φορές για τον εαυτό μας, ωστόσο δεν θα πρέπει η αμφισβήτησή του  να 

ορίζει τις αποφάσεις μας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε ποτέ, πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια για 

την βελτίωση μας και την μετατροπή στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Θα πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό 

μας να κάνει λάθη, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες για αυτά, αλλά να προσπαθούμε να τα δούμε ως μία εμπειρία 

και όχι ως μια ακόμα απόδειξη της ανικανότητάς μας. Στην προσπάθειά μας για προσωπική αυτοβελτίωση είναι 

σημαντικό να απαλλαχθούμε από τα στερεότυπα που μας διακατέχουν λειτουργώντας ως τροχοπέδη. Σίγουρα 

στην πορεία αυτή θα χρειαστούμε και τη βοήθεια άλλων ανθρώπων, των οποίων την συνεισφορά θα πρέπει να 

αναγνωρίζουμε . 

Συνεπώς για να καταστεί κάποιος ηγέτης θα πρέπει να καλλιεργήσει τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε 

παραπάνω, ώστε να οδηγηθεί στην προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Benchmarking: το "κλειδί" για εξαίρετες επιδόσεις, συνεχή μάθηση και 

βελτίωση σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον - Αλεξάνδρα Κρεμμύδα 
 

 

Αλεξάνδρα Κρεμμύδα 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

E-mail: kremmyda_al@hotmail.gr 
 

Περίληψη 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το benchmarking αναπτύχθηκε σαν ολοκληρωμένη τεχνική από την 

επιχείρηση Rank Xerox. Η επιχείρηση αντιμετώπιζε αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση στις διεθνείς αγορές, η 

οποία συνδυαζόταν με ραγδαία πτώση των μεριδίων αγοράς, σημαντικά χρηματοοικονομικά προβλήματα και 

προβλήματα ως προς τον έλεγχο του κόστους και της ποιότητας των προϊόντων. Τότε πάρθηκε η απόφαση να 

εφαρμοστεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα benchmarking, σχεδόν για το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης. Με 

το παρόν άρθρο λοιπόν επιχειρείται η ανάλυση του όρου benchmarking, καθώς αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά 

εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία υλοποίησης και 

εφαρμογής του και επισημαίνονται τα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου το 

benchmarking να αποτελέσει το "κλειδί" για εξαίρετες επιδόσεις, συνεχή μάθηση και βελτίωση σε ένα διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Συγκριτική Προτυποποίηση, σύγκριση, επίδοση. 

 

1. Εισαγωγικά Στοιχεία και Αποσαφήνιση ορισμού 

 

Ο όρος benchmarking αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και ιδιαίτερα δημοφιλείς τεχνικές στο χώρο του 

Μάνατζμεντ. Σύμφωνα με το American Productivity and Quality Center, το “benchmarking είναι μια πρακτική 

του να είναι κανείς αρκετά ταπεινός ώστε να παραδεχτεί ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος σε κάτι και αρκετά 

σοφός ώστε να προσπαθήσει και να μάθει πώς να τον συναγωνιστεί ή ακόμη και να τον ξεπεράσει σε αυτό”. Στα 

ελληνικά αποδίδεται ως Συγκριτική Προτυποποίηση (Cook S., 1995). 

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια συνεχή και συστηματική σύγκριση μίας ή περισσοτέρων επιχειρησιακών 

στρατηγικών, λειτουργιών, διαδικασιών ή πρακτικών με αυτές των καλύτερων ανταγωνιστών ή αυτών των 

επιχειρήσεων που θεωρούνται άριστες σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Απώτερος στόχος αυτής της 

διαδικασίας είναι να βοηθήσει την εκάστοτε επιχείρηση να βελτιωθεί, προσφέροντάς της τη δυνατότητα να 

ποσοτικοποιήσει τις αποκλίσεις απόδοσης, να εξηγήσει γιατί υφίστανται αυτές οι διαφορές και να εντοπίσει τις 

τεχνικές εκείνες που πρέπει να υιοθετήσει.  

 

2. Ερευνητικά ευρήματα 

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2017 (Table 2.1.) για τα έτη 1993-2017, η τεχνική του 

benchmarking κατατάσσεται στις πρώτες επιλογές για τις επιχειρήσεις. H κατάταξη προέκυψε με βάση το 

κριτήριο της χρήσης. Ειδικότερα,  το έτος 1993 και το 2000, η Συγκριτική Προτυποποίηση ως εργαλείο του 

Μάνατζμεντ χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 70% και 69% αντίστοιχα. Ενώ, για τα έτη 2014 και 2017 το αντίστοιχο 

ποσοστό μειώθηκε. Συγκεκριμένα, το έτος 2014 χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 44% κατατάσσοντάς το στη 2η 

θέση. Αντίστοιχα, για το έτος 2017 το ποσοστό χρήσης του ήταν 46% , ενώ στις δύο πρώτες θέσεις κυρίαρχα 

ήταν τα εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning) και της Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

(Customer Relationship Management).  

Στο δεύτερο Πίνακα (Table 2.2.) αποτυπώνεται ότι ενώ ποσοστιαία η χρήση έχει κυμανθεί πτωτικά από το 1993 

έως και το 2017, εντούτοις η συνολική ικανοποίηση παραμένει σταθερή της τάξεως περίπου 4 σε μια κλίμακα 

από 1 έως 5. 
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Table 2.1.: Total Rankins based on usage (Bain Management Tools & Trends survey, 2017) 

 

 
 

Table 2.2.: Total usage and overall satisfaction (Bain Management Tools & Trends survey, 2017) 

 

 

3. Διαδικασία Υλοποίησης Benchmarking 

 

Η διαδικασία υλοποίησης μιας προσπάθειας benchmarking μπορεί να χωριστεί στα εξής πέντε στάδια (Shetty, 

1993): 

Στάδιο 1. Αναγνώριση της λειτουργίας που θα αναλυθεί. 

Στάδιο 2. Επιλογή επιχειρήσεων-στόχων. 

Στάδιο 3. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων. 

Στάδιο 4. Θέσπιση στόχων απόδοσης. 

Στάδιο 5. Εφαρμογή των προγραμμάτων και έλεγχος των αποτελεσμάτων. 
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Αρχικά λοιπόν, συλλέγονται τα δεδομένα και καταγράφεται η διαδικασία που θα προτυποποιηθεί. Πρακτικά κάθε 

δραστηριότητα της οποίας η βελτίωση μπορεί να οδηγήσει την εκάστοτε επιχείρηση στην αύξηση της 

αποδοτικότητάς της ή στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι δυνατόν να αποτελέσει στόχο της 

Συγκριτικής Προτυποποίησης. Εν συνεχεία, γίνεται αναζήτηση για το ποιος αποδίδει καλύτερα σε αυτή τη 

διαδικασία. Η επιλογή εστιάζεται σε επιχειρήσεις είτε του ίδιου κλάδου είτε από διαφορετικούς τομείς 

δραστηριότητας, οι οποίες όμως έχουν να επιδείξουν εξαιρετική επίδοση έναντι όλων σε μια συγκεκριμένη 

λειτουργία.  

Ακολουθεί ο εντοπισμός και η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο συνεργάτης benchmarking αποδίδει καλύτερα 

στη διαδικασία. Θεωρείται το δυσκολότερο μέρος της όλης διαδικασίας, ιδιαίτερα αν απαιτείται πληροφόρηση 

για άμεσους ανταγωνιστές. Βασικές πηγές πληροφόρησης αποτελούν οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι πελάτες, οι 

προμηθευτές, αλλά και οι διανομείς των προϊόντων της επιχείρησης. Επίσης, επαγγελματικά περιοδικά, ετήσιοι 

απολογισμοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, παρουσιάσεις σε επαγγελματικές συναντήσεις μπορούν να αποτελέσουν 

πολύτιμες πηγές πληροφόρησης. Πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό μάλιστα είθισται να χρησιμοποιούν 

μεταπτυχιακούς φοιτητές για να συλλέξουν πληροφόρηση για τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, η μελέτη μη 

ανταγωνιστών αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας εύρεσης δεδομένων, ιδιαίτερα αν υπάρχει κάποιο αμοιβαίο 

όφελος από κάτι τέτοιο. Η ανάλυση των στοιχείων αποτελεί ένα άλλο κρίσιμο στάδιο, όπου σημαντικό ρόλο έχει 

όχι μόνο η ποιότητα της συλλεγείσας πληροφόρησης αλλά και η ικανότητα της επιχείρησης να την αναλύσει 

σωστά πριν προχωρήσει σε συμπεράσματα και προτάσεις προς εφαρμογή (Παπαδάκης Β., 2016). 

Μετά την ανάλυση των στοιχείων, ακολουθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η θέσπιση στόχων προς 

επίτευξη. Είναι σημαντικό τα όποια ευρήματα να γίνουν ευρέως γνωστά μέσα στην επιχείρηση, να γίνουν 

αντικείμενο σχολίων και κριτικής από όλους. Η σωστή επικοινωνία και η ενεργή συμμετοχή αποτελεί πρωταρχικό 

μέλημα της διοίκησης, καθώς αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει σε ένα από κοινού πρόγραμμα 

δράσης. Η θέσπιση στόχων απόδοσης γίνεται μεθοδικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αντιγραφεί ο καλύτερος 

αλλά να μάθει η επιχείρηση από τον ανταγωνιστή και να κρίνει αν αυτό μπορεί η δική του επιχείρηση να το 

υιοθετήσει και να το εφαρμόσει. 

Το τελευταίο στάδιο αφορά στην εφαρμογή των προγραμμάτων και έλεγχο αποτελεσμάτων. Αφού λοιπόν 

πραγματοποιηθεί η φάση της ενσωμάτωσης, ακολουθεί η φάση της δράσης, όπου εφαρμόζονται συγκεκριμένες 

ενέργειες. Είναι ένα εξίσου απαιτητικό στάδιο καθώς η επιχείρηση παρακολουθεί την πρόοδό της και 

αναπροσαρμόζει τα πλάνα της ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες. Αν η επιχείρηση ενστερνιστεί ότι 

το benchmarking αποτελεί διαδικασία μάθησης, τότε θα είναι σε θέση να βελτιωθεί, να προδράσει και όχι να 

αντιδράσει στις επιτυχημένες πρακτικές του ανταγωνισμού. 

 

4. Κριτική Θεώρηση Benchmarking - Συμπεράσματα 

 

Η αποτελεσματική Συγκριτική Προτυποποίηση απαιτεί σωφροσύνη, με την έννοια ότι η επιχείρηση μέσα από μια 

τέτοια διαδικασία συνειδητοποιεί ότι οι αδυναμίες μεταφράζονται σε επιχειρηματικούς κινδύνους και ειδικότερα 

σε ένα διεθνές περιβάλλον επιβίωσης και ανταγωνισμού, η κατάλληλη και άμεση ανταπόκριση κρίνεται 

απαραίτητη. Βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας είναι ένα ισχυρό δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών. Ο ανθρώπινος παράγοντας με την έννοια τόσο του εσωτερικού υποστηρικτή της διαδικασίας όσο 

και της ενεργούς στήριξης των στελεχών για πρωτοβουλίες βελτίωσης κρίνονται καθοριστικής σημασίας. 

Προτείνεται λοιπόν η θεώρηση του benchmarking ως προσαρμογή της επιχείρησης σε προκλήσεις ή νέα δεδομένα 

και όχι άκριτη υιοθέτηση. Άλλωστε σκοπός του benchmarking δεν είναι να εστιάσει στις αρνητικές πλευρές, αλλά 

να ενισχύσει την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά μέσα από τις προσωπικές της δυνάμεις και μέσα από μικρές αλλαγές 

που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επιτυχία. 
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Έλεγχος και Μετρα Καταπολεμησης της  Διαφθορας στην Ε.Ε. – Στυλιανή-Χριστίνα Μυ στικού  

 

 

Στυλιανή –Χριστίνα Μυστικού 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

stellamystik@gmail.com 

Περίληψη 

 

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπονομεύει την δημοκρατία , το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και είναι μια από τις πιο σοβαρές αιτίες των οικονομικών δυσκολιών που λαμβάνουν χώρα σε πολλές 

χώρες τις Ε.Ε. Είναι λοιπόν αναγκαίο να γίνει έρευνα του φαινομένου αυτού και των μέτρων καταπολέμησης του. 

Θα ξεκινήσει η έρευνα αυτή με την παρουσίαση της διαφθοράς αρχικά ως έννοια και έπειτα στα είδη τα οποία 

χωρίζεται, καταλήγοντας στοχευμένα στον σημαντικό ρόλο που παίζει για την επίτευξη της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης. Σε δεύτερο χρόνο θα αναλυθούν η στάση και οι πολιτικές που ακολουθεί η Ε.Ε. απέναντι στο 

φαινόμενο της διαφθοράς, ως προς την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της. Σε αυτό το σημείο η 

έρευνα θα εστιαστεί σε όργανα που προλαμβάνουν και ελέγχουν την διαφθορά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

και θα περιγραφεί η λειτουργία τους  και η σημαντική θέση που έχουν στην προώθηση του κράτους δικαίου και 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εν συνεχεία θα εξεταστεί η παρουσία της διαφθοράς στην Ελλάδα όχι μόνο σε 

εθνικό επίπεδο αλλά και σε άμεση σύνδεση του προβλήματος με τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε.. Ακόμα θα 

αναλυθούν τα μέτρα αντιμετώπισης της διαφθοράς που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ε.Ε. 

κάνοντας  αναφορά σε πρόσφατα στοιχεία που υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Τέλος 

καταθέτονται συμπεράσματα και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των οργάνων και των μέτρων που 

λαμβάνοντα με στόχο την συρρίκνωση της διαφθοράς. 

 

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1.1  Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Η διαφθορά είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο με πολλαπλά αίτια και αιτιατά, καθώς λαμβάνει 

διαφορές μορφές και λειτουργιές σε πολλά πλαίσια. Υπάρχει σε όλες τις χώρες, αναπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η 

διαφθορά ποικίλλει ως προς το είδος και την έκτασή της από τη μια χώρα στην άλλη, ωστόσο, επηρεάζει όλα τα 

κράτη. Θίγει τη χρηστή διακυβέρνηση, την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και τις ανταγωνιστικές 

αγορές. Σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξειςη διαφθορά ορίζεται με την ευρεία έννοια, ως κάθε κατάχρηση 

εξουσίας για ιδιωτικό όφελος.«Η κατάχρηση της ανατεθεί εξουσίας με στόχο την απόκτηση ιδιωτικού οφέλους.Η 

διαφθορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλης ή μικρής κλίμακας ή και πολιτική, ανάλογα με τα ποσά των 

χρημάτων που χάνονται και στον τομέα όπου εμφανίζεται.»691 

Η διαφθορά εμφανίζεται σε πολλές μορφές, αυτές η μορφές κατηγοριοποιούνται σε διάφορα είδη που θεωρούνται 

ποινικά αδικήματα. Ανάμεσα στα είδη αυτά περιλαμβάνονται η απάτη, η ενεργητική και παθητική δωροδοκία 

και η υπεξαίρεση. Τα είδη αυτά μπορούν να συνδυαστούν στην πράξη σε κάποιες περιπτώσεις. 

Η απάτη αναφέρετε περισσότερο σε ζητήματα οικονομικού οφέλους από υπάλληλους δημόσιας υπηρεσίας ή από 

τρίτους, με την υποβολή ψευδών εγγράφων ή   την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής 

υποχρέωσης ή την κατάχρηση οικονομικών πόρων. Ενεργητική δωροδοκία νοείται η ενέργεια οποιουδήποτε 

προσώπου υπόσχεται, προσφέρει ή δίνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, πάσης φύσεως ωφέλημα σε δημόσιο 

λειτουργό, για τον εαυτό του ή για τρίτον, προκειμένου να ενεργήσει, ή να παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με 

τα καθήκοντά του ή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τουκατά τρόπο που ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει 

δημόσια οικονομικά συμφέροντα. Η παθητική δωροδοκία, σαν αποτέλεσμα τις ενεργητικής δωροδοκίας ,ορίζετε 

η ενέργεια δημόσιου λειτουργού ο οποίος ζητά ή λαμβάνειπάσης φύσεως ωφελήματα προκειμένου να ενεργήσει 

                                                 
691Transparency International . "The anti-corruption plain language guide", [online] 

,2009.Διαθέσιμο:https://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Wirtschaft/TI_Plain_Language_Guide_2

80709.pdf[πρόσβαση : 03.01.2017],  σελ. 18  

mailto:stellamystik@gmail.com
https://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Wirtschaft/TI_Plain_Language_Guide_280709.pdf
https://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Wirtschaft/TI_Plain_Language_Guide_280709.pdf
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ή να παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με τα καθήκοντά του ή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατά 

τρόπο που ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει δημόσια οικονομικά συμφέροντα.692 

Η υπεξαίρεσηστοιχειοθετείται όταν όργανα δημόσιας υπηρεσίας οικειοποιούνται χρήματα που η υπηρεσία τους 

έχει εμπιστευτεί ή δημόσια πράγματα που βρίσκονται στην κατοχή τους για υπηρεσιακούς σκοπούς. Όλες οι 

περιπτώσεις διαφθοράς που περιγράφηκαν για να αποτελέσουν ποινικά αδικήματα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από δόλια συμπεριφορά .693 

 

1.2  Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί ένα συγκροτημένο κράτος όπως τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε την έννοια 

της ύπαρξης κρατικής οντότητας,όμως ο στόχος της είναι να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα κράτη μελή που την 

απαρτίζουν. Έτσιγια την εισδοχή μελών στην Ε.Ε. πρέπει τα κράτη να πληρούν κάποια κριτήρια τα οποία 

καθιερώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι γνωστά ως κριτήρια της Κοπεγχάγης.Η υποψήφια προς 

ένταξη χώρα πρέπει να έχει σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, να προωθείται το κράτος 

δικαίου, να υπάρχεισεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία των μειονοτήτων. Ακόμα, κριτήριο 

είναι και η ύπαρξη μιας υγιούς αγοράς και η διασφάλιση της ικανότητας να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός και 

οι δυνάμεις της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Καθώς επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να αναλάβει το κράτος 

τηςυποχρεώσεις που απορρέουν από την πολιτική, οικονομική και νομισματική ένωση εφόσον προχωρήσει σε 

αυτή. 694 

Ο δείκτης της διαφθοράς σε μια χώρα αντικατοπτρίζει την έλλειψη κράτους δικαίου και της δημοκρατίας 

καθώςγίνετε αντιληπτό πως δεν υφίσταται ορθή διακυβέρνησηκαι σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. 

Επιπρόσθετα υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες 

λειτουργίας τους.695 Για να μπορέσει ένα κράτος λοιπόν να εισχωρήσει με επιτυχία στην Ε.Ε. θα πρέπει ο δείκτης 

της διαφθοράς να είναι χαμηλός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο εγχείρημα της Ε.Ε. για μια ευρωπαϊκή 

ενοποίηση. 

Η Ε.Ε. στοχεύει να είναι μια υπέρ-κρατική πολιτική οντότητα, που θα συναιρεί σταδιακά τις εθνοκρατικές 

πολιτικέςτόσο σε επιμέρουςζητήματαόσο και συνολικά για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.696 Έτσι 

λοιπόν στο επίπεδο της προενταξιακής πολιτικής παρέχει βοήθεια στις χώρες προς ένταξη με το  Μέσο 

Προενταξιακής Βοήθειας με το οποίο η Ε.Ε. στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις «χώρες της διεύρυνσης» με 

οικονομική και τεχνική βοήθεια. Σκοπός των προενταξιακών κονδυλίων της Ε.Ε. είναι μια καλή επένδυση στο 

μέλλον τόσο των χωρών της διεύρυνσης όσο και της ίδιας της Ε.Ε.. Βοηθούνταιμε αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι 

να κάνουν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να  προετοιμαστούν  για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που έρχονται με την ένταξη στην ΕΕ. Τα προενταξιακά κονδύλια βοηθούν την Ε.Ε. να επιτύχει τους 

δικούς της στόχους αναφορικά με τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, την παροχή ενέργειας, τις μεταφορές, το 

περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, κ.α. . Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η Προενταξιακή Βοήθεια του 2014-

2020 έχει ως στόχο μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο προκαθορισμένων τομέων, οι τομείς αυτοί καλύπτουν στενά τη 

στρατηγική της διεύρυνσης, όπως η δημοκρατία και η διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου , η ανάπτυξη και η 

ανταγωνιστικότητα. Αυτή η προσέγγιση σε κάθε τομέα προωθεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μιας 

προενταξιακής χώρας που θα την βοηθήσουν να μετατρέψει ένα συγκεκριμένο τομέα και να το φέρει μέχρι τα 

πρότυπα της ΕΕ. Επιτρέπει μια κίνηση προς μια περισσότερο στοχευμένης βοήθειας, διασφαλίζοντας την 

αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την επικέντρωση στα αποτελέσματα.697 

                                                 
692Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΄΄ΠΟΣ: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (πρώτη ανάγνωση) = Έκθεση προόδου΄΄, 2012/0193 (COD), 02.12.2016. άρθρο 3  
693  Σαρμάς, Ιωάννης Δ.," Καλύτερο κράτος: η σπατάλη, η διαφθορά και ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος", 

εκδ. Σάκκουλας , 2006 . σελ.238 
694 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012/C 326/01. άρθρα 2, 49 
695Ganuza, J., Hauk E. Economic integration and corruption, International Journal of Industrial Organization, 

30.12.2004. 
696Νικολόπουλος ,Γιώργος ." Κράτος, Ποινική Εξουσία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 

Μια Εγκληματολογική Προσέγγιση", εκδ. Κριτική , 2002 . σελ.79-80 
697European Commission."Overview – Instrument for Pre-accessionAssistance",[online]. Διαθέσιμο: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en , [πρόσβαση : 06.12.2016] 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
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Στο επίπεδο της ένταξης χώρων με αδυναμίες κατατάσσονται η Βουλγαρία και η Ρουμάνια. Όταν προσχώρησαν 

στην Ε.Ε. την 1η Ιανουαρίου 2007, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είχαν ακόμη πρόοδο να κάνουν στους τομείς 

της δικαστικής μεταρρύθμισης, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Για να εξομαλύνει την είσοδο 

των δύο χωρών και ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη λειτουργία των πολιτικών και των θεσμικών οργάνων της, η 

ΕΕ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ειδικό «μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου» για να βοηθήσει τις χώρες να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις υφιστάμενες ανεπάρκειες. Τον Δεκέμβριο του 2006, η Επιτροπή θέσπισε κριτήρια ( 

"σημεία αναφοράς") για την αξιολόγηση της προόδου στα θέματα αυτά. Η απόφαση για τη συνέχιση της 

αξιολόγησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δείχνει τη δέσμευση της Ε.Ε να αναπτύξουναυτές οι χώρες 

τααποτελεσματικάδιοικητικά και δικαστικά συστήματα που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

του μέλους, καθώς και για να απολαμβάνουν τα οφέλη. Η πρόοδος στον τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης, 

της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος θα επιτρέψει τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους να 

απολαύσουν τα πλήρη δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ.698Είναι λοιπόν ένα υπερεθνικό όργανο,ο μηχανισμός 

συνεργασίας και ελέγχου,που παρακολούθα και αξιολογεί τις εξελίξειςτης προσχώρησης των δύο αυτών κρατών 

,συμβάλλοντας στη διατήρηση της βουλγαρικής και ρουμανικής ηγεσίας στην πορεία προς θεμελιώδη αλλαγή. 

Βάση των τελευταίων συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου, η 

Ρουμανία σημειώνει αυξημένη πρόοδο σε πολλούς τομείς, γεγονός το οποίο προαναγγέλλει την αύξηση της 

βιωσιμότητας των μεταρρυθμίσεων, με διατήρηση των θετικών τάσεων της προόδου καθώς και με εσωτερίκευση 

των στόχων του Μ.Σ.Ε. με τις εθνικές πολιτικές και στρατηγικές. Η Βουλγαρία έχει δείξει αρκετή πρόοδο όμως 

σε άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η θέσπιση νέου νόμου κατά της διαφθοράς που θα αποτυπώνει τις 

προθέσεις, όπως ορίζονται στη στρατηγική κατά της διαφθοράς. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την ταχεία 

σύσταση μιας επαρκώς χρηματοδοτούμενης, ενοποιημένης αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς με 

ισχυρή ανεξάρτητη εντολή για την καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου.699 

Καταλήγοντας,οιδιεφθαρμένες χώρες ωφελούνται περισσότερο από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς από την 

προσαρμοστική πίεση που ασκείται από την Ε.Ε.οδηγούνται σε συγκεκριμένες νομικές και θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν τον έλεγχο της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο ,επιπρόσθετα απολαμβάνουν 

χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε. για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας . 

 

2.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

2.1 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο του ελέγχου του προϋπολογισμού οργανώνεται με βάση δύο αρχές: 

αφενός, τον δημοσιονομικό έλεγχο και, αφετέρου, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

και την καταπολέμηση της απάτης.Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέσα που υπάρχουν 

για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και υποχρεώνει τόσο την Ένωση όσο και τα κράτη 

μέλη της να καταπολεμούν όλες τις μορφές παράνομης δραστηριότητας που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι επίσης να παρακολουθείται και να ελέγχεται η δραστηριότητα της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), να υποστηριχθεί η δράση της, να καταπολεμηθούν 

οι απάτες και οι παρατυπίες που πλήττουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, να υπάρξει ενδιαφέρον 

για την ανάληψη δράσης με στόχο την πρόληψη αυτών των κρουσμάτων και τη δικαστική αντιμετώπισή τους, 

καθώς επίσης να ενισχυθούν η αυστηρή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και οι συναφείς 

ενέργειες της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής.Στο πλαίσιο της πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, 

το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι, επειδή η διαφθορά έχει επίπτωση στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, πρέπει 

να θεωρείται απάτη, κατά τηνστενή έννοια και να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.700 

                                                 
698 European Commission ."Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania",[online]. 

Διαθέσιμο: https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-

cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_en ,[πρόσβαση : 06.12.2016]  
699 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό συνεργασίας 

και ελέγχου", 7118/16 , 15.03.2016  
700 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. " Καταπολέμηση της απάτης και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης",[online]. Διαθέσιμο: 

https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_en
https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_en
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Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και θα δημοσιεύετε κάθε δυο χρόνια, υπενθυμίζει ότι η διαφθορά πλήττει 

όλα τα κράτη μέλη σε διαφορετικό βαθμό και κοστίζει περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην 

οικονομία της Ένωσης. Ακόμα περιγράφει την επιμέρους δράση της έκθεσης, η οποία  βασίζεται και στηρίζει τις 

συστάσεις πουέχουν ήδη διατυπωθεί από άλλους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων για τηνκαταπολέμηση της 

διαφθοράς κυρίως της ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς τουΣυμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) και της 

Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης OLAF, ορισμένες εκ των οποίωνσυστάσεις δεν έχουν ακολουθήσει 

ακόμη τα κράτη μέλη.701 

Σημαντική στάση έχει κρατήσει η Επιτροπή ,αφού μετά από δική της πρωτοβουλίακατατέθηκε μια πρόταση 

οδηγίας το 2012 για την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης. Ανάμεσα σε πολλά άλλα η Επιτροπή κάνει αναφορά σε αυτήν την πρότασηπως παρά 

την ανάπτυξη του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα της διαφθοράς, ο οποίος περιλαμβάνει την απάτη, τη 

διαφθορά και τη νομιμοποίησηεσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.α., τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 

διαφορετικούς κανόνεςπου οδηγούν συχνά σε διαφορές όσον αφορά τα επίπεδα προστασίας στο πλαίσιοτων 

εθνικών νομικών συστημάτων τους. Αυτή η κατάσταση αποδεικνύει ότι δεν υπάρχειισοδύναμη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ανάμεσα στα κράτη μέλη , και ότι τα μέτρα πουλαμβάνονται κατά της 

απάτης δεν έχουν απαιτούμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Έτσι με αυτήν την πρόταση η Επιτροπή ορίζει κοινούς 

ορισμούς ποινικών αδικημάτων  και καλύπτει όχι μόνον την υπό στενή έννοια απάτη, αλλά και άλλες συναφείς 

με την απάτη μορφές παράνομης συμπεριφοράς μέσω των οποίων προκαλείται ζημία στον προϋπολογισμό της 

Ε.Ε. , συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

παρακώλυσης τωνδιαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.Επίσηςέρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια της με 

τηνθέσπισησυγκεκριμένων μέτρων για την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής προσέγγισης της Επιτροπής 

στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης.702 

Επιπρόσθετα η Επιτροπή μετά την πρώτη έκθεση για την πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς, δημοσιεύει 

ένα έγγραφο με την μορφή καθοδήγησης προς τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων στα πλαίσια της 

συμμετοχής τους στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.Παρέχει καθοδήγηση, συνδρομή και 

συστάσεις στις διαχειριστικές αρχές καθώς τις συνιστά να υιοθετήσουν μια προνοητική,δομημένη και 

στοχοθετημένη προσέγγιση για τη διαχείριση του κινδύνου απάτηςθέτοντας σε εφαρμογή τα αποτελεσματικά και 

αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης που περιγράφονται στην καθοδήγηση .703 

 

2.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ - Ο.L.A.F. 

 

Η OLAF είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι ανεξάρτητη στις ερευνητικές λειτουργίες του. 

Διερευνά τις περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς στα όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε..Ο ρόλος της 

συνίσταται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δεδομένου ότι είναι αρμόδια για την 

καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα θεσμικά όργανα και για τον 

συντονισμό των αρμόδιων οργάνων στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του ρόλου της  για τον συντονισμό της 

καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο Ε.Ε. , η OLAF συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους του, 

συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών, τελωνειακών και δικαστικών αρχών, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και εκτός 

των συνόρων της. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία δράσεις 

παρακολούθησης. Αυτό συμβαίνει με την υπηρεσία συντονισμού της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS) που 

πρέπει να έχει κάθε κράτος μέλος για  να διευκολυνθεί η αποτελεσματική συνεργασία και η ανταλλαγή 

                                                 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.5.6.html , [πρόσβαση : 

06.12.2016],   
701 Ευρωπαϊκή Επιτροπή." Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έκθεση της 

ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς", COM(2014)38, 03.02.2014 
702 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. "Πρόταση: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Σχετικά με την 

Καταπολέμηση, Μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης", 

COM(2012) 363 final, 11.7.2012. 
703 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. "Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ,Καθοδήγηση για τα κράτη μέλη και 

για τις αρχές των προγραμμάτων , Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα 

καταπολέμησης της απάτης ", EGESIF_14-0021-00, 16.06.2014. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.5.6.html
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πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα, με την OLAF.704 Σημαντική 

εξέλιξη είναι ο κανονισμός που άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο οποίος ορίζει ότι  προκειμένου 

να διασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, η γραμματειακή υποστήριξή της θα πρέπει να παρέχεται απευθείας από 

την Επιτροπή, ανεξάρτητα από την Υπηρεσία προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της παρακολούθησης της 

εκτέλεσης των ερευνητικών καθηκόντων από την OLAF .705 

 

2.3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

- G.R.E.C.O 

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)  ιδρύθηκε το 1999 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης μελών με πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς της οργάνωσης. 

Ο στόχος της GRECO  είναι η βελτίωση της ικανότητας των μελών της για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

μέσω της παρακολούθησης της συμμόρφωσής τους μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης 

και της αμοιβαίας πίεσης. Βοηθά να εντοπίσει τις ελλείψεις των εθνικών πολιτικών για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, προτρέποντας τις αναγκαίες νομοθετικές, θεσμικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις. Η GRECO παρέχει 

επίσης μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη και τον εντοπισμό της 

διαφθοράς.Επί του παρόντος, GRECO περιλαμβάνει 49 κράτη μέλη  (48 ευρωπαϊκά κράτη και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής). Η GRECO λειτουργεί σε κύκλους αξιολόγηση , ο καθένας καλύπτει συγκεκριμένα 

θέματα. Ο  πρώτος γύρος αξιολόγησης  (2000-2002) ασχολήθηκε με την ανεξαρτησία, την εξειδίκευση και τα 

μέσα των εθνικών φορέων που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ασχολήθηκε 

επίσης με την έκταση και το εύρος των ασυλιών των δημοσίων υπαλλήλων από τη σύλληψη, τη δίωξη, κ.λπ. Το  

δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης  (2003-2006) επικεντρώνεται στην πρόληψη και τον εντοπισμό της διαφθοράς 

στη δημόσια διοίκηση και την πρόληψη των νομικών προσώπων (επιχειρήσεις, κλπ) από το να χρησιμοποιούνται 

ως ασπίδες για να τελείται διαφθορά. Ο  τρίτος γύρος αξιολόγησης  (που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007) 

αφορούσε  στη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων. Ο τέταρτος κύκλος αξιολόγησης (2012) αφορούσε 

την πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με τα μέλη του κοινοβουλίου, δικαστές και εισαγγελείς. Καθώς ο τωρινός 

κύκλος αξιολόγησης που ξεκινά τον Μάρτιο του 2017 θα ασχοληθεί με θέματα πρόληψης της διαφθοράς και την 

προώθηση της ακεραιότητας στις κεντρικές κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.706 

Η  διαδικασία αξιολόγησης  ακολουθεί μια καλά καθορισμένη διαδικασία, όπου μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 

διορίζονται από την GRECO για την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου μέλους. Η ανάλυση της κατάστασης σε 

κάθε χώρα πραγματοποιείται βάσει των γραπτών απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και τις πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν σε συναντήσεις με τους δημόσιους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών κατά τη διάρκεια μιας επί τόπου επίσκεψη στη χώρα. Ένα από τα δυνατά σημεία της παρακολούθησης 

της GRECO είναι ότι η εφαρμογή των συστάσεων εξετάζεται στη  διαδικασία συμμόρφωσης . Η αξιολόγηση του 

κατά πόσον μια σύσταση έχει εφαρμοστεί ικανοποιητικά, εν μέρει ή δεν έχει εφαρμοστεί, βασίζεται σε μια έκθεση 

για την κατάσταση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται από το μέλος υπό έλεγχο 

18 μήνες μετά την έγκριση της έκθεσης αξιολόγησης.707Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι εκθέσεις της Επιτροπής 

για την πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται σε αυτές της συστάσεις και 

στο κατά ποσό συμμορφώνετε ένα κράτος.  

                                                 
704European  Commission. "Partners", European Anti-Fraud Office, OLA F,  

Investigations.[online].Διαθέσιμο:https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/partners_en ,[πρόσβαση : 

20.12.2016]. 

European  Commission. "Anti-fraud policy" ,European Anti-Fraud Office , OLAF , Policy ,[online] . Διαθέσιμο:  

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/preventing-fraud_en ,[πρόσβαση : 30.01.2017]. 
705 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  Συμβούλιο."Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του Κανονισμού (Εε, Ευρατόμ) Αριθ. 883/2013 σχετικά με τη Γραμματεία της Επιτροπής 

Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf)",2016/0064 (COD), 26.10.2016  
706Council of  Europe.  "How does GRECO work ",Group of States against Corruption ,About GRECO ,[online] 

. Διαθέσιμο:   http://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/how-does-greco-work , [πρόσβαση : 30.01.2017]. 
707Council of  Europe." Evaluations", Group of States against Corruption Evaluations, [online] . Διαθέσιμο: 

http://www.coe.int/en/web/greco/evaluations,[πρόσβαση : 30.01.2017]. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/partners_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/preventing-fraud_en
http://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/how-does-greco-work
http://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
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2.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της Ε.Ε. , το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μεριμνά για τα 

συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Παρόλο που δεν διαθέτει νομικές εξουσίες, έχει ως αποστολή τη 

βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ε.Ε. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση 

εκθέσεων για τα οικονομικά της Ε.Ε. .708 

Οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες  του ΕΕΣ συνιστούν στοιχείο ουσιώδους σημασίας στην αλυσίδα της 

υποχρέωσης λογοδοσίας στην Ε.Ε., δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία ,ιδίως 

στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, τους υπεύθυνους για τη διαχείριση του 

προϋπολογισμού της Ε.Ε. . Πρόκειται κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τα άλλα θεσμικά και 

λοιπά όργανα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στους τομείς που υπόκεινται 

επιμερισμένη διαχείριση, όπως η γεωργία και οι δαπάνες για τη συνοχήκαθότι η χρησιμοποίηση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, περίπου το 90 % αυτού δαπανάται σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές.709 

Ως συνέπεια αυτού το ΕΕΣ κάθε χρόνο πραγματοποιεί χιλιάδες επισκέψεις ελέγχου εντός και εκτός Ένωσης, σε 

φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που εισπράττουν κονδύλια από την Ε.Ε. .Ελέγχοντας πού δαπανώνται τα 

χρήματα της Ε.Ε.διαφαίνεται κατά πόσον οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 

υλοποιούνται ορθά, εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών. Οι δημοσιονομικοί έλεγχοι 

δείχνουν κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ε.Ε. είναι ορθοί ,οι έλεγχοι συμμόρφωσης περιγράφουν κατά 

πόσον τα έσοδα και οι δαπάνες της Ε.Ε. συμφωνούν με τους ισχύοντες κανόνες, οι έλεγχοι επιδόσεων αφορούν 

κατά πόσον τα χρήματα της Ε.Ε. δαπανώνται αποτελεσματικά.710 

Το έργο του ΕΕΣ είναι πολύ σημαντικό αφού ως θεματοφύλακας των συνθηκών προλαμβάνει και ελέγχει την 

διαφθορά σε εσωτερικό επίπεδο στα όργανα τις ένωσης άλλα και σε επίπεδο κρατών μελών ελέγχει την σωστή 

διαχείριση των κονδυλίων που λαμβάνουν από την Ε.Ε.  

 

3 . Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

 

3.1 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες της Ε.Ε. που έχειυπογράψει την σύμβαση του Συμβουλίου το 1995  σχετικά με 

τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατ΄ επέκταση έχει ενοποιήσει τα 

άρθρα της σχετικής Σύμβασης στο εθνικό δίκαιο που αφορούν  την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης, 

της δωροδοκίας και κάθε είδους διαφθορά που αναφέρετε ο κανονισμός. 711 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέχει ενεργά στις εργασίες ομάδων, 

κυρίως, ποινικών θεμάτων, του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 

της Απάτης (OLAF).  Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) συστάθηκε το 

2015 και αποτελεί δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αναφέρονται στη διασφάλιση της 

συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, με ιδιαίτερη έμφαση 

στον συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές 

οδηγίες και συστάσεις. Έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης 

(AFCOS) με την άμεση συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Στη 

ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχουν μεταφερθεί το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και το Σώμα 

Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).712 

                                                 
708 Ευρωπαϊκή Ένωση , "Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)  ", [online] . Διαθέσιμο: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_el ,[πρόσβαση : 

30.01.2017]. 
709 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο."Έκθεση δραστηριοτήτων 2015 ", 2015. σελ.6  
710 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. "Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ" ,Leaflet , 2015. 
711 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων."Πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995 για την 

κατάρτιση της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ", 

1995 
712 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. "Γενική Γραμματεία για την 
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Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη μέριμνα 

λαμβάνεται στον τομέα της πρόληψης του φαινομένου της διαφθοράς και της απάτης. Ακόμα εξειδικεύει τη 

στρατηγική αυτή με μέτρα και δράσεις κατά υπουργείο και φορέασε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

εξελίξεις επιπρόσθετα παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου και ελέγχει την τήρησή του επεμβαίνοντας στις 

περιπτώσεις που παρατηρούνται αποκλίσεις. Σημαντικό είναι ότι συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς 

που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. 

Προς τον σκοπό αυτόν αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της 

συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής και ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τον 

συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS).713 

Ένας ακόμη μηχανισμός πρόληψης και έλεγχου της διαφθοράς στο επίπεδο των διαρθρωτικών δράσεων της 

Ελλάδας είναι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – 

ΕΣΠΑ. Η καταπολέμηση της απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής αποτελεί μία από τις 

προτεραιότητες της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, αφενός διότι η Γενική Γραμματεία αξιολογεί το ζήτημα αυτό ως καίριας 

σημασίας για τη διασφάλιση των στόχων του ΕΣΠΑ και τη χρηστή διαχείριση και μέγιστη αξιοποίηση των 

κοινοτικών πόρων, αφετέρου διότι το θέμα έχει συμπεριληφθεί τόσο στις υποχρεώσεις του Προγράμματος 

Στήριξης όσο και στις διατάξεις των Κανονισμών για τη νέα Προγραμματική Περίοδο2014-2020.714 

Η Δομή αυτού του Συστήματος περιλαμβάνει τις Αρχές/ φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες  διαχείρισης, 

πιστοποίησης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. Οι Διαχειριστικές Αρχές 

(ΔΑ), είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ), είναι 

υπεύθυνη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων πιστοποίησης. Ως ΑΠ έχει οριστεί  η «Ειδική Υπηρεσία Αρχή 

Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» που υπάγεται στο Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ), είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής 

λειτουργίας του ΣΔΕ. Ως Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η «Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)», στο 

Υπουργείο Οικονομικών και τέλος οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ), στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση μέρους 

ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη 

της.Επίσης, έχει οριστεί η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ως η Αρχή που ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και 

παρέχει πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων ορισθέντων Αρχών/ 

φορέων και προωθεί την εναρμονισμένη εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.715 

 

3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ   

 

Στα πλαίσια του Τρίτου Γύρου Αξιολόγησης της  Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και με επίκεντρο τα αδικήματα στη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά( ETS 173) έγινε η 

πρώτη έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας 7.12.2010. Ακολουθήθηκε από τέσσερεις γύρους συμμόρφωσης που 

περιλάμβαναν τα θέματα τα οποία έπρεπε η Ελλάδα  να ρυθμίσει κατά την Σύμβαση των μελών της Ομάδας 

Κρατών . Βάση της δεύτερης έκθεσης συμμόρφωσης το πρώτο θέμα προς συμμόρφωσης αφορά  την 

ποινικοποίηση ευρύτερα της δωροδοκίας των ημεδαπών, αλλοδαπών και διεθνών μελών δημοσίων συνελεύσεων, 

σύμφωνα με τη Σύμβασης Ποινικού Δικαίου (ETS 173), ιδίως όσον αφορά στην «παροχή» και τη «λήψη» 

αθέμιτου ωφελήματος, τους μεσάζοντες, τους τρίτους δικαιούχους και το αντικείμενο των πράξεων / 

παραλείψεων του δωροδοκούμενου. Παρά τις εν λόγω αξιοσημείωτες βελτιώσεις της Ελλάδας, αρκετά κενά 

παρατηρήθηκαν σχετικά με την παθητική δωροδοκία των μελών του κοινοβουλίου. Καθώς αναφορές γίνονται 

                                                 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς" , [online] . Διαθέσιμο:http://www.gsac.gov.gr/index.php , [πρόσβαση : 

30.01.2017]. 
713 Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς," Ετήσια Έκθεση , Μάρτιος  2015- Ιούνιος  2016 " 

, 2016  
714 Γενική  Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ."Η  Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις 

Διαρθρωτικές Δράσεις", 2014. σελ.2  
715 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, "Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 για τα ΕΠ του 

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ",[online] . Διαθέσιμο: https://www.espa.gr/el/Pages/staticImplementationControl.aspx , 

[πρόσβαση : 30.01.2017]. 
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μόνο για την «αποδοχή μιας προσφοράς ή υπόσχεσης» ή τη «ζήτηση ενός αθέμιτου ωφελήματος, με το στοιχείο 

της «λήψης» να εξακολουθεί να παραλείπεται. Η δυνατότητα έμμεσης λήψης του ωφελήματος, μέσω μεσάζοντα, 

έχει επίσης αγνοηθεί . Το δεύτερο θέμα που εξετάζει η συμμόρφωση είναι η κατάργηση της ειδικής παραγραφής 

για τη δίωξη των μελών της κυβέρνησης και των πρώην μελών της κυβέρνησης. Ο  περιορισμός του χρόνου 

παραγραφής που υπάρχει για τα κακουργήματα , τα οποία είναι εξ ορισμού σοβαρότερα αδικήματα , συνιστά 

εμπόδιο για την αποτελεσματική δίωξη πρώην και νυν μελών της κυβέρνησης για αδικήματα δωροδοκίας και 

θεωρείτο αδικαιολόγητο και πιθανόν να υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού. Τέλος η GRECO συνέστησε 

την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να αποκλειστεί ρητά η εφαρμογή του άρθρου 30, σχετικά με 

την αναβολή ή την αναστολή της δίωξης «πολιτικών πράξεων» και «αδικημάτων μέσω των οποίων μπορούν να 

διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους», στο πλαίσιο όλων των αδικημάτων ημεδαπής και αλλοδαπής 

δωροδοκίας. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να ισχύει για όλα τα άλλα αδικήματα δωροδοκίας, τόσο σε εγχώρια 

όσο και σε διεθνή πλαίσια.716 

Συμπερασματικά, οι παραπάνω συστάσεις γίνονται κατά την περίοδο 2010-2016 και δεν έχουν παρθεί ακόμη 

μέτρα για να ικανοποιηθούν. Αυτό δείχνει κάποια σκοπιμότητα των κυβερνήσεων ,καθώς όλη αυτήν την περίοδο 

πέρασαν αρκετές, για να μην προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που θα ικανοποιούσαν τις συστάσεις αυτές. 
  

4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Η Ε.Ε. στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην τήρηση των αρχών που την διέπουν έχει δημιουργήσει 

πάρα πολλούς μηχανισμούς πρόληψης και ελέγχου της διαφθοράς τόσο στο ίδιο το θεσμικό σύστημα της όσο και 

στα επιμέρους κράτη -μέλη. Όλη αυτή η προσπάθεια της Ένωσης για την εξάλειψη της διαφθοράς ευνοεί όλα τα 

κράτη είτε βρίσκονται μέσα σε αυτή είτε είναι σε στάδιο εισδοχής . Όλες οι χρηματικές βοήθειες που δίνονται 

για την τεχνική και την επιστημονική υποστήριξη δίνουν προβάδισμα στις αδύναμες και λιγότερο ισχυρές 

οικονομίες να ανταπεξέλθουν στο πρόβλημα της διαφθοράς και κατ ΄επέκταση στην ανάπτυξη της οικονομίας 

τους. 

Είναι λοιπόν στην πρακτική ευχέρεια του κάθε κράτους να χρησιμοποιήσουν σωστά τα μέσα που τους παρέχονται 

ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση του κράτους δικαίου και να ανακάμψει η εμπιστοσύνη των ίδιων των πολιτών τους. 

Αν λοιπόν χώρες αδύναμες εσωτερικά λειτουργήσουν βάση των χαρτών πορείας που τους δίνει η Ε.Ε., αυτό  θα 

έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας νοοτροπίας στους πολίτες αντίθετη προς την τέλεση κάθε είδους 

διαφθοράς ακόμα και από τους ίδιους. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εσκεμμένη αδυναμία των ιδίων των κυβερνήσεων να προβούν σε μεταρρυθμίσεις 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο εσωτερικό της λειτουργίας τους ,αντικατοπτρίζετε στην συμπεριφορά 

των πολιτών της να προβαίνουν συχνά οι ίδιοι σε φαινόμενα διαφθοράς κατά του κράτους. Συμπερασματικά θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας φαύλος κύκλος που η λύση του ξεκινά από το ίδιο το κράτος και την αντιμετώπιση 

της διαφθοράς από τους κυβερνώντες . 
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Επιχειρηματικό σχέδιο για τη σχολή Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας 

Smiyl - Σπύρος Κουζέλ ης 

 

 

Σπύρος Κουζέλης  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

 

Εισαγωγή. Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου 

 

 Λέγοντας επιχειρηματικό σχέδιο κανείς μπορεί να αντιληφθεί πολλά και ίσως να υπάρχει ένα 

συγκεχυμένο νόημα στην κοινωνία σχετικά με αυτή την έννοια. Τι ακριβώς όμως είναι το επιχειρηματικό σχέδιο; 

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και 

είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται της υλοποίησης της και της έναρξης των 

δραστηριοτήτων μιας νέας επιχείρησης. Είναι το εργαλείο, μέσω του οποίου ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα 

να πείσει τους υποψήφιους χρηματοδότες για την επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζει και για την αγορά 

στην οποία στοχεύει. 

Μέσα από τη διαδικασία σύνταξης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί και ο ίδιος ο επιχειρηματίας 

να επαναξιολογήσει την ιδέα του και να κατορθώσει έτσι να επιφέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να καταστεί 

εμπορικά υλοποιήσιμη. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τη διοικητική ομάδα, 

τη στρατηγική της επιχείρησης, τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης καθώς επίσης 

την αγορά και τον ανταγωνισμό. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει επίσης να αντανακλά τις ιδέες και τις 

επιδιώξεις της επιχείρησης με τον πιο σαφή τρόπο, έτσι ώστε οι πιθανοί επενδυτές να μπορούν να σχηματίσουν 

άποψη για την επενδυτική ευκαιρία που περιγράφεται αλλά και για την ικανότητα της διοίκησης να την 

εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά. 

Συνοψίζοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του 

επιχειρηματία ώστε να επιχειρηματολογεί για τη θέση της επιχείρησης, να ονειρεύεται, να προσπαθεί να 

διορθώσει, να εμπνέει και να εμπνέεται από αυτό και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγεί το τιμόνι της 

επιχείρησης βασιζόμενος σε στοιχεία μετρήσιμα και απτά.  

 

 

Κεφάλαιο 1 

1.1 Η ιδέα της επιχείρησης 

Η επιχειρηματική ιδέα που θα αναλυθεί αφορά σε ένα κέντρο εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής 

γλώσσας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση αυτή αποφασίστηκε να ονομαστεί Smiyl ακρωνύμιο της 

φράσης Sign me in your life. Το όνομα αυτό παραπέμπει ταυτόχρονα στη φιλοσοφία που θέλουμε να διέπει την 

εκπαίδευση, δηλαδή το χαμόγελο και τη χαρά, ενώ ταυτόχρονα περνά το μήνυμα της φιλοσοφίας του μαζί. 

Κάνοντας λογοπαίγνιο με τη φράση sign in που σημαίνει εισέρχομαι ενώ μεμονωμένα το sign σημαίνει νοηματική 

γλώσσα, ορίζουμε την επιχείρηση αυτή ως την αρχή ενός δικτύου ανθρώπων που, με αφορμή την εκμάθηση της 

Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας, αναζητούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την 

ανατομία τους ή τις δυνατότητες τους, στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέση στο κέντρο του ενδιαφέροντος της το ζήτημα της προσβασιμότητας. Ο 

Καθολικός Σχεδιασμός (Design for All) είναι η φιλοσοφία που διέπει ολοένα και περισσότερους νόμους και 

σχεδόν υποχρεώνει κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα να μεριμνά για την προσβασιμότητα των πολιτών στις 

υπηρεσίες τους.  

Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν θέματα προσβασιμότητας δεν είναι μόνο τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 

αλλά και πλήθος άλλων συνανθρώπων μας όπως για παράδειγμα ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι με ασυνήθιστο 

ύψος ή μέγεθος εν γένει, γονείς με νεογνά σε παιδικά καρότσια κα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι νοηματικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνουν στο 

προσκήνιο ως κύριο μέσο εξυπηρέτησης των ατόμων με προβλήματα ακοής ως ένα από τα μέσα που επιτρέπουν 

την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων αυτών στις υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων.  

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την εκπαίδευση υπαλλήλων σε διάφορους φορείς αλλά και 

επιχειρήσεις ως μέσο κατάλληλης εξυπηρέτησης αυτών των ατόμων.  

 

 

1.2 Η ελληνική πραγματικότητα 
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Στην Ελλάδα ζουν περισσότεροι από 15.000 άτομα με προβλήματα ακοής. Η καταγραφή τους δυσχεραίνεται 

από το γεγονός της μεγάλης γκάμας ζητημάτων ακοής. Έτσι προκύπτουν αριθμοί που αφορούν σε άτομα που 

έχουν χάσει την ακοή τους ενώ απέκτησαν λόγο (μεταγλωσσικοί κωφοί), κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και 

περιπτώσεις κώφωσης λόγω ατυχήματος, και άτομα γεννήθηκαν κωφά ή έχασαν την ακοή τους πριν την ηλικία 

των 3 οπότε και δεν έχουν αποκτήσει ξεκάθαρη ικανότητα ομιλίας.  

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική νοηματική γλώσσα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία 

τους και την ισότιμη πρόσβαση τους στο επαγγελματικό και οικονομικό γίγνεσθαι αλλά και την κοινωνική 

συμμετοχή. 

Η Ελληνική Νοηματική γλώσσα έχει  από το 2000 αναγνωριστεί με τον νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ78Α, 14-03-

2000) επίσημα ως η γλώσσα εκπαίδευσης των κωφών στη δημόσια εκπαίδευση. Μεταγενέστερα,  το 2008 με τον 

νόμο 3699/2008 (ΦΕΚ199Α, 02-10-2008) διατυπώθηκαν πολύ αναλυτικά και λεπτομερειακά επί μέρους 

διατάξεις που ρυθμίζουν την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ειδικά για την εκπαίδευση των κωφών (άρθρο 7, 

παράγραφος 1) στον νόμο αυτόν αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική γλώσσα ως ισότιμη με τα ελληνικά και 

προτείνεται η δίγλωσση εκπαίδευση ως ενδεδειγμένη παιδαγωγική προσέγγιση. 

Στις 12-12-2013 έχει ξεκινήσει μια πανελλήνια, με την υποστήριξη πολλών ευρωπαϊκών φορέων, 

προσπάθεια για τη Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του 

Ελληνικού κράτους, προσπάθεια η οποία συνεχώς κερδίζει έδαφος και οδηγεί σε καλύτερες μέρες 

προσβασιμότητας και σε καλύτερη ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής.  

Η ιδέα της επιχείρησης προέκυψε όταν ο ιδιοκτήτης της εργαζόταν ως διοικητικός υπάλληλος στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου κατά την επταετή του θητεία εκεί αντιμετώπισε αμέτρητες 

φορές το φαινόμενο της ελλιπούς, αν όχι μηδαμινής, εξυπηρέτησης των κωφών φοιτητών και φοιτητριών από 

τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου. Συνδυαστικά, με την εμπειρία του ως διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής 

γλώσσας με το πολιτικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί πανευρωπαϊκά για την προώθηση των νοηματικών 

γλωσσών και συγκεκριμένα την ελληνική καμπάνια για τη συνταγματική αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής 

γλώσσας, ο επιχειρηματίας είδε την ευκαιρία να αναδύεται.  

 

1.3 Πιθανοί πελάτες, Ομάδα στόχος  

  

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, της οποίας κάτοικος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης  

και που αποτελεί την πόλη στην οποία βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο φιλοξενεί το Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, απόφοιτοι του οποίου εργάζονται ως αναπληρωτές στην Ειδική 

Αγωγή.  

Οι περισσότεροι εξ αυτών κρίνεται αναγκαίο να γνωρίζουν την Ελληνική Νοηματική γλώσσα ώστε να 

μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες άμεσης πρόσληψης τους ως αναπληρωτές αφενός, και αφετέρου για να 

παράσχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες εκπαίδευσης στα παιδιά με προβλήματα ακοής.  

Τέλος, η Θεσσαλονίκη έχει αποδείξει ότι είναι μια πόλη που αγκαλιάζει τις καινοτομίες και οι άνθρωποι που 

ζουν εκεί αναζητούν νέα ενδιαφέροντα. Η Ελληνική Νοηματική γλώσσα αποτελεί ίσως μια από τις καλύτερες 

διεξόδους σε φοιτητές, εργαζόμενους ή ακόμα και συνταξιούχους για να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους, να 

βελτιώσουν το επαγγελματικό τους στάτους ή ακόμα και να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους.  

 

 

Κεφάλαιο 2  

2.1 Χαρακτηριστικά επιχειρηματία 

 

Στην Ελλάδα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες, η επιχειρηματικότητα αποτελούσε λύση 

για τους πιο δραστήριους και ανήσυχους ανθρώπους όταν εκείνοι μελετούσαν την αποκατάσταση τους. Είναι 

δυνατό όμως όλοι να γίνουν επιχειρηματίες; Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που ωθούν τον επιχειρηματία 

στην επιτυχία; 

Ορισμένα χαρακτηριστικά που συχνά παρατηρούνται σε επιτυχημένους επιχειρηματίες είναι η εργατικότητα, 

η αποφασιστικότητα, η επικοινωνιακή δεινότητα, η ικανότητα να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις και η 

επιμονή. Σίγουρα η αυτοπεποίθηση κατέχει υψηλή θέση στα απαιτούμενα, θα μπορούσε να πει κανείς, 

χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία αφού πρόκειται για μια ποιότητα που θα τον οδηγεί σε νέους δρόμους. Η 

διαίσθηση του ρίσκου και της ευκαιρίας είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό που θα τον βοηθήσει να ελίσσεται και 

να εξελίσσεται. Τέλος είναι σημαντικό ο επιχειρηματίας να έχει κάποιες γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων ή έστω 

να προσπαθεί να αποκτήσει τεχνική κατάρτιση σχετικά με τον κλάδο αυτό αφού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για 

την ανάπτυξη της επιχείρησης.  
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Αντίστροφα σκεπτόμενοι μπορούμε να αριθμήσουμε μια λίστα χαρακτηριστικών που θα αποτελούσαν 

τροχοπέδη για κάποιον αν αυτός αναλάμβανε επιχειρηματική πρωτοβουλία και θα έθεταν συνεχώς μπροστά του 

διλλήματα και εμπόδια.  

Για παράδειγμα ένας αυταρχικός και αλαζόνας επιχειρηματίας, θα δημιουργούσε αρνητικό κλίμα στους 

υφισταμένους τους, στους οποίους ίσως και να γινόταν προσβλητικός, συμπεριφορά που θα μείωνε την 

εργατικότητα και την απόδοση των υπαλλήλων και ως εκ τούτου της επιχείρησης ολόκληρης. Επίσης ένας 

ευθυνόφοβος και αναποφάσιστος επιχειρηματίας θα καθυστερούσε σημαντικά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προόδου της επιχείρησης αν όχι και την κάθοδο της αφού ταυτόχρονα άλλοι 

ανταγωνιστές χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά θα άρπαζαν τις ευκαιρίες και θα αναπτύσσονταν γρηγορότερα στην 

αγορά.  

Στην περίπτωση του Smiyl ο επιχειρηματίας έχει εργαστεί ως Διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής 

γλώσσας για 12 συναπτά έτη και έχει δημιουργήσει στενές προσωπικές επαφές με την Κοινότητα των Κωφών, 

γεγονός που του επιτρέπει να έχει βαθειά γνώση της Νοηματικής γλώσσας.  

Επίσης έχει εργαστεί στο παρελθόν σε κέντρα εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και έχει 

αποκτήσει πολύτιμή γνώση σχετικά με τη διοίκηση μιας τέτοιας επιχείρησης. Σχετικά με ζητήματα οργάνωσης 

γραφείου οι γνώσεις που πήρε από την επταετή του θητεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι εξαιρετικά 

χρήσιμες.   

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει, προερχόμενος από μια αγροτική οικογένεια της επαρχίας, 

να σπουδάσει Ψυχολογία, επιστήμη που επίσης αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο όσον αφορά στην επαφή και 

με τους πελάτες και με τους υπαλλήλους, να σπουδάσει τη Διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας και 

να αποκτήσει πιστοποιητικά επάρκειας 5 διαφορετικών γλωσσών. Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν δυναμικό, εργατικό και αποφασιστικό άτομο που αναζητά συνεχώς τρόπους 

εξέλιξης στον επαγγελματικό τομέα.  

Στα παραπάνω οφείλουμε να αναφέρουμε πως λόγω της εγρήγορσης και ανάγκης του επιχειρηματία για 

εμβάθυνση της γνώσης και επέκτασης των δυνατοτήτων του, επένδυσε χρόνο, ενέργεια και χρήματα και έζησε 

για έναν χρόνο στη Νέα Υόρκη όπου και σπούδασε την Αμερικανική γλώσσα. Η εμπειρία του αυτή είναι πολύτιμή 

καθώς εκεί ήρθε σε επαφή με νέες μεθόδους διδασκαλίας και τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, 

τις οποίες θα ήθελε να εφαρμόσει στην Ελλάδα. Η καινοτομία λοιπόν, είναι ένα από τα θέματα που τον 

ενδιαφέρουν. 

 

2.2 Κίνητρα ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Ο υποψήφιος επιχειρηματίας μπορεί να έχει δεξιότητες και κεφάλαιο για να ξεκινήσει την επιχείρησή του, 

αλλά χωρίς κίνητρα δεν μπορεί να επέλθει δράση. 

Τα κίνητρα για να αναλάβει κάποιος μια επιχειρηματική πρωτοβουλία μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: τα θετικά κίνητρα, που προσελκύουν κάποιον να αναλάβει μια επιχειρηματική πρωτοβουλία και τα 

αρνητικά κίνητρα που αναγκάζουν κάποιον με το ζόρι να αναλάβει μια επιχείρηση και να αποκλείσει κάποιες 

άλλες επιλογές. 

Τα κυριότερα θετικά κίνητρα για έναν νέο επιχειρηματία είναι η επιδίωξη του κέρδους, η δημιουργία 

συνθηκών ώστε να είναι ανεξάρτητος, η αγάπη για την κοινωνική αναγνώριση και τη φήμη, και η ανάγκη για 

επιτυχία.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα «αρνητικά» κίνητρα τα οποία εμποδίζουν κάποιον από εναλλακτικές 

επιλογές και τον προωθούν στην δημιουργία της δικής του επιχείρησης. Κάποια από αυτά μπορούν να εξελιχθούν 

ως ισχυρότερα από τα θετικά κίνητρα. Σε αυτά συγκαταλέγονται η αναγκαστική μετανάστευση, εσωτερική ή 

εξωτερική, οι διαφωνίες και οι εντάσεις με τον προϊστάμενο ή με το αφεντικό του, η απόλυση από την εργασία 

του ή η ανεργία στην οποία μπορεί να λιμνάζει για καιρό και η μονοτονία στην καθημερινή του εργασία.  

Ένα ακόμα κίνητρο που θα μπορούσε να ωθήσει έναν άνθρωπο να διαλέξει να γίνει επιχειρηματίας είναι και 

η αδυναμία του, στο να μπορέσει να ενταχθεί και να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο.  

Η αποτυχία κάποιου να προσαρμοστεί σε μια άλλη καριέρα και να του δώσει την δυνατότητα να ακολουθήσει 

κάτι άλλο, είναι αυτό που μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει κάποιον στην ίδρυση της δικής του επιχείρησης.  

Πέρα όμως από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην δημιουργία μιας 

επιχείρησης. Αυτοί είναι η τύχη, δηλαδή η γνωριμία με κάποιον που να θέλει ίσως ένα συνεταίρο, οι κοινωνικές 

επιδράσεις, δηλαδή η ύπαρξη μιας οικογενειακής επιχείρησης ή το είδος των σπουδών και είναι παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν κάποιον είτε θετικά είτε αρνητικά στο να ασχοληθεί με μία επιχειρηματική δράση. 

Στην περίπτωση του Smiyl, ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας λόγω 

της φιλοδοξίας του για κοινωνική αναγνώριση και της επιθυμίας του για κέρδος. Επίσης, σημαντικός παράγοντας 

ήταν η ανεξαρτησία που θα του προσέδιδε η επιχείρηση αφού είχε υπηρετήσει σε διάφορους θεσμούς και από 

διάφορες θέσεις, κυρίως υπαλληλικού χαρακτήρα, για περισσότερα από 14 χρόνια.  
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Σημαντικό ρόλο, τέλος,  έπαιξε η γνωριμία του και με άτομο που εργάζεται πάνω από 10 χρόνια στο 

συγκεκριμένο χώρο,  υψηλής ακαδημαϊκής μόρφωσης και εξαιρετικού χαρακτήρα, με τον οποίο σχετίζονται μέχρι 

σήμερα.  

 

 

2.3 Επιλογή είδους επιχείρησης 

 

Το Smiyl ιδρύθηκε το 2013 ως ατομική επιχείρηση, και μέχρι σήμερα αριθμεί 11 υπαλλήλους στο κεντρικό 

του κατάστημα στην Θεσσαλονίκη και σε τέσσερα παραρτήματα σε Κέρκυρα, Καστοριά, Γιαννιτσά και Κιλκίς 

αντίστοιχα.  

Η επιλογή του τύπου της ατομικής επιχείρησης έγινε διότι αρχικά υπήρχε μόνο ο ιδιοκτήτης και αποτελούσε 

την πιο ευέλικτη μορφή επιχείρησης που υπάρχει. Η οικονομική δυσκολία που προκύπτει από την κάλυψη του 

ασφαλιστικού φορέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) προϋπήρχε και καλυπτόταν από την εργασία 

του ιδιοκτήτη ως διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας κι έτσι εξοβελίστηκε γρήγορα. Ο φόβος για 

δέσμευση της περιουσίας του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που η επιχείρηση κατέγραφε μόνο ζημιές ήταν μηδαμινός 

αφού το συγκεκριμένο άτομο δε φέρει ιδιοκτησία.  

Οι υπόλοιπες μορφές επιχείρησης που θα μπορούσαν να υπάρχουν όπως για παράδειγμα οι Ομόρρυθμες 

Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Κοινωφελείς Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αποκλείστηκαν επειδή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν 

επιθυμούσε τη συμμετοχή σε μια εταιρεία αλλά την ίδρυση της δικής του.  

Συμπληρωτικά αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε ποτέ υποψήφιος για να υπάρξει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας 

εταιρείας.  

 

Κεφάλαιο 3 

3.1 SWOT Analysis 

3.2  

Η ανάλυση SWOT είναι μία γενική τεχνική σχεδιασμού και οργάνωσης ενός συνεκτικού πλαισίου για τη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν την επιχείρηση, όσο αναφορά το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. H 

ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats.  

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά και αδύναμα σημεία μιας επιχείρησης, καθώς και οι 

ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύναμα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και 

στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα 

να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.). Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε 

αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις 

στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.). 

Ως εσωτερικό περιβάλλον ορίζουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που πηγάζουν από την ίδια την επιχείρηση. 

Τέτοια μπορεί να είναι οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης, το κτίριο που στεγάζεται και η κατάρτιση των 

εργαζομένων. Στην περίπτωση του Smiyl, ο στόχος του επιχειρηματία είναι να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η μύηση στη φιλοσοφία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε κάθε 

κοινωνική έκφανση, φιλοσοφία που οφείλουν να ενστερνίζονται και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση. Προς το 

παρόν, οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί είναι άτομα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του επιχειρηματία.  

Ως εξωτερικό περιβάλλον ορίζονται τα χαρακτηριστικά που προέρχονται από εξωγενείς καταστάσεις, όπως 

ο ανταγωνισμός, η νομοθεσία, το φορολογικό πλαίσιο. Στο εξωτερικό περιβάλλον, η επιχείρηση 

αποσταθεροποιείται συνεχώς από το ευμετάβλητο οικονομικό, φορολογικό και νομοθετικό περιβάλλον αλλά και 

την οικονομική κρίση. 
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3.2 Δείκτες επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

  

Σύμφωνα με την έκθεση του World Economic Forum, “Global Competitiveness Report 2015-2016” η 

Ελλάδα παραμένει στάσιμη στην 81η θέση μεταξύ 140 χωρών ανά τον κόσμο, θέση που δε θεωρείται καλή και 

ελπιδοφόρα για να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα. Αντίστοιχη επίδοση κατέγραψε η Ελλάδα και στην 

προηγούμενη αξιολόγηση (Global Competitiveness Report 2014-2015), καταλαμβάνοντας την 81η θέση μεταξύ 

144 χωρών, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα βρισκόταν στην 91η θέση της σχετικής κατάταξης. Μάλιστα, η ελληνική 

οικονομία αξιολογείται ως η λιγότερο ανταγωνιστική μεταξύ των θεωρούμενων ως προηγμένων οικονομιών του 

πλανήτη. 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του “Global Competitiveness Report 2015-2016”, η 

Ελλάδα, με βαθμολογία 4,02 απέχει “έτη φωτός” από την κατέχουσα τα παγκόσμια πρωτεία, σε επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας, Ελβετία, η οποία με βαθμολογία 5,76 διατηρεί την πρώτη θέση για έβδομη συνεχή χρονιά, 

με ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς, που αξιολογεί το World Economic Forum. 

Σε σχέση με χώρες που παραδοσιακά είναι ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα και γεωγραφικά αλλά και σαν 

οικονομικά μεγέθη παρατηρούμε το εξής. Αμέσως μετά την Ελλάδα σε καλύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία 

Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον 

Strengths  

• 12ετής εμπειρία στη διερμηνεία της Ελληνικής 

Νοηματικής γλώσσας 

• Εξαιρετικές επαφές μέσα στην Κοινότητα των 

Ελλήνων Κωφών 

• Εξαιρετικές επαφές με πρόσωπα σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς της δημόσιας ζωής 

• Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

• Μικρός ανταγωνισμός στη Βόρεια Ελλάδα 

• Σπανιότητα του αντικείμενου 

• Ευελιξία λόγω του μικρού αριθμού υπαλλήλων 

• Όραμα και πίστη στο όραμα αυτό 

• Εργατικότητα προς τον στόχο 

• Πολύ καλή διαφήμιση μέσω της τεχνικής 

Advertorials  

• Ενδελεχής έρευνα για σωστή επιλογή 

προσωπικού 

 

Opportunities 

• Αύξηση του ενδιαφέροντος για εκμάθηση της 

Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας από 

αναπληρωτές ή φοιτητές ως προσόν για 

πρόσληψη στα ειδικά σχολεία 

• Χαμηλό μισθολογικό κόστος 

• Ευρωπαϊκή νομοθεσία για προσβασιμότητα 

• Συνταγματική αναγνώριση της Ελληνικής 

Νοηματικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του 

κράτους, ισότιμης με τα Νέα Ελληνικά 

• Μηδενικό ανταγωνιστικό περιβάλλον 

 

Weaknesses 

• Απόκτηση γνώσης τεχνογνωσίας και 

εκπαιδευτικού υλικού από τους υπαλλήλους 

• Άρνηση των υπαλλήλων για πρόσληψη πλήρους 

απασχόλησης λόγω των επιδομάτων που 

λαμβάνουν  

• Πιθανότητα τριβών μεταξύ σπουδαστών και 

εκπαιδευτών  

• Τριβές μεταξύ του ιδιοκτήτη και του συνεργάτη 

λόγω διπλής ιδιότητας 

 

Threads 

• Ευμετάβλητο φορολογικό σύστημα 

• Μεγάλη φορολογία 

• Γραφειοκρατία 

• Οικονομική κρίση 

• Χρηματοδότηση 
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(77η), η Σλοβακία (67η), η Κύπρος (65η), η Ουγγαρία (63η), η Σλοβενία (59η), η Βουλγαρία (54η), η Ρουμανία 

(54η), η Μάλτα (48η), η Λετονία (44η), η Ιταλία (43η), η Πολωνία (41η), η Ισπανία (33η) και η Ιρλανδία (24η).  

Είναι εύλογο λοιπόν, οι επενδυτές να προτιμούν χώρες που οι δείκτες είναι σαφώς καλύτεροι από τους 

ελληνικούς και που οι επενδύσεις τους θα «πέσουν» σε περιβάλλοντα πολύ πιο σταθερά και ασφαλή. 

Αποτρέπονται λοιπόν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και γεμίζουν με ανασφάλεια τους επενδυτές, όσοι εξ αυτών 

τελικά επενδύσουν στην Ελλάδα, οι δείκτες αυτοί.  

 

 
 

 

 

3.3 Κλαδική μελέτη ICAP για την ιδιωτική εκπαίδευση 
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Όπως προκύπτει από τη νέα έκδοση της κλαδικής μελέτης της ICAP Group, μέλους της Global Finance, 

το μερίδιο των μαθητών ιδιωτικών σχολείων επί του συνολικού αριθμού των μαθητών είναι μικρό, μόλις 6,4%, 

έχει παραμείνει δε σε χαμηλό επίπεδο επί δεκαετίες. Από την άλλη όμως πλευρά, ο ιδιωτικός τομέας κυριαρχεί 

στη μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, κλπ. Οι συνολικές 

δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. το 2008, όπως προκύπτει από εκτιμήσεις της 

ICAP που βασίζονται στην επεξεργασία των επίσημων δεδομένων της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών. 

Οι δαπάνες για τυπική εκπαίδευση αντιπροσώπευαν λιγότερο από το ένα τέταρτο των συνολικών. 

 

Μαθητικός πληθυσμός στη δημόσια και ιδιωτική γενική τυπική εκπαίδευση 

Το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούν τα ιδιωτικά σχολεία είναι ελεγχόμενο σε σημαντικό βαθμό από 

το δημόσιο: είναι ένας από τους λίγους κλάδους της οικονομίας όπου εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη παρέμβαση 

του κράτους. Επίσης, υπάρχει υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 80% των 

μαθητών ιδιωτικών σχολείων βρίσκεται στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αττική συγκεντρώνει ποσοστό 

που υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. 

Η δημιουργία ενός φροντιστηρίου είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Η ίδρυση όμως ενός νέου ιδιωτικού 

σχολείου απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και ενέχει αρκετές δυσκολίες. Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός ως 

προς τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Επιπλέον, η καθιέρωση και εδραίωση της φήμης 

ονόματος ορισμένων μεγάλων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων καθιστά δύσκολη την είσοδο νέων ανταγωνιστών, 

κυρίως στην περιφέρεια της Αττικής. 

Η σταδιακή βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει το έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα ιδιωτικά σχολεία ήταν παραδοσιακά 

πρωτοπόρα ως προς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων όπως το ολοήμερο σχολείο στο δημόσιο επέφερε αλλαγές και οδήγησε σε ελλείψεις 

προσωπικού στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εντείνοντας τον 

ανταγωνισμό μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων εκπαίδευσης. 

Αν και τα τελευταία χρόνια ο συνολικός κύκλος εργασιών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αυξάνεται με 

ρυθμούς υψηλότερους του πληθωρισμού, η κερδοφορία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα: το περιθώριο EBITDA 

του κλάδου ήταν 7,9% (ΜΟΔ για 2004-2008). Επίσης, λόγω της χρονικής διαφοράς μεταξύ είσπραξης 

απαιτήσεων (κυρίως δίδακτρα) και πληρωμής προμηθευτών (κυρίως μισθοδοσία), δημιουργούνται αυξημένες 

ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες επιβαρύνουν τα αποτελέσματα. Περαιτέρω, βάσει των στοιχείων 

ομαδοποιημένου ισολογισμού αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών 

εκπαιδευτηρίων αυξήθηκε κατά 10,7% το 2008, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ρυθμός υψηλότερος της 

αντίστοιχης μεταβολής του κόστους, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μικτού περιθωρίου (το μικτό 

κέρδος του δείγματος των 34 εταιρειών αυξήθηκε κατά 24,2% την περίοδο 2007-2008). Η βελτίωση των 

παραπάνω μεγεθών υπερκάλυψε τόσο την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών, όσο και των λειτουργικών 

εξόδων και οδήγησε στην εμφάνιση θετικού λειτουργικού αποτελέσματος το 2008. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 

52,2% και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) ήταν θετικό το 2008, έναντι αντίστοιχης ζημίας του 2007. 

Σύμφωνα με εκπροσώπους της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οικονομική παγκόσμια κρίση ενδέχεται να 

επηρεάσει και τον κλάδο τους. Ωστόσο, η ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση είναι σχετικά ανελαστική και 

υπερβάλλουσα και η εκπαίδευση είναι από τους καθοριστικότερους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινωνίας και 

της οικονομικής ανάπτυξης και αυτό θα περιορίσει πολύ τις αρνητικές επιδράσεις της γενικευμένης οικονομικής 

κρίσης στον κλάδο. 

 

3.4 Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

  

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου κόσμου. Είναι το μέσο που καθιστά τη ζωή 

μας πιο εύκολη και μας δίνει πρόσβαση σε πληροφόρηση, υπηρεσίες, διασκέδαση και άλλα πολλά. Στον τομέα 

των επιχειρήσεων, το διαδίκτυο αποτελεί ένα ακόμα πιο ισχυρό μέσο για να επεκταθεί το κοινό μιας επιχείρησης 

και ως εκ τούτου ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν ή να αποκτήσουν τα προϊόντα που 

χρειάζονται.  

 Τι πλεονεκτήματα έχει όμως το ηλεκτρονικό εμπόριο ή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εν γένει; Αρχικά το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι η διαθεσιμότητα των αγορών 24 ώρες την ημέρα. 

Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και κόστος αφού δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα όπου πληρώνεται 

ενοίκιο και ρεύμα, και φυσικά λιγότεροι υπάλληλοι απασχολούνται που σημαίνει λιγότερο κόστος για την 

επιχείρηση κι έτσι εξοικονόμηση πόρων για επανεπένδυση. Η εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία είναι πλέον 

ισότιμη με τον υπόλοιπο πληθυσμό αφού όλοι «εισέρχονται» στο κατάστημα μέσω του ηλεκτρονικού τους 

υπολογιστή από το σαλόνι του σπιτιού τους.  

 Ωστόσο, όπως κάθε τι, έτσι και το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν κάποια 

μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει ακόμα μεγάλο ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια των συναλλαγών, με 
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αποτέλεσμα οι πελάτες να φοβούνται να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε πως είναι δυνατό να συμβεί λάθος πιο εύκολα σε σχέση με τη φυσική παρουσία σε κατάστημα, 

λάθος αγοράς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι 

παραπλανητικά ή δεν έχουν διεξοδικά ελεγχθεί από τον πελάτη πριν την αγορά. Τέλος, είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε πως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι απρόσωπες και δεν τις προτιμούν οι ηλικιωμένοι καθώς είναι 

πιθανότερο να μην έχουν εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου. Είναι ζωτικής σημασίας 

να αναφερθεί ως μειονέκτημα, η αύξηση της ανεργίας κυρίως των πωλητών αφού τα ηλεκτρονικά καταστήματα 

δεν απασχολούν αυτή την ειδικότητα. Ωστόσο, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο 

προσωπικό σε τομείς όπως η πληροφορική.  

 Στην περίπτωση του Smiyl, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να παρέχονται 

μέσα από την πλατφόρμα του Skype. Με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα μεγιστοποίησης της ομάδας στόχου, που 

είναι οι ενδιαφερόμενοι για την Ελληνική Νοηματική γλώσσα, από τα στενά όρια της Θεσσαλονίκης μεγεθύνεται 

στο έπακρο αφού οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα μέσω διαδικτύου. Οι 

εκπαιδευτές που απασχολούνται στο Smiyl, δε χρειάζεται να μετακινηθούν οπότε η όλη διαδικασία είναι 

εξαιρετικά βολική για την ανάπτυξη της επιχείρησης από τη βάση της.  

 

3.5 Τρόποι διεθνοποίησης επιχειρήσεων  

  

Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Το γεγονός αυτό οδηγεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να 

στρέψουν το βλέμμα και το ενδιαφέρον τους όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και σε γειτονικές χώρες, ή ακόμα 

περισσότερο, σε χώρες μακρινές. Ποιοι είναι όμως οι τρόποι που μια επιχείρηση μπορεί να το καταφέρει αυτό; 

Πρώτος και πιο εύκολος τρόπος, και πιο συχνά εμφανιζόμενος τρόπος διείσδυσης σε ξένες αγορές είναι 

οι άμεσες και έμμεσες εξαγωγές. Άμεσες εξαγωγές, όπως φανερώνει και ο τίτλος περιλαμβάνουν άμεση εξαγωγή 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε έχοντας ένα φυσικό σημείο πώλησης στις ξένες 

αγορές, είτε μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε πουλώντας απευθείας (παρακάμπτοντας τους 

χονδρέμπορους) στα τελικά σημεία πώλησης. Αυτός ο τρόπος εξαγωγών μπορεί να εφαρμοστεί πιο εύκολα σε 

αγορές χωρίς πολλές πολιτικές-οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες.  

Έμμεσες εξαγωγές, είναι η συνηθέστερη μέθοδος εισόδου σε νέες αγορές. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 

κάνουν μία εμπορική συμφωνία με κάποιον διανομέα-χονδρέμπορο για την πώληση των προϊόντων τους στην 

νέα αγορά. Είναι σημαντικό για να κερδίσει κανείς τον συνεργάτη του (διανομέα) να του παρουσιάσει εξ αρχής 

το Εξαγωγικό Πλάνο Marketing της επιχείρησής του.  

Δεύτερος τρόπος: οι ξένες άμεσες επενδύσεις (FDI ή ΞΑΕ), οι οποίες εμφανίζονται όταν έχουμε μια 

ξένη εταιρία να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο, μια εγχώρια επιχείρηση σε ποσοστό άνω του 10% επί του 

συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή απόκτηση μεριδίου μικρότερου κάτω του 

10% θεωρείται επένδυση χαρτοφυλακίου, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το πλείστον μέσω του Χρηματιστηρίου. 

Ένας ακόμα τρόπος διεθνοποίησης μιας επιχείρησης είναι να εξαγοράσει μερικώς ή ολικά μια 

επιχείρηση που εδρεύει και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν ένα κράτος 

ενδιαφερθεί να πουλήσει μια δημόσια εταιρεία και με την αγορά της από ξένους επενδυτές οδηγούμαστε σε 

διεθνοποίηση τρόπον τινά των επιχειρήσεων τους αφού τώρα πια οι επενδυτές έχουν λόγο στην συγκεκριμένη 

εταιρεία.   

Επίσης, μια επιχείρηση μπορεί να διεθνοποιηθεί αν ιδρύσει υποκαταστήματα σε ξένες χώρες. Η 

συγκεκριμένη επένδυση είναι εξαιρετικά μικρότερη από τη δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων στην ξένη 

χώρα. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε ξένη χώρα είναι επίσης ένας τρόπος για μια επιχείρηση να 

αποκτήσει πρόσβαση στις ξένες αγορές. Η δημιουργία γραφείου αντιπροσωπείας μιας επιχείρησης είναι ένας 

τρόπος ακόμα αλλά με σαφώς μικρότερη ισχύ από τους προηγούμενους.  

Οι συνηθέστεροι τρόποι για μια επιχείρηση να ανοιχτεί στις ξένες αγορές είναι μέσω της δικαιοχρησίας 

(franchising) και της αυστηρής αδειοδότησης (licensing). Franchising ή δικαιοχρησία ονομάζεται η τεχνική της 

υιοθέτησης και να χρήσης ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου και η επονομασία κάποιου άλλου έναντι 

ενός αντιτίμου. Είναι το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν 

εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής 

τεχνογνωσίας ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση με σκοπό την μεταπώληση προϊόντων ή την 

παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Από την άλλη αδειοδότηση (licensing) είναι η νομική διαδικασία με την 

οποία ένας δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μεταβιβάζει σε ένα άλλο πρόσωπο το 

δικαίωμα παραγωγής και εκμετάλλευσης ενός προϊόντος, μιας πατέντας, μιας τεχνολογίας ή μιας υπηρεσίας, 

έναντι αμοιβής. 

Τέλος είναι χρήσιμο να αναφέρουμε κάποιους ακόμα τρόπους διεθνοποίησης που αφορούν, ωστόσο, σε 

μεγάλες επενδύσεις.  

 Greenfield FDI Αναφερόμαστε στην εκ του μηδενός επένδυση κατά την οποία πραγματοποιείται αγορά 

οικοπέδου, ανέγερση κτιρίου και εγκατάσταση μιας επιχείρησης από το μηδέν.  

https://www.euretirio.com/paragogi/
https://www.euretirio.com/oikonomika-agatha/
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 Brownfield FDI Αφορά την αγορά ή ενοικίαση μιας έτοιμης εγκατάστασης, ενός έτοιμου κτιρίου στο 

οποίο όμως αλλάζει η χρήση με την εγκατάσταση της νέας επιχείρησης.  

 Joint venture (κοινοπραξία) Ουσιαστικά αναφερόμαστε στη συνεργασία δυο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων με ταυτόχρονη δημιουργία μιας νέας νομικής οντότητας.  

 Συγχώνευση. Λέγοντας συγχώνευση εννοούμε την ένωση δύο ή περισσοτέρων εταιρειών επί ίσοις όροις 

με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας 

τους. Οι δυο εταιρείες μέσω μιας αμοιβαίας συμφωνίας μετατρέπονται ουσιαστικά σε μια ενιαία νομική οντότητα 

που συνδυάζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις διαδικασίες και τους πόρους των δυο εταιρειών.  

 Εξαγορά. Οι διαφορές μεταξύ συγχώνευσης και εξαγοράς είναι ότι στην εξαγορά τα στοιχεία 

του Ενεργητικού και του Παθητικού της επιχείρησης που πωλείται απορροφούνται από την εταιρία-αγοραστή. Η 

εταιρεία αγοραστής είτε διαπραγματεύεται με τη διοίκηση της εταιρίας-στόχου, είτε μπορεί να κάνει μια δημόσια 

προσφορά απευθείας στους μετόχους της εταιρείας που θέλει να αγοράσει. Το ποσό που καταβάλλεται πάνω από 

τη λογιστική αξία της αποκτηθείσας επιχείρησης, καταγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις ως υπεραξία. 

Αντιθέτως στην περίπτωση της συγχώνευσης δυο ή περισσότερες εταιρείες ενώνονται για να σχηματίσουν μια 

νέα εταιρεία ( νομική οντότητα ). Σε αυτή την περίπτωση οι μετοχές των δύο εταιρειών ανταλλάσσονται με 

μετοχές της νέας εταιρείας.  

  Turnkey project. Είναι ο τρόπος που λέγεται «με το κλειδί στο χέρι».  

 

Κεφάλαιο 4  

4.1 Χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης Smiyl  

 

 
  

 Στο άνωθεν αρχείο, το οποίο παρατίθεται και σε μορφή excel για περαιτέρω μελέτη, παρακολουθούμε ένα πρώτο 

σενάριο χρηματοοικονομικής ανάλυσης της επιχείρησης Smiyl, το οποίο πιστεύεται ότι είναι το πιο ρεαλιστικό.  

 Αρχικά, βλέπουμε τα έσοδα που μπορεί να έχει σε βάθος πενταετίας χωρίζοντας τα έτη με κάθετες 

στήλες. Στις οριζόντιες στήλες, ψηλά, βλέπουμε τα έσοδα που έχει το κεντρικό φροντιστήριο με 55 σπουδαστές 

ως πελάτες και μέσο όρο πληρωμής τα 460€ ετησίως για κάθε έναν από αυτούς. Στη συνέχεια βλέπουμε, την 

αντίστοιχη πρόοδο που έχουν τα τέσσερα υποκαταστήματα που η σχολή διατηρεί στην Κέρκυρα, την Καστοριά, 

τα Γιαννιτσά και το Κιλκίς.  Επίσης, βλέπουμε τις χρηματοδοτήσεις που θα πάρει η εν λόγω επιχείρηση, που 

αφορούν σε ένα ΕΣΠΑ, σε ένα προσωπικό δάνειο του ιδιοκτήτη από φίλους και στην επιδότηση πρόσληψης 

Ατόμων με Αναπηρία που δίδεται από τον ΟΑΕΔ προς ιδιώτες που επιθυμούν να απασχολήσουν Α.Με.Α. στην 

επιχείρηση τους καλύπτοντας τους όλες τις ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων με αναπηρία.  

 Στο δεύτερο πίνακα, παρακολουθούμε τα έξοδα που έχουν το κεντρικό κατάστημα μαζί με τα 

υποκαταστήματα. Ούτως ειπείν, αναφερόμαστε στα ενοίκια, τα λειτουργικά έξοδα, τους μισθούς των 

εργαζομένων και τις χορηγίες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για κάθε ένα υποκατάστημα ξεχωριστά.  

 

 

http://www.euretirio.com/2010/07/energitiko-periousiako-stoixeio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/pathitiko.html
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Στον παραπάνω πίνακα, μπορεί κανείς να διακρίνει τα κέρδη ή τις ζημίες που πιστεύεται ότι θα έχει η επιχείρηση 

σε τέσσερα επίπεδα. Αρχικά βλέπουμε το ποσό που προκύπτει πριν τη φορολόγηση, μετά τη φορολόγηση, μετά 

από υπολογισμούς τεκμαρτού εισοδήματος του ιδιοκτήτη αν εργαζόταν σε μια άλλη σχολή ως υπάλληλος και 

τέλος υπολογίζεται πόσα χρήματα θα έχει ο ιδιοκτήτης αν καταφέρει τελικά να πάρει τις χρηματοδοτήσεις που 

στοχεύει.  

 Ξεκάθαρα, γίνεται αντιληπτό ότι χωρίς τις χρηματοδοτήσεις, η εκκίνηση της επιχείρησης μοιάζει 

εφιαλτική και σίγουρα θα είναι μια δύσκολη υπόθεση για τον ιδιοκτήτη να καταφέρει να κάνει το όνειρο του 

πραγματικότητα. Ωστόσο, αν καταφέρει να πάρει τις χρηματοδοτήσεις που στοχεύει, βλέπουμε πως το όνειρο 

μπορεί να επιτευχθεί εξαιρετικά πιο εύκολα.  

 Στο επισυναπτόμενο αρχείο κανείς μπορεί να βρει δυο ακόμα πίνακες που αφορούν σε ένα αισιόδοξο 

σενάριο και σε ένα απαισιόδοξο σενάριο βασισμένα σε παραδοχές που στηρίζονται στην πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα, το αισιόδοξο σενάριο στηρίζεται στην καμπάνια που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία Κωφών 

Ελλάδος για τη Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας ως ισότιμης με τα Νέα 

Ελληνικά. Είναι βέβαιο ότι μια τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει σε αύξηση τουλάχιστον σε 25% των σπουδαστών 

στη σχολή Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας. Στο απαισιόδοξο σενάριο, η σκέψη είναι ότι η αναγνώριση της 

γλώσσας θα καθυστερήσει ενώ ταυτόχρονα η ύφεση θα συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, κι έτσι όλο και λιγότεροι 

θα επενδύουν χρήματα στην εκπαίδευση τους κι έτσι το Smiyl θα χάσει 25% από τους πελάτες/σπουδαστές του.  

 

Συμπεράσματα 

 

 Η σύγχρονη Ελλάδα αποτελεί το λιγότερο, ίσως, ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές και τους 

επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν εντός των συνόρων της σε σχέση με άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φορολογικό σύστημα, η πολιτική ρευστότητα, η γραφειοκρατία και το γενικότερο κλίμα 

δυσαρέσκειας που επικρατούν αποτελούν συντελεστές μετρήσιμους και σίγουρα το πρόσημο για νέες επενδύσεις 

είναι αρνητικό.  

 Οι νέες ιδέες όμως, οφείλουν, και προς τον εαυτό τους και προς την κοινωνία αλλά και προς τον 

επιχειρηματικό τομέα, να γίνονται πραγματικότητα και να ωθούν τους ανθρώπους και την αγορά σε όλο και 

υψηλότερο επίπεδα. Το δυσάρεστο αυτό κλίμα ίσως να είναι σήμερα, μια τροχοπέδη στην ίδρυση και τη 

διαχείριση, κυρίως με όρους οικονομίας, μιας νέας επιχείρησης, ωστόσο στον αντίποδα υπάρχουν νέα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, νέοι πόροι που μπορεί κανείς να αντλήσει όχι μόνο χρήματα αλλά και υπηρεσίες και 

υποστήριξη για να επιχειρήσει.  

 Το Smiyl ίσως φαίνεται να είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που ενώ οι συνθήκες δεν το ευνοούν, 

εκείνο καταφέρνει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Το επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο βασίζεται είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός, η καρδιά στην οποία κάθε φορά στηρίζεται για να σχεδιάσει το μέλλον, να αντιμετωπίσει 

τις δυσκολίες που προκύπτουν και να αναζητήσει τρόπους για την περαιτέρω εξέλιξη του.  
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Αποτελεί η φορολογική συμμόρφωση πεδίο έρευνας αποκλειστικά της 

οικονομικής επιστήμης; Πως επηρεάζουν η κουλτούρα, οι θεσμοί, η 

φορολογική δικαιοσύνη – ανταπόδοση και οι κοινωνικές επιταγές; Μελέτη 

περίπτωσης: Φορολογική Ηθική στην Ελλάδα - Παναγιώτης Δ. Μητράκος 

 

 

Παναγιώτης Δ. Μητράκος 

Υποψήφιος Διδάκτορας, 

Tμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: 1) να συγκρίνει το επίπεδο φορολογικής συνείδησης στη χώρα μας πριν 

και μετά την εποχή των μνημονίων. Να παρουσιάσει μέσα από στατιστικά στοιχεία την αντίληψη που έχουν οι 

έλληνες πολίτες σχετικά με: α) την ανταποδοτικότητα της φορολογίας β) την δικαιοσύνη του φορολογικού 

συστήματος, γ) την διάδοση της φοροδιαφυγής δ) τον καταμερισμό των φορολογικών βαρών. Επιπρόσθετα θα 

γίνει παρουσίαση των βασικών φορολογικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, 

ενώ παράλληλα θα ασκηθεί κριτική για το εάν έχουν αποδώσει στην καλλιέργεια θετικής φορολογικής 

συνείδησης.   

 

 

Ειδικότερα σκοπός της παρούσας εργασίας είναι:  

Να παρουσιάσει μέσα από στατιστικά στοιχεία την αντίληψη που έχουν οι Έλληνες πολίτες και Έλληνες 

επιχειρηματίες σχετικά με: 

 Τη ανταποδοτικότητα της φορολογίας 

 Την δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος 

 Την διάδοση της φοροδιαφυγής 

 Τη λειτουργία βασικών θεσμών του κράτους, όπως είναι το κοινοβούλιο, η δικαστική εξουσία, η δημόσια 

διοίκηση και ιδιαίτερα η φορολογική διοίκηση και την επιρροή αυτών στην καλλιέργεια αρνητικής 

φορολογικής ηθικής. 

 

Να παρουσιάσει επίσης μέσα από στατιστικά στοιχεία: 

 Τον καταμερισμό των φορολογικών βαρών και ειδικότερα τη σχέση άμεσων – έμμεσων φόρων μεταξύ της 

Ελλάδας και άλλων κρατών της Ε.Ε. 

 Τις κοινωνικές επιταγές – κοινωνικές νόρμες 

 

Επιπρόσθετα θα γίνει παρουσίαση των φορολογικών μέτρων που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια και θα 

ασκηθεί κριτική στο εάν έχουν πετύχει το στόχο τους. Ποιοι είναι οι μακροχρόνιοι και ποιοι οι βραχυχρόνιοι 

στόχοι της φορολογίας. 

 

 

1. Παράδειγμα Φορολογίας – Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ – Φορολογία 

Επιχειρήσεων – Μισθωτών - Συνταξιούχων 

 

Αμέσως πιο κάτω παραθέτουμε οικονομικά στοιχεία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης η οποία εμφανίζει (έστω) 

καθαρά κέρδη ύψους 34.000 Ευρώ περίπου.   Με το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως αυτό 

ισχύει το οικονομικό έτος 2018 και  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στην επιχείρηση, δηλαδή 

πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία, θα έχουμε την παρακάτω κατανομή 

του καθαρού κέρδους:  
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• Επιχείρηση με καθαρά κέρδη            34.000 Ευρώ ετησίως 

• Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία      9.163     «      (26,95%) 

• Φόρος Εισοδήματος:        5.803      « 

• Τέλος επιτηδεύματος:                           650     « 

• Εισφορά Αλληλεγγύης:                         418      « 

Καθαρό Ετήσιο Εισόδημα:               17.966  Ευρώ 

       

Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά το 53% των κερδών αποτελεί φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία. Εάν 

η εν λόγω επιχείρηση είναι καινούργια θα επιβαρυνθεί με προκαταβολή φόρου επόμενου έτους η οποία μπορεί 

να προσεγγίσει το 100% του φόρου δηλαδή 5.800 Ευρώ περίπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προκαταβολές 

συμψηφίζονται μεταξύ τους (δηλαδή προηγούμενου και επόμενου έτους.  

 

Η φορολογία εισοδημάτων από εμπορικές δραστηριότητες και ελευθέρια επαγγέλματα των Νομικών 

Προσώπων (Ανώνυμες Εταιρίες, ΕΠΕ, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες – ΙΚΕ Ομόρρυθμες και 

Ετερόρρυθμες Εταιρίες)  είναι 29% από το πρώτο Ευρώ,  ενώ η προκαταβολή επομένου έτους ανέρχεται 

στο 100% επί του φόρου του προηγούμενου έτους.  

 

Αντίθετα η φορολογία των μισθωτών – συνταξιούχων αποδίδεται από τον παρακάτω πίνακα:  

 

 
    

 

Παρατηρήσεις επί της διάρθρωσης της πιο πάνω κλίμακας φόρου ανά φορολογητέο εισόδημα: 

 

 Υπάρχει αφορολόγητο το οποίο αντιστοιχεί σε 8.500 Ευρώ (1.900 Ευρώ φόρου). 

Κατά συνέπεια για εισοδήματα άνω των 8500 ευρώ και μέχρι των 20.000 Ευρώ ο φορολογικός συντελεστής 

ανέρχεται σε 22%. 

  

 

  

    

2. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι ψήφισης φορολογικών νομοσχεδίων με στόχευση στην 

διεύρυνση της φορολογικής βάσης και της φορολόγησης εισοδημάτων από το πρώτο 

Ευρώ; 

 

 

 Ο βασικός λόγος έγκειται στον εισπρακτικό χαρακτήρα των μέτρων 

 Λόγω ανεπάρκειας τρόπων καταπολέμησης της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις καταφεύγουν στον εύκολο τρόπο απόκτησης δημοσίων εσόδων μέσω της αύξησης φορολογικών 

συντελεστών και μέσω διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Έχουμε δηλαδή μείωση του αφορολογήτου ορίου, 

πράγμα που δηλώνει εμμέσως πλην σαφώς ότι ο φορολογούμενος είναι φοροφυγάς. Από τη στιγμή που 

φορολογούνται τα εισοδήματα από εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα από το πρώτο Ευρώ, οι 

περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσφύγουν στην φοροδιαφυγή για λόγους 

βιωσιμότητας.  

 

Κλιμάκιο εισοδήματος 

(ευρώ)  

Φορολογικός συντελεστής 

%  

Φόρος κλιμακίου 

(ευρώ)  

Σύνολο  

Εισοδήματος  Φόρου  

(ευρώ)  (ευρώ)  

20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00  4.400,00  

10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00  7.300,00  

10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00 

Υπερβάλλον  45%          
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 Η συγκεκριμένη τακτική όμως μπορεί να αποδίδει βραχυχρόνια (πράγμα που είναι επίσης αμφίβολο), 

και να επιφέρει τα απαιτούμενα έσοδα προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο πλεόνασμα του 

προϋπολογισμού, αλλά από την άλλη πλευρά, καλλιεργεί αίσθημα αδικίας στους φορολογούμενους κάποιοι εκ 

των οποίων οδηγούνται στην παραοικονομία, στη φοροδιαφυγή και στην αδήλωτη εργασία ως μοναδική διέξοδο 

στην οικονομική επιβίωσή τους αυτών και των οικογενειών τους.  

 Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοαπασχολούμενοι που υποαπασχολούνται. Το ίδιο 

συμβαίνει και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και ταυτόχρονα εργοδότες δύο -   τριών εργαζομένων. Για 

να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ένα φορολογικό, ασφαλιστικό και επιχειρησιακό μοντέλο και να 

καταπολεμηθούν παθογένειες όπως η φοροδιαφυγή, η αδήλωτη εργασία και η παραοικονομία, θα πρέπει να 

υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται στο ίδιο καθεστώς ή να υπάρχει 

ωφέλεια από τον καταναλωτή για την είσπραξη αποδείξεων από τον επιχειρηματία. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να 

υπάρχει ένα σύστημα το οποίο υπομονεύει την επιχειρηματικότητα την ανάπτυξη και την μείωση της ανεργίας 

αλλά ενισχύει όλα τα παραπάνω φαινόμενα.   

 

Παρακάτω θα αναφερθώ σε ορισμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω: 

 

 

3. Ο αρνητικός φόρος εισοδήματος και η παγίδα της φτώχειας 

 

Έχουν θεσπιστεί ειδικά κοινωνικά επιδόματα (στον χώρος της φορολογικής νομοθεσίας και της δημόσιας 

οικονομικής είναι γνωστά ως αρνητικός φόρος εισοδήματος,717)  για όσους δηλώνουν ελάχιστο φορολογητέο 

εισόδημα λ.χ 300 Ευρώ το μήνα. Ειδικότερα οι  απαιτήσεις ένταξης για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 

αφορούν σωρευτικά: 

 στην μη απασχόληση σε άλλο φορέα, 

 στην μη αυτοαπασχόληση, 

  δηλαδή την ένταξη σε καθεστώς ανεργίας, 

 Στην έλλειψη βασικών εισοδημάτων από άλλες πηγές (λ.χ τόκους, μισθώματα), 

 Στην έλλειψη ακίνητης περιουσίας  

 στην μη φιλοξενία από συγγενικά άτομα που έχουν σχετικά υψηλό εισόδημα, ικανά να συντηρήσουν το 

«δικαιούχο» κοινωνικής παροχής. 

 

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει ως βασικό πλεονέκτημα την ευκολία εφαρμογής του καθώς απαιτεί ελάχιστα 

κριτήρια ελέγχου προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους (φορολογική δήλωση, δήλωση ενοικίου, ένταξη 

στις καταστάσεις ανέργων). 

 

Τα συγκεκριμένα άτομα βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλλημα το οποίο αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και 

ως «παγίδα φτώχειας»:  Εάν λ.χ. βρουν εργασία  με μερική απασχόληση η οποία θα δηλωθεί κανονικά στο 

ΕΦΚΑ μπορεί να λαμβάνουν 250-400 Ευρώ. Αυτομάτως θα ακυρωθούν από την δυνατότητα λήψης του 

κοινωνικού επιδόματος των 300 ευρώ. Τα άτομα αυτά έχουν συμφέρον να κάνουν συμφωνία με τον εργοδότη να 

μην δηλώνουν την απασχόληση, να λαμβάνουν τα χρήματα στο χέρι, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα 300 

ευρώ - που διαφορετικά δεν θα ελάμβαναν - συμπληρώνοντας το εισόδημά τους με «μαύρη εργασία». Οι 

εργοδότες παράλληλα - δεδομένων των υψηλότατων εισφορών που καλούνται να πληρώσουν - έχουν συμφέρον 

να μη δηλώσουν την εργασία, ρισκάροντας φυσικά ένα υψηλότατο πρόστιμο από τον εργοδοτικό φορέα του 

εργαζομένου ή την επιθεώρηση εργασίας. Οπότε τα συμφέροντα εργοδότη και εργαζομένου είναι κοινά και 

συγκλίνουν προς την απόκρυψη της εργασίας, οδηγούν δηλαδή στην αύξηση της αδήλωτης εργασίας και στην 

παραοικονομία με παράλληλη φοροδιαφυγή των εισοδημάτων του εργαζομένου. Περαιτέρω, ο εργαζόμενος στις 

παραπάνω περιπτώσεις λαμβάνει κοινωνικό επίδομα χωρίς να το δικαιούται απόλυτα. 

 

Τι θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικά; Το ποσό του κοινωνικού επιδόματος θα έπρεπε να χορηγείται ως 

κίνητρο στους εργοδότες προκειμένου να προσλάβουν προσωπικό και να λαμβάνεται στους εργαζόμενους 

με τη μορφή αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου και μισθού. Την ίδια στιγμή θα υπήρχε και επιδότηση 

των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρηματιών μέσα από την επιδοτούμενη απασχόληση.  

 

                                                 
717 Για πλήρη ορισμό και επεξήγηση του αρνητικού φόρου εισοδήματος βλ. και Τάτσος (2012) «Θεωρία των 

φόρων και φορολογική πολιτική» Εκδόσεις Κριτική σελ. 165-168. Στο ίδιο έργο γίνεται και η επεξήγηση του 

όρου «παγίδα της φτώχειας», ο οποίος πολύ εύστοχα προσεγγίζει το αδιέξοδο των ανέργων οι οποίοι 

προσφεύγουν στην σκιώδη οικονομία.  
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Μέσω της επιδότησης εργασίας αποφεύγεται η παγίδα της φτώχεια των εν δυνάμει εργαζομένων αλλά το 

σημαντικότερο είναι ότι τονώνεται θετικά η ψυχολογία τους, αφού θα λαμβάνουν και υψηλότερο 

ημερομίσθιο και θα νιώθουν παραγωγικοί και λειτουργικοί εντός της Ελληνικής Κοινωνίας.  

    

Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μέτρο που εφαρμόζεται για στρώματα που βρίσκονται κάτω από το όριο της 

φτώχειας να ωθεί εργαζόμενους και εργοδότες προς την ανασφάλιστη εργασία, ενώ εάν το ίδιο οικονομικό 

μέτρο χορηγούνταν με διαφορετικό τρόπο θα οδηγούσε στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση της 

αδήλωτης εργασίας. 

 

Δυστυχώς τα επιδόματα της μορφής κοινωνικών επιδομάτων ηχούν ευχάριστα στα αυτιά των ψηφοφόρων, οι 

οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι (ειδικά ως εργαζόμενοι) και ωθούνται είτε στην αδήλωτη απασχόληση – 

υποαπασχόληση είτε – ακόμα χειρότερο – στην μη απασχόληση.  

     

  

4. Σχέση άμεσων – έμμεσων φόρων. 

  

 Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα φορολογικό σύστημα που βαρύνεται υπέρμετρα από την έμμεση φορολογία, 

γεγονός που οδηγεί σε έλλειψη σωστής κατανομής φορολογικών βαρών εις βάρος των ασθενέστερων 

εισοδηματικά φορολογουμένων. Οι υψηλοί συντελεστές των έμμεσων φόρων επιβαρύνουν τα χαμηλά 

εισοδήματα, ειδικότερα όταν επιβάλλονται στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση 

προέβη σε αύξηση των  συντελεστών ΦΠΑ δύο φορές μέσα στο έτος 2010, σε αναζήτηση δημοσίων εσόδων. Με 

την εισαγωγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας το 1987 ο βασικός συντελεστής ήταν 16%. Αργότερα μέσα σε 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα  κατά το 2010 ο βασικός συντελεστής του ΦΠΑ σκαρφάλωσε αρχικά στο 19% και 

αργότερα στο 23%. Κατά δε το 2016 οι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν ακόμα 1% με αποτέλεσμα ο συντελεστής 

σήμερα να βρίσκεται στο 24%. Ο εν λόγω συντελεστής αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους στην Ε.Ε. Το μέτρο 

όμως αυτό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στις δημόσιες εισπράξεις αφού ανάγκασε τους καταναλωτές να 

μειώσουν την κατανάλωση βασικών προϊόντων λόγω της μειωμένης σε αυτούς αγοραστικής δύναμής. 

Ουσιαστικά επιβάρυνε τις χαμηλότερες τάξεις, ενισχύοντας τη σχέση άμεσων – έμμεσων φόρων εις βάρος των 

πρώτων και τέλος αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο αύξησης της φοροδιαφυγής από τους επιτηδευματίες (εμπόρους και 

ελεύθερους επαγγελματίες). Σε γενικές γραμμές στις πιο ανεπτυγμένες χώρες η αναλογία άμεσων και έμμεσων 

φόρων είναι ένα προς ένα. Δηλαδή από το σύνολο των φορολογικών εσόδων μιας χώρας το 50% περίπου αφορά 

άμεση φορολογία και το υπόλοιπο 50% έμμεση.  

Στην Ελλάδα οι έμμεσοι φόροι κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό και αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια των 

φορολογικών μηχανισμών για την άντληση και είσπραξη των άμεσων φόρων. 718    

Παρακάτω παραθέτουμε σχετικό πίνακα το οποίο απεικονίζει τη σχέση άμεσων – έμμεσων φόρων κατά το έτος 

2018 στις χώρες της Ε.Ε.  

 

Διαφορά Έμμεσης – Άμεσης Φορολογίας 

        Κράτος Ποσοστιαία Διαφορά έμμεσης 

/ άμεσης φορολογίας. 

ΕΛΛΑΔΑ 7,3% 

Βέλγιο 0% 

Γαλλία 3,3% 

Κύπρος 6,9% 

Πορτογαλία 5,2% 

Εσθονία 6,8% 

Ιταλία 0,3% 

Λετονία 6,8% 

Σλοβενία 6,3% 

Φινλανδία -2,1% 

Αυστρία  0,5% 

Μάλτα -1,8% 

Λουξεμβούργο -3,8% 

Ισπανία 1,26% 

Λιθουανία 6,1% 

Ολλανδία -0,6% 

                                                 
718  Βλ. 1) Τάτσος (2001) «Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα» Εκδόσεις Παπαζήση, και 2) Γλύκου 

(2009) Κράτος και Φορολογική Πολιτική  (176-177) 
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Σλοβακία 3,8% 

Γερμανία -2,75% 

Ιρλανδία -2,8% 

Πηγή: Καθημερινή. 

 

Στον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ. Σε ποσοστιαία διαφορά μεταξύ 

έμμεσων / άμεσων φόρων ως ποσοστό στο ΑΕΠ. Οι έμμεσοι φόροι υπερτερούν κατά 7,3% επί των άμεσων 

φόρων. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που πλησιάζουν τη χώρα μας είναι η Κύπρος (6,9%), η Εσθονία και η Λεττονία 

(6,8%). Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία και η Ιρλανδία, όπου οι 

άμεσοι φόροι κατέχουν υψηλότερο ποσοστό στο ΑΕΠ σε σύγκριση με τους έμμεσους. 

 

 

5. Αντικίνητρο αναζήτησης συγκεκριμένων αποδείξεων επαγγελμάτων  που κατά 

κανόνα βρίσκονται στην κορυφή της φοροδιαφυγής. 

 

Ενώ οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν ψηφίσει μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, δημιουργώντας 

όφελος από τους πολίτες μέσα από την αναζήτηση αποδείξεων ενός ορισμένου ποσοστού επί του εισοδήματός 

του, εντούτοις το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει βοηθήσει καθόλου στην μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτό 

εξηγείται αμέσως πιο κάτω: οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα να μαζέψουν αποδείξεις από οποιοδήποτε 

επιχείρηση ή κατάστημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων τους αφορά σε είδη super market και καύσιμα. Οι 

επιχειρήσεις αυτές λόγω του μεγάλου όγκου των συναλλαγών (super market) αλλά και της φύσης των 

συναλλαγών (υπόχρεοι σε τήρηση πραγματικής αποθήκης προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από 

κλοπές που πιθανόν να πραγματοποιούνται από το προσωπικό), καθώς και του τρόπου φορολόγησης (καύσιμα) 

δεν έχουν κανένα συμφέρον να αποκρύπτουν έσοδα,  αλλά τουναντίον επιδιώκουν να εκδίδουν κάθε απόδειξη 

για τους παραπάνω λόγους.  

 

Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο μέτρο καθίσταται άνευ ουσίας, δεδομένου ότι οι ομάδα που φοροδιαφεύγει με 

απόκρυψη εσόδων είναι αυτή των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και των λοιπών 

επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες. Να σημειωθεί ότι και οι λοιπές μικρομεσαίες εμπορικές ή βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις δύνανται να αποκρύβουν έσοδα αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές 

κατά τη διάρκεια εξωτερικών ελέγχων. Λ.χ. εμπορικά καταστήματα ή φούρνοι ή επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 

μπορούν να ελεγχθούν πολύ πιο εύκολα από φορολογικούς ή άλλου τύπου ελέγχους.  

 

Στις υπόλοιπες ομάδες που εκ φύσεως είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές, θα έπρεπε να υπάρχει πραγματικό 

συμφέρον από τους πολίτες να επιδιώκουν απόδειξη. Εάν λ.χ. ένας ηλεκτρολόγος, βαφέας, λογιστής, δικηγόρος, 

ιατρός, φυσιοθεραπευτής, γυμναστής ή υδραυλικός εξέδιδε απόδειξη στον πελάτη,719 αυτός θα έπρεπε 

τουλάχιστον να εξέπιπτε ολόκληρο το ΦΠΑ για να είχε συμφέρον να τη ζητήσει από τον επαγγελματία. Σε 

αντίθετη περίπτωση επιτηδευματίας και πελάτης θα έχουν κοινό συμφέρον να μην εκδοθεί απόδειξη αφού ο 

τελευταίος δεν θα πληρώσει το ΦΠΑ – το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα το εξέπιπτε από την φορολογία 

του. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν τα συμφέρονται επιχείρησης και πελάτη είναι κοινά προς την έκδοση φορολογικής 

απόδειξης, τότε μπορεί να αποδώσουν720, διαφορετικά οι καταναλωτές θα προσφεύγουν στην εύκολη λύση να 

χτίσουν το αφορόλογητό τους από τις αποδείξεις των supermarket και πρατηρίων καυσίμων και άλλων μεγάλων 

επιχειρήσεων που ούτως η άλλως δεν μπορούν να επιλέξουν αυτή τη μορφή της φοροδιαφυγής. (ενδεχομένως να 

επιλέγουν άλλες μορφές φοροαποφυγής ή φορολογικής αποδήμησης721, οι οποίες φυσικά απαιτούν άλλα μέτρα 

για καταπολέμηση των τελευταίων.  Για τους επαγγελματίες που δεν υπάγονται στο ΦΠΑ (κυρίως γιατροί), ένα 

ποσοστό επιστροφής φόρου  20-30% θα αποτελέσει λογικό κίνητρο των πελατών να ζητήσουν απόδειξη, ακόμα 

και στην περίπτωση που ο επαγγελματίας ζητήσει περισσότερα χρήματα.   

                                                 
719 Η απαρίθμηση των επαγγελμάτων είναι ενδεικτική. Ουσιαστικά εντάσσονται όλα τα επαγγέλματα παροχής 

υπηρεσιών και ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (λ.χ. κομμωτήρια, συνεργία, γυμναστήρια, σχολές 

χορού και ελεύθεροι επαγγελματίες). Τα μεγάλα ξενοδοχεία λ.χ.  δεν μπορούν να αποκρύψουν έσοδα 

δεδομένου ότι ξεφεύγουν από το χαρακτήρα της οικογενειακής επιχείρησης.  
720 Η επιστροφή του ΦΠΑ στον καταναλωτή είναι η ελάχιστη συνεισφορά για να έχει κίνητρο να ζητήσει 

απόδειξη. Φυσικά μπορεί ο επαγγελματίας να ζητήσει και περαιτέρω αύξηση λόγω φόρου  εισοδήματος αλλά 

αυτές είναι ακραίες περιπτώσεις και συμπεριφορές όπου οι πολίτες μπορούν να απομονώσουν είτε με καταγγελία, 

είτε με προτίμηση σε άλλους επαγγελματίες. 
721 Πρόκειται για την εικονική αλλαγή έδρας της επιχείρησης με σκοπό να ευνοηθεί από το φορολογικό 

καθεστώς μιας γειτονικής χώρας που είναι σαφώς μικρότερο λ.χ. Βουλγαρία, Κύπρος. Ο όρος που έχει 

επικρατήσει στα αγγλικά είναι tax flight. 
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6. Συνέπειες του Φορολογικού Συστήματος 

 

• Η συρρίκνωση ή ακόμα χειρότερα ο στραγγαλισμός της μεσαίας τάξης. Πολλές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τις δραστηριότητές τους με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας και 

της υποαπασχόλησης. 

• Η αναγκαστική προσφυγή στην παραοικονομία και την φοροδιαφυγή.722  

• Η αίσθηση της αδικίας των μικρών και μεσαίων τάξεων δεδομένης της φορολογίας από το πρώτο ευρώ 

για όλες τις επιχειρήσεις.    

• Η βασικότερη αρνητική συνέπεια του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος αποτελεί η διαμόρφωση 

αρνητικών προτύπων αναφορικά με την φορολογική συνείδηση. 

• Ένα άδικο φορολογικό σύστημα οδηγεί στην αντίληψη ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι ανήθικη πράξη. 

• Ειδικότερα για πολλές επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο βιωσιμότητας.  

• Η διάβρωση της φορολογικής συνείδησης έχει τεράστιες συνέπειες στη δημιουργία θετικών προτύπων 

για ολόκληρη την κοινωνία. 

• Η παγίδα της φτώχεια, δηλαδή η προσφυγή στην εκούσια ανεργία ή στην αδήλωτη απασχόληση, 

προκειμένου να μην χαθούν τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανεργίας.  

 

 

 

7. Παράγοντες που επηρεάζουν την φορολογική ηθική 

 

Α) Που αφορούν στο φορολογικό σύστημα:  

 

Δικαιοσύνη φορολογικού συστήματος – Ανταποδοτικότητα φορ. Συστήματος 

 

 

     Δίκαιος φόρος είναι αυτός για τον οποίο ο υπόχρεος αντιλαμβάνεται ότι είναι δίκαιο να πληρωθεί από κάθε 

φορολογούμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Όσο περισσότερη δικαιοσύνη του 

φορολογικού συστήματος τόσο υψηλότερη φορολογική ηθική. 

Σύμφωνα με στατιστική ανάλυση;  

 Το  85% (83-89%)  των πολιτών έχει απαντήσει ότι η φορολογία δεν είναι ανταποδοτική σε σχέση 

με τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται στην κοινωνία  

 Το 81% των επιτηδευματιών (ελεύθεροι επαγγελματίες – άτομα που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα θεωρεί ότι η φορολογία είναι άδικη σε σχέση με τη φοροδοτική ικανότητά του.   

 Το 92% των επιτηδευματιών υποστηρίζει ότι η φορολογία είναι δυσανάλογη σε σχέση με την 

ποιότητα και την ποσότητα των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών που του παρέχονται.  

 

Β. Που αφορούν την Υποκειμενική Αντίληψη των πολιτών απέναντι  στην φοροδιαφυγή και στην παραοικονομία: 

 

Αντίληψη της κοινής γνώμης για το εύρος της φοροδιαφυγής 

 

Τα παραδοσιακά νεοκλασικά μοντέλα που στηρίζονται στην μεγιστοποίηση της συνολικής χρησιμότητας του 

ατόμου αντιμετωπίζουν το φορολογούμενο ως μια απομονωμένη οικονομική μονάδα.  Αυτή η υπόθεση δεν είναι 

ρεαλιστική αφού τα άτομα είναι κοινωνικά όντα και οι πράξεις τους έχουν αντίκτυπο στον κοινωνικό τους 

περίγυρο και αντιστρόφως επηρεάζονται από τον τρόπο που ενεργούν και σκέφτονται τα άλλα μέλη της 

κοινωνίας.723 Εφόσον λοιπόν τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται μέσα από τις συναναστροφές τους ή από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή, τείνουν να αντιμετωπίζουν ελαστικότερα τη μη 

συμμόρφωση και ενίοτε να προβαίνουν και οι ίδιοι σε αθέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Ο λόγος 

είναι προφανής: αυτοί που συμμορφώνονται αισθάνονται αδικημένοι στη σκέψη ότι πολλοί συνάνθρωποί τους 

δεν συνεισφέρουν στο βαθμό που θα έπρεπε. Αυτή η συλλογιστική μπορεί να οδηγήσει σε μία έξαρση 

                                                 
722 Για την διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών (παραοικονομίας και φοροδιαφυγής βλ. Τάτσος (2001) 

«Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», Εκδόσεις Παπαζήση 
723 Οι B. Frey, B. Torgler (2007), κάνουν λόγο για πρόβλημα σχέσης αιτιότητας μεταξύ επιρροής του ατόμου στο 

κοινωνικό σύνολο και αντιστρόφως. Η βασική σχέση επιρροής είναι η αντίστροφη δηλαδή το κοινωνικό σύνολο 

είναι αυτό που επηρεάζει τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά των μεμονωμένων ατόμων.  
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φοροδιαφυγής οδηγώντας άτομα νομοταγή στην απόφαση της φοροδιαφυγής, προσδίδοντάς στην πράξη τους 

έναν χαρακτήρα άμυνας και εξισορρόπησης της αδικίας που υφίστανται.  

 Αντίθετα, δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να καταβάλουν εις ολόκληρο τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όταν 

γνωρίζουν ότι και τα περισσότερα μέλη της κοινωνίας κάνουν το ίδιο.   

 

• Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση το 89% των πολιτών θεωρεί την φοροδιαφυγή πολύ 

διαδεδομένη στη χώρα μας.724 Σε αντίθετη περίπτωση οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να καταβάλουν τις 

φορολογικές τους  υποχρεώσεις όταν γνωρίζουν ότι τα περισσότερα μέλη της κοινωνίας πράττουν το ίδιο 
 

 

Γ) που αφορούν στην κουλτούρα και στην έννοιες της ενασχόλησης με τα κοινά καθώς και τους κοινωνικούς 

κανόνες. 

 

 Κοινωνικοί κανόνες (social norms)  

  

Πέραν των πάσης φύσεως κυρώσεων που επιβάλει η έννομη τάξη, τα άτομα οφείλουν να υπακούουν σε 

κοινωνικούς κανόνες οι οποίοι δεν αποτελούν δίκαιο. Πολλές φορές μάλιστα οι άτυπες κυρώσεις που επιβάλλουν 

είναι πιο αποτελεσματικές από τις αντίστοιχες ποινές που επιβάλλει η κρατικός μηχανισμός. Οι κοινωνικοί 

κανόνες μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική μέθοδος της επιβολής του νόμου για την κατεύθυνση της 

ατομικής συμπεριφοράς (Torgler 2001).   

 

Ο κοινωνικός κανόνας (social norm) θα μπορούσε να οριστεί ως μια αναμενόμενη κοινωνική συμπεριφορά που 

βασίζεται στις σε βάθος χρόνου διαμορφωμένες πεποιθήσεις και αξίες μιας κοινωνίας, η παραβίαση της οποίας 

(συμπεριφοράς) επισύρει άτυπες κοινωνικές κυρώσεις.725 Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών κυρώσεων 

οφείλεται στην κοινωνική αποδοκιμασία και στο στιγματισμό που θα αντιμετωπίσει ο εκάστοτε παραβάτης. 

 

Μια εξειδίκευση της γενικής θεωρίας του κοινωνικού κανόνα αποτελεί η θεωρία του σήματος (signaling theory) 

η οποία διατυπώθηκε από τον Eric Posner (2000)726 τα βασικά σημεία της οποίας αναλύονται ως ακολούθως:  

 

  O Eric Posner  θεωρεί ότι το πρόβλημα της φορολογικής συμμόρφωσης μπορεί να ενταχθεί στη γενικότερη 

προβληματική των σχέσεων μεταξύ νόμων και κοινωνικών κανόνων. Η φορολογική συμπεριφορά αποτελεί υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις έναν κοινωνικό κανόνα. τον οποίον υποχρεούται να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι 

για κοινωνικούς λόγους πρωτίστως και δευτερευόντως επειδή το επιβάλλει ο κρατικός καταναγκασμός.  

 Η συμπεριφορά του ατόμου απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως άλλωστε και πλήθος άλλων 

συμπεριφορών, μπορεί να παίξει το ρόλο του σήματος για να αποκαλυφθεί το ποιόν και ο τύπος του ανθρώπου.  

¨Όταν λοιπόν τα άτομα επιδιώκουν συνεργασίες, προσπαθούν να εντοπίσουν συνέταιρους από τους οποίους θα 

αποκομίσουν οφέλη μακροπρόθεσμα. Μια από τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι ότι υπάρχει ατελής 

πληροφόρηση σχετικά με τις προτιμήσεις των άλλων ατόμων727. Άτομα με υψηλά προεξοφλητικά επιτόκια728 

κατατάσσονται στους κακούς τύπους με τους οποίους φυσικά δεν επιδιώκεται συνεργασία. Λόγω της ελλιπούς 

πληροφόρησης, άτομα με υψηλό προεξοφλητικό επιτόκιο προσπαθούν να αποκρύψουν αυτό το χαρακτηριστικό 

προκειμένου να κερδίσουν συνεργασίες.   

Κάθε άτομο για να μπορέσει να αποκτήσει συνεργασίες στέλνει σήμα μέσω της συμπεριφοράς του, για να πείσει 

ότι ανήκει στους «καλούς τύπους» ατόμων, δηλαδή αυτούς που έχουν χαμηλό προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν 

υποθέσουμε ότι η φορολογική συμπεριφορά ανήκει στην κατηγορία των βασικών κοινωνικών κανόνων 

μέσω των οποίων τα άτομα κατατάσσονται σε «καλούς» και «κακούς» τύπους ανθρώπων, τότε οι 

φορολογούμενοι επιδιώκουν να συμμορφώνονται διότι δε θέλουν να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση, όταν 

ελεγχθούν και διαπιστωθεί ότι είναι παραβάτες να στιγματιστούν κοινωνικά και να χάσουν μελλοντικές 

συνεργασίες. Το φαινόμενο του κοινωνικού στιγματισμού υπάρχει μόνον στην περίπτωση όπου η 

φοροδιαφυγή (ως μη αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά) δεν είναι εκτεταμένη. Ο φόβος του στιγματισμού 

και της κοινωνικής αποδοκιμασίας αποτελεί, βάσει της θεωρίας του σήματος, την πηγή της φορολογικής 

                                                 
724  Για στατιστικά στοιχεία βλ. paraoikonomia.gr 
725 Eric A. Posner (2000) Law and Social Norms: The case of Tax Compliance Virginia Law Review. 
726 Βλέπε πιο πάνω (8), 
727 Η ατελής πληροφόρηση έγκειται στο γεγονός ότι επειδή δε γνωρίζουμε το πραγματικό ποιόν του δυνητικού 

συνεργάτη, προσπαθούμε να τον κατατάξουμε παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του απέναντι σε βασικούς  

κοινωνικούς κανόνες  
728 Το προεξοφλητικό επιτόκιο του ατόμου προσδίδει ένα βασικό του χαρακτηριστικό. Άτομα με υψηλό 

προεξοφλητικό επιτόκιο θυσιάζουν την μελλοντική κατανάλωση προς όφελος της παρούσας. Οι συνεργασίες με 

αυτό το τύπο ατόμου είναι επιζήμιες και για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται.   
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συμμόρφωσης. Η συγκεκριμένη θεωρία μπορεί να επεκταθεί όχι μόνο σε ζητήματα φοροδιαφυγής αλλά και 

υποταγής στους γενικούς κανόνες απέναντι στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Λ.χ. ένας κακοπληρωτής με 

αρρύθμιστες ή μεγάλες οφειλές στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, αποτελεί τύπο ατόμου που δεν 

συμφέρει η συνεργασία δεδομένου ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το ακριβές ποιόν του και 

εκλαμβάνουμε την οφειλή ως σήμα «κακοπληρωτή».    

 

Η θεωρία του σήματος προσπαθεί να εξηγήσει πως υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές απέναντι στις 

υποχρεώσεις των πολιτών προς το κράτος και την δημόσια διοίκηση εν γένει. Γενικότερα είναι αποδεκτό και 

επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι  η κουλτούρα επηρεάζει τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ των πολιτών 

και των κρατικών δομών και θεσμών. 729  

 

Έτσι η αυξημένη ροπή στη φοροδιαφυγή και στην παραοικονομία, η προσπάθεια αποφυγής πληρωμής φόρων, 

πέραν της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης – εργαζόμενου, μπορεί να εξηγηθεί στα πλαίσια μιας αρνητικής 

νοοτροπίας που έχει τις ρίζες της στις απαρχές του Νεοελληνικού Κράτους και αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικά του σύγχρονου νεοέλληνα.730  

 

8. Συνέπειες του Φορολογικού Συστήματος 

 

• Άδικο φορολογικό σύστημα ~ Δικαιολόγηση φοροδιαφυγής  

• Υψηλή φορολογία σε χαμηλά στρώματα ~ Αντίληψη περί έλλειψης δικαιοσύνης στο φορολογικό 

σύστημα ~ δημιουργία καθεστώτος χαμηλής ή και μηδενικής φορολογικής συνείδησης. 

• Η αντίληψη της φοροδιαφυγής του περίγυρού ~ αυξημένη τάση φοροδιαφυγής για όσους δεν 

κατέφευγαν μέχρι εκείνη τι στιγμή στην λύση της φοροδιαφυγής ~ μείωση  της φορολογικής συνείδησης. 

• Υπερβολικά έξοδα – γραφειοκρατία ανοίγματος μιας επιχείρησης ~ Εξαναγκασμός σε 

παραοικονομία  (δηλαδή σε λειτουργία επιχειρήσεων εκτός της πραγματικής οικονομίας. Λ.χ ιδιαίτερα 

μαθήματα σε μαθητές σχολείου, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι που δεν είναι δηλωμένα στις Διοικητικές Αρχές.  

Λοιπά ελευθέρια επαγγέλματα που δεν είναι γραμμένα στην Εφορία. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τα 

έξοδα ασφαλιστικών εισφορών, ενοικίου, εγγραφής σε επιμελητήριο, έξοδα λογιστών, έλεγχοι – αυτοψίες για τη 

σωστή λειτουργία της επιχείρησης). 

• Οι επιχειρήσεις που παραμένουν στη μαύρη οικονομία είναι πιο ανταγωνιστικές από τις νόμιμες. 

Ο λόγος είναι τα πολλά έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης – που αναφέρονται αμέσως πιο πάνω -  καθώς και η 

φορολογία αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές που καλείται να πληρώσει μια νόμιμη επιχείρηση σε αντίθεση με 

αυτή που λειτουργεί στην μαύρη οικονομία.   

 

 

9. Συμπεράσματα -  Προτάσεις Πολιτικής  

 

                                                 
729 Για την σχέση επιρροής μεταξύ της κουλτούρας και της φορολογικής συμπεριφοράς βλ. 1) Richardson G. 

(2007), “The influence of culture on tax systems internationally: A theoretical and empirical analysis.” Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation. 15,  pp 150-169 2) Richardson G. (2008), “The relationship 

between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions, Journal of International 

Accounting, Auditing and Taxation pp 67-78. 3) Tsakumis, G..T, Curatola A.P. & Porcano T..M, (2007) “The 

relation between national cultural dimensions and tax evasion”. Journal of International 

Accounting. 4)  J. Alm, B.Torgler (2006) «Culture Differences and Tax Morale in the U.S.A and in Europe», 

Journal of economic psychology Vol. 27 No 2 pp 224-46. 
730 Ως ενδεικτική βιβλιογραφία αναφέρω της παρακάτω πηγές: 1)Β. Δερτιλής (2016) “Επτά πόλεμοι, Τέσσερις 

Εμφύλιοι, Επτά Πτωχεύσεις. – 1821-2016” Εκδόσεις Πόλις,2) Ν. Δήμου (2016) «Μικρό Εγχειρίδιο 

Ορθολογισμού (και ανορθολογισμού)» Εκδόσεις Πατάκη. 3) Νίκος Δήμου (1975) «Η Δυστυχία του να είσαι 

Έλληνας» Εκδόσεις Πατάκη (επανέκδοση 2013,2014,2015) 4) Στ. Καλύβας (2015) “Καταστροφές και Θρίαμβοι” 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος 5) Στ. Ράμφος (2011) “Η λογική της παράνοιας” Εκδόσεις Αρμός. 6) Π. Μητράκος 

(2017) “Πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες Πολίτες το Ελληνικό κράτος. Ιστορική και θεσμική ανάλυση” 

ICIB2017  

 



 

797 

 

1. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής δεν πρέπει να εξετάζεται αποκομμένο από άλλες παθογένειες που 

βιώνει μια κρατική οντότητα όπως η διαμόρφωση νοοτροπιών απαξίωσης κοινωνικά παραδεδεγμένων  

αξιών και προτύπων (εργατικότητα, αξιοκρατία, συλλογικότητα, αλτρουισμός). Για το λόγο αυτό και η 

στροφή στη μείωση της παραοικονομίας, αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής θα πρέπει να ξεκινήσει 

από την καλλιέργεια θετικών προτύπων και συμπεριφορών.731 

2. Το πρόβλημα με τις ελληνικές προτάσεις στη φορολογία και στο ασφαλιστικό είναι ότι προσπαθούν 

να πετύχουν βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους αδιαφορώντας για τους μακροχρόνιους. Το 

φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα έχουν πρωτίστως εισπρακτικό χαρακτήρα. Αντίθετα ένα ορθό 

φορολογικό σύστημα είναι αυτό που προσπαθεί να έχει μακροχρόνια οφέλη και μακροχρόνιους στόχους. 

Μια μεταρρύθμιση πρέπει να έχει έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Η φορολογία λοιπόν που διαμορφώνεται 

από το πρώτο ευρώ, συνιστά παράγοντα υπομόνευσης της φορολογικής ηθικής και αύξησης της 

φοροδιαφυγής. Είναι λοιπόν ζήτημα βιωσιμότητας για τις μικρές επιχειρήσεις καθώς και για τους 

αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά εισοδήματα, η προσφυγή στη φοροδιαφυγή.732 

3.    Αναφορικά με τη φορολογική διαδικασία και εργατική νομοθεσία προτείνονται οι ακόλουθες 

μεταρρυθμίσεις: 

 Επαναφορά αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορισμού ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος. Τα 

αντικειμενικά κριτήρια θα  αφορούν σε:  προσδιορισμό εμπορικής αξίας επαγγελματικής στέγης, συνολικό 

εμβαδόν καταστημάτων, ύπαρξη υποκαταστημάτων, χρόνος  προϋπηρεσίας ελεύθερων επαγγελματιών με 

το αντικείμενο α) όσο μεγαλύτερος ο χρόνος τόσο μεγαλύτερο το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα β) από 

την ηλικία των 55 ετών θα υπάρχει αντίστοιχη κάθοδος του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος 

δεδομένης της φυσικής φθοράς του ατόμου – επαγγελματίας)  γ) κατοχή τίτλων σπουδών και 

μεταπτυχιακών θα ανεβάζει το Ελάχιστο Φορολογητέο Εισόδημα, δ) ο  αριθμός προσωπικού στην 

επιχείρηση επίσης θα ανεβάζει το Ε.Φ.Ε. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια ενδεικτική αναφορά ενός 

φορολογικού νομοσχεδίου που θα στηρίζεται σε υπολογισμό τεκμηρίου Ελάχιστου Φορολογικού 

Εισοδήματος. Ανάλογος θα είναι και ο προσδιορισμός στις Εμπορικές και Βιοτεχνικές – Βιομηχανικές 

Επιχειρήσεις.  

 Εάν οι επιχειρήσεις δηλώνουν υψηλότερο εισόδημα φορολογούνται με το υψηλότερο, διαφορετικά 

φορολογούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια. Σε αυτή τη περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρχει μια 

επιβράβευση – χρηματικού και ηθικού περιεχομένου – η οποία θα οδηγήσει και αυτή με τη σειρά της στην 

ύπαρξη φορολογικής συνείδησης. 

 Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν προβεί σε ριζική μεταρρύθμιση της φορολογικής διαδικασίας 

εισάγοντας θετικά κίνητρα σε επιχειρήσεις – εταιρίες ή ιδιώτες φορολογούμενοι - που δηλώνουν στην εφορία 

υψηλά φορολογικά εισοδήματα. Η Κένυα αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα όπου η επίσημη κυβέρνηση 

αναλαμβάνει βραβεύσεις στους πιο «συνεπείς» φορολογούμενους ενώ εντάσσει την φορολογική συμμόρφωση 

στην έννοια του πατριωτισμού. Το σκεπτικό είναι απλό. Όσο μεγαλύτερα είναι τα δημόσια έσοδα τόσο 

μικρότερη θα είναι η οικονομική εξάρτηση από ξένες δυνάμεις. Με άλλα λόγια η έννοια της φορολογικής 

συμμόρφωσης των φορολογούμενων που καταβάλουν εμπρόθεσμα και εις το ακέραιο υψηλή φορολογία ως 

συνέπεια των υψηλών φορολογητέων εισοδημάτων που δηλώνει,  μπορεί να ταυτιστεί με την έννοια του 

πατριωτισμού. Η συγκεκριμένη πολιτική εφαρμόζεται από τις κρατικές αρχές της Κένυας (Kenya Revenue 

Authority - KRA) από το 2004. Υπάρχει σχετική καμπάνια στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται 

ετησίως εκδηλώσεις και βραβεύσεις των πιο συνεπών φορολογούμενων οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως 

ήρωες από την Κενυάτικη Κυβέρνηση. Η καμπάνια φέρει το τίτλο: «Πλήρωσε τους φόρους σου με σκοπό 

την απελευθέρωση της πατρίδας σου».733  

                                                 
731 Βλ. και 1) L. Feld, B. Frey (2002) “Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated” Institute for Empirical 

Research in Economics Working Paper No 98 2) B. Frey, L. Feld (2002) “Deterrence and Morale in Taxation An 

Empirical Analysis” CESifo Working Paper No. 760 Category 1, Public Finance. 3) B. Frey (2003) “Deterrence 

and tax morale in the European Union” European Review, Vol. 11, No. 3. pp 385-406. 4) B. Frey (1997) “Not 

just for the Money. An Economic Theory of personal motivation” Edward Elgar Publishing   5) Π. Μητράκος 

(2015) «Έρευνα και κατανόηση της φοροδιαφυγής υπό το πρίσμα της έννοιας της Φορολογικής Ηθικής» 

International Conference on International Business Θεσσαλονίκη (σελ. 329-340),   
732 Βλ. και Π. Μητράκος (2016) «Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή ως αποσταθεροποιητικοί παράγοντες 

στην εξέλιξη και στην εξυγίανση μιας οικονομίας – κοινωνίας» International Conference on International 

Business Θεσσαλονίκη (σελ. 472-479) 
733Για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση πάνω στα θετικά κίνητρα της K.R.A. βλ Lutmer E. and Singhal M. (2014) 

“Tax Morale” Journal of Economic Perspectives Vol. 28 σελ. 150 
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 Επιδότηση εργασίας αντί κοινωνικών επιδομάτων. Η επιδότηση εργασίας καθώς και η επιδότηση 

μέρους του ημερομισθίου θα παρείχε την δυνατότητα σε αύξηση της απασχόλησης με ταυτόχρονη μείωση 

της παραοικονομίας και της αδήλωτης εργασίας. Παράλληλα θα δημιουργούσε θετική ψυχολογία στους 

εργαζόμενους οι οποίοι δεν θα ήταν εγκλωβισμένοι στο να είναι άνεργοι ή να απασχολούνται με μαύρη 

εργασία προκειμένου να μην χάσουν το κοινωνικό επίδομα που έχει θεσπιστεί για αυτούς. Η αύξηση της 

νόμιμης εργασίας θα αποτελούσε μοχλό ανάπτυξης της χώρας και αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ, καθώς 

και του κατά κεφαλήν (επίσημου) ΑΕΠ της χώρας.  Και τέλος το πιο σημαντικό: θα καλλιεργηθεί μια 

κουλτούρα η οποία θα ενισχύει την φορολογική συνείδηση και γενικά την συνείδηση προς κάθε παρανομία 

εναντίον των κρατικών φορέων 
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Παθογένειες της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας. Αποτελούν τη 

βασική αιτία της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που διανύει η χώρα 

μας; - Παν αγιώτ ης Δ. Μητράκος 

 
 

Παναγιώτης Δ. Μητράκος 

Υποψήφιος Διδάκτορας, 

Tμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 
Περίληψη 

 Υπάρχει μια κοινή αντίληψη ότι η χώρα μας διακατέχεται από πολλές παθογένειες οικονομικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα από την εποχή της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους και μετέπειτα.  

 Στη παρούσα παρουσίαση θα γίνει μια αναφορά των βασικών κρατικών θεσμών που δεν έχουν λειτουργήσει 

κατά τα πρότυπα των ανεπτυγμένων χωρών της δύσης. 

 Περαιτέρω θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια να εντοπίσουμε εάν αυτές οι παθογένειες είναι αποκλειστικά 

υπαίτιες στη κρίση χρέους αλλά και στη μακροχρόνια ύφεση που διανύει η χώρα μας από το 2009 μέχρι σήμερα. 

Επίσης θα αναφερθούμε περιεκτικά στους κρατικούς θεσμούς που λειτούργησαν πλημμελώς εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας καθ’όλη τη διάρκεια της μικρής σχετικά ιστορίας του Νεοελληνικού Κράτους.   

 Μια από τις θέσεις τις παρούσας μελέτης είναι ότι οικονομικές παθογένειες υποκρύπτουν ελλείμματα 

σε θεσμικό, ιδεολογικό, νοοτροπιακό επίπεδο. Με άλλα λόγια το δημοσιονομικό έλλειμμα που αποτελεί μια 

από τις βασικότερες οικονομικές παθογένειες είχε βαθύτερες αιτίες από τις καθαρά οικονομικές η οποίες 

έχουν κοινωνικό, νοοτροπιακό και  θεσμικό υπόβαθρο .    

 Πέραν όμως των εσωτερικών αιτιών – παθογενειών, εκτιμούμε ότι οικονομική ύφεση που διανύει η 

χώρα αλλά και οι δημοσιονομικές εκτροπές έχουν ταυτόχρονα σε μακροχρόνιο επίπεδο και αιτίες εξωγενώς 

προσδιοριζόμενες.  

 Με απλά λόγια θα γίνει μια προσπάθεια εντοπισμού όλων των παραγόντων που έχουν οδηγήσει στην 

οικονομική κρίση της χώρας αλλά και στην οξύτατη ύφεση που ακολούθησε από το 2009 έως και τις ημέρες 

που διανύουμε σήμερα.   
 

 

 

2.  Σύντομη περιγραφή των οικονομικών προβλημάτων που διάγει ή χώρα μας  

 

Με τον όρο παθογένεια εννοούμε τη μελέτη των αιτιών – μηχανισμών πρόκλησης και ανάπτυξης διαφόρων 

νοσημάτων. 

Αντίστοιχα Οικονομική παθογένεια είναι η μελέτη των αιτιών πρόκλησης οικονομικών ζητημάτων μέσα από 

την ανάλυση της ιστορίας. 

 

2.1  Ποιες είναι οι βασικές οικονομικές παθογένειες της χώρας μας; 

1. Υψηλό επίπεδο παραοικονομίας (ένα από τα μεγαλύτερα στην Ε.Ε.)734 

2. Χαμηλό επίπεδο φορολογικής συνείδησης (το οποίο οδηγεί σε υψηλό επίπεδο φοροδιαφυγής) 

                                                 
734

Οι F. Shneider - D. Enste (2000), εκτίμησαν το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα, το οποίο 

προσεγγίζει το 30% του ΑΕΠ. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε τα έτη 1990-93. Το ποσοστό αυτό αποτελεί, μαζί 

με αυτό της Ιταλίας ένα από τα υψηλότερα των χωρών του ΟΟΣΑ. Νεότερες μελέτες που αφορούν στα έτη 1999-

2007 (Shneider, et al (2010),  έχουν δείξει ότι η παραοικονομία στην χώρα μας έχει υπολογιστεί κατά μέσο όρο 

σε 27,5.% επί   συνολικού ΑΕΠ. Η μείωση δεν οφείλεται τόσο στην πάταξη της παραοικονομίας όσο στην 

γενικότερη πτώση το Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος το οποίο παρέσυρε σε συρρίκνωση τόσο την επίσημη 

όσο και την ανεπίσημη οικονομία στην Ελλάδα. Η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις 

ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης και του ΟΑΣΑ.  
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3. Υπερβολική Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης.735  

4. Χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας (το χαμηλότερα στα κράτη της Ε.Ε.)736 

5. Υψηλό επίπεδο δημοσίου  χρέους συνολικού και σχετικού (δηλαδή ποσοστό χρέους στο σύνολο του 

ΑΕΠ). 737 

6. Αρνητικό Ισοζύγιο Εμπορικών Συναλλαγών. Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τα έτη στα 

οποία φαίνεται η Ελλάδα να έχει θετικούς και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης  (τη δεκαετία 1990-2000) το Ισοζύγιο 

Εμπορικών Συναλλαγών υπήρξε αρνητικό. Αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε ως γεγονός στο οποίο διαπιστώνεται 

ότι η Ανάπτυξη δεν ήταν ισορροπημένη αλλά προέρχονταν κυρίως από την αύξηση εγχώριας  κατανάλωσης η 

οποία τροφοδοτούνταν από την αύξηση του δημόσιου δανεισμού ή από Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις που 

προέρχονταν από την Ε.Ε.  

7. Διαφθορά 

8.  Κομματικοποίηση σε διάφορους θεσμούς (λ.χ Πανεπιστήμιο, Δημόσια διοίκηση κλπ) η οποία 

συνεπάγεται την έλλειψη αξιοκρατίας.  

9.  Πολιτικό σύστημα που προάγει το κομματικό συμφέρον και το συντεχνιακό συμφέρον των 

βουλευτών. Επιπρόσθετα εγκλωβίζει τους ψηφοφόρους προσπαθώντας να βοηθήσει ατομικά αυτούς που 

ψηφίζουν κόμματα εξουσίας. 

 

3. Γιατί προκύπτουν οι κρίσεις σε μια οικονομία. 
 3.1   Μακροοικονομική Ανάλυση 

  Αμέσως πιο κάτω θα προβούμε στην εξίσωση εξεύρεσης του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος. Υποθέτουμε ότι 

έχουμε ανοικτή οικονομία που σημαίνει ότι συμμετέχουν οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, οι μεταβιβαστικές πληρωμές 

και τα έσοδα – έξοδα από μετακινήσεις πληθυσμών (λ.χ τουριστικό από Ελλάδα προς εξωτερικό και αντίθετα)  

Το Ακαθάριστο εθνικό προϊόν ως ισότητα προβάλλεται στην παρακάτω εξίσωση:  

C + I + G + (Χ-Μ) = Y (Α.Ε.Π.) = C + S + T + Rf  

     όπου:   

 C  Κατανάλωση (consumption) 

 Ι    Ιδιωτικές Επενδύσεις  (investments) 

 G Δημόσιες Επενδύσεις + Κατανάλωση από το Δημόσιο Τομέα.  

 X: Καθαρές εξαγωγές (exports) 

 Μ: Καθαρές εισαγωγές (imports) 

 Rf : Μεταβιβαστικές πληρωμές.  

 S: Ιδιωτική Αποταμίευση (savings) 

 Τ: Δημόσια Έσοδα (taxes) 

Δεδομένου ότι η κατανάλωση είναι ίδια και στα δύο μέρη της εξίσωσης εάν υποθέσουμε ότι οι επενδύσεις (Ι) 

είναι ίσες με τις αποταμιεύσεις (S), τότε υπάρχουν δύο μέρη της ισότητας που πρέπει να εξασφαλίζονται 

μεμονωμένα 

1. G = T  Δηλαδή οι δημόσιες δαπάνες να ισοσκελίζονται με τα δημόσια έσοδα  

2. Χ = Μ +Rf  Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι εισαγωγές 

θα πρέπει να είναι ίσες με τις εξαγωγές.   

Δηλαδή: 

1. Πρέπει να εξασφαλίζεται ισότητα μεταξύ δημοσίων εσόδων και δαπανών, ώστε οι προϋπολογισμοί να 

μην είναι ελλειμματικοί. 

2. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που σημαίνει ότι το σύνολο των 

εξαγωγών της χώρας μαζί με τις εισροές συναλλάγματος από το εξωτερικό δεν πρέπει να υπολείπεται του 

συνόλου των εισαγωγών μαζί με τις εκροές συναλλάγματος από το εξωτερικό. Εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε 

την έννοια των εξαγωγών με ευρύτητα. Δηλαδή θα πρέπει η εισροή και εκροή συναλλάγματος να είναι 

ισοσκελισμένη.  

                                                 
735 Υπάρχουν σωρεία αγωγών και προσφυγών ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων οι οποίες κατατέθηκαν λ.χ. 

το 2013 και εκδικάζονται το 2018, δηλαδή θα εξεταστούν 5 χρόνια μετά την υποβολή τους στα Ελληνικά 

Δικαστήρια. 
736  Σύμφωνα με την  Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report) στην οποία 

αξιολογούνται οι οικονομίες 137 χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 87η θέση λίστα η Ελλάδα έπεσε κατά μία θέση 

στην κατάταξη σε σχέση με πέρυσι και πλέον βρίσκεται στην 87η θέση.  Οι κυριότεροι λόγοι που έχουν 

διαμορφώσει τόσο χαμηλή θέση στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας είναι:  οι υψηλοί 

φορολογικοί συντελεστές, η γραφειοκρατία, η φορολογική νομοθεσία και η πολιτική αστάθεια. 

 
737 Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε. (eurostat) το δημόσιο χρέος ως ποσοστό στο ΑΕΠ ανέρχεται 

σε 180%  και ως απόλυτος αριθμός είναι περίπου 322 δις Ευρώ. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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3. Αυτά διατυπώνονται ευκολότερα με τη μορφή ισότητας στα μακροοικονομικά μεγέθη που αναφέραμε: 

  G = T (δημόσιες δαπάνες = φορολογία + άλλα δημόσια έσοδα) 

 Χ = M + Rf (Εισαγωγές + Τραπεζικές εκροές = Εξαγωγές + Μεταβιβαστικές Πληρωμές + Τραπεζικές 

εισροές) 

  

3.2  Πως ξεκίνησε η κρίση του 2008  

- Γενικά οι οικονομικές κρίσεις δημιουργούνται όταν υπάρχουν συνθήκες υπερπροσφοράς χωρίς να 

υπάρχει η ανάλογη ζήτηση προκειμένου να καλύψει την προσφορά. Αυτή είναι η βασικότερη αιτία της μεγάλης 

οικονομικής κρίσης του 1929.  

- Φυσικά τα φαινόμενα των μεγάλων οικονομικών κρίσεων δεν έχουν μια μοναδική αιτία, δεδομένου ότι 

πρόκειται για σύνθετα οικονομικά φαινόμενα στα οποία επιδρούν πολλοί παράγοντες διαφορετικής έντασης και 

ποιότητας. Η παγκόσμια κρίση του 2008 ουσιαστικά έχει επηρεαστεί περισσότερο από την 

παγκοσμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία έχει δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης όλων 

των επιμέρους τοπικών αγορών. Η κρίση λοιπόν ξεκίνησε από το χρηματοπιστωτικό τομέα των Η.Π.Α. αλλά 

επηρέασε άμεσα τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με τη διαδικασία του “domino effect” 

- Όταν ξέσπασε η κρίση στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, έγινε αντιληπτό ότι δεν 

υπάρχει δυνατότητα να εκπληρωθεί μια πολύ μεγάλη μερίδα δανείων (που αφορούσαν κυρίως στην αγορά 

κατοικίας. Η αδυναμία αποπληρωμής μεγάλης ποσότητας δανείων αλλά και η ταυτόχρονη κατάρρευση των 

πραγματικών αξιών των ακινήτων που ήταν ενυπόθηκα, ουσιαστικά δημιούργησε μια φούσκα: τη φούσκα των 

υπερτιμημένων αξιών των ακινήτων. Ουσιαστικά οι τράπεζες είχαν στα χέρια τους ενυπόθηκα δάνεια χωρίς καμία 

αξία. Εδώ οι βαθύτερες  αιτίες εστιάζονται στην έλλειψη προστατευτικού θεσμικού πλαισίου των τραπεζών 

οι οποίες μάλιστα μπορούσαν να πουλήσουν τα συγκεκριμένα δάνεια σε άλλες τράπεζες. Αυτής της μορφής τα 

δάνεια ή ομόλογα τα οποία είχαν ελάχιστη πιθανότητα αποπληρωμής ονομάζονται τοξικά ομόλογα ή τοξικά 

προϊόντα.  
- Μια από τις άμεσες πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν από πλευράς Η.Π.Α. ήταν η προσπάθεια 

διάσωσης των τραπεζών καταβάλλοντας υπέρογκα πολλά προς ενίσχυση του Ενεργητικού τους. Παρ’όλα αυτά η 

εταιρία Leman Brothers πτώχευσε δημιουργώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. 738 

 

- Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, επηρέασε την ψυχολογία των δανειστών και των επενδυτών. 

Στο εξής οι επενδυτές προτίμησαν να δανείζουν με χαμηλό ρίσκο αλλά με σιγουριά, με συνέπεια χώρες ή εταιρίες 

που ήταν υπερδανεισμένες, δηλαδή με πολύ υψηλό χρέος να κριθούν ανεπαρκείς αναφορικά με την αγορά 

ομολόγων και ως συνέπεια αυτού, εκτοξεύτηκαν τα επιτόκια δανεισμού ως αντίβαρο για την υψηλή πιθανότητα 

πτώχευσης (δηλ. όσο υψηλότερο το ρίσκο, τόσο υψηλότερο το επιτόκιο με το οποίο διαπραγματευόταν μια χώρα 

στις ιδιωτικές αγορές. 

- Η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε άμεσα καθότι οι ελληνικές τράπεζες δεν κατείχαν τέτοιου είδους τοξικά 

προϊόντα. Επίσης στην χώρα μας η σχέση ιδιωτικού δανεισμού προς το συνολικό Ακαθάριστο Προϊόν, ήταν σε 

σχετικά χαμηλή θέση. Το μεγάλο της πρόβλημα της χώρας, όμως υπήρξε η σχέση Δημόσιου Χρέους προς 

ΑΕΠ.  
 

3.3 Πως διαμορφώθηκε η Κρίση Χρέους στην Ελλάδα. Βασικότερες αιτίες  

• Στην Ευρώπη η λειτουργία κοινού νομίσματος, διαμόρφωσε συνθήκες εύκολου και φτηνού δανεισμού.  

Οι κυβερνήσεις πολλών κρατών μελών προχώρησαν σε υπερβολικές δαπάνες προκειμένου να εδραιώσουν την 

κυριαρχία τους στο πολιτικό σκηνικό.  

• Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό έγινε με την ανοχή των Πιστωτών οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους ήταν θεσμικοί δηλαδή πιστωτικές τράπεζες κυρίως προερχόμενες από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Και δεν 

αφορούσε μόνον την Ελλάδα. Αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα χωρών που υπέστησαν οικονομικές κρίσεις 

χωρίς φυσικά να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα:  Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 

Κύπρος. 

• Αυτή η πολιτική ευνοούσε την αύξηση της ζήτησης σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες τα οποία η χώρα 

μας είτε αδυνατούσε να παράγει, είτε δεν είχε συμφέρον. Με άλλα λόγια ο εξωτερικός δανεισμός ενίσχυε τις 

εύρωστες οικονομίες του Βορρά της Ε.Ε. με βασικότερο παίκτη την χώρα της Γερμανίας.  

                                                 
738 Ενδεικτική βιβλιογραφία: 1) Χαρδούβελης, Γ.Α., (2011), «Το χρονικό της διεθνούς και συνακόλουθης 

ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης: αίτια, επιπτώσεις, αντιδράσεις, προοπτική», Πανεπιστήμιο Πειραιά.  2)  

Κόλλιντζας, Τ., Ψαλιδόπουλος, Μ., (2009), «Οι κρίσεις του 1929 και του 2008 και οι πολιτικές αντιμετώπισής 

τους», παρουσίαση στην ημερίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Από την κρίση του 1929 

στην κρίση του 2009», Αθήνα, 12/11/2009 3)  Γ. Δουράκης (2011) “Από την Πιστωτική Κρίση των Τραπεζών 

στη Δημοσιονομική Κρίση των Κρατών” Proceedings Of International Conference on International Business.  
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• Οπότε η εξίσωση   G = T  για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν λειτουργούσε και ως εκ τούτου οι δημόσιες 

δαπάνες εκτοξεύονταν ενώ οι φόροι παρέμεναν στα ίδια πλαίσια ή αυξάνονταν οι φορολογικοί συντελεστές χωρίς 

την ανάλογη αύξηση των δημοσίων εσόδων κυρίως λόγω φοροδιαφυγής.   

• Η Ελληνική Κρίση έγινε αντιληπτή στα τέλη του 2009. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο αντιπρόεδρο 

κυβέρνησης επί της οποίας επιτεύχθηκε κούρεμα του Ελληνικού Χρέους σε ποσοστό 54% επί του συνολικού 

ΑΕΠ:  «Πρόκειται για μια σύνθετη και πολυεπίπεδη κρίση: δημοσιονομική, ανταγωνιστικότητας, κρίση πολιτικής 

και θεσμικής αξιοπιστίας».739 

  

3.4 Μακροοικονομικά μεγέθη:  G>T, X<M 

• Ακόμα και στην περίοδο ανάπτυξης της χώρας μας το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών υπήρξε 

αρνητικό, δηλαδή οι συνολικές εισαγωγές υπερέβαιναν τις συνολικές εξαγωγές.    

 

Ανάλυση Ισοζυγίου Εμπορικών Συναλλαγών (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 

2000 36.249.948.672 € 17.927.033.715 € 18.322.914.957 € 

2001 36.859.318.799 € 17.048.938.500 € 19.810.380.299 € 

2002 38.465.703.433 € 16.492.532.869 € 21.973.170.564 € 

2003 42.475.485.687 € 17.133.136.390 € 25.342.349.297 € 

2004 45.148.350.478 € 15.294.165.710 € 29.854.184.768 € 

2005 46.437.080.363 € 21.401.881.894 € 25.035.198.469 € 

2006 53.574.217.768 € 16.231.880.184 € 37.342.337.584 € 

2007 61.857.672.705 € 35.496.239.893 € 26.361.432.812 € 

2008 65.528.951.194 € 19.499.983.746 € 46.028.967.448 € 

2009 53.138.160.480 € 24.582.283.120 € 28.555.877.360 € 

2010 52.147.666.990 € 26.402.042.420 € 25.745.624.570 € 

2011 48.892.319.053 € 28.654.863.906 € 20.237.455.147 € 

2012 49.537.594.290 € 25.764.202.687 € 23.773.391.603 € 

2013 46.996.611.970 € 33.320.089.106 € 13.676.522.864 € 

2014 48.326.528.125 € 31.437.800.318 € 16.888.727.807 € 

2015 43.585.479.264 € 29.860.228.002 € 13.725.251.262 € 

 

 

                                                 
739 Ευάγγελος Βενιζέλος (2017) Μύθοι και Αλήθειες για το Δημόσιο Χρέος  2012-2017» Εκδόσεις Επίκεντρο. 
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Γράφημα Εισαγωγών – Εξαγωγών 
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Απόκλιση Ισοζυγίου Πληρωμών (2000-2015)

67%

33%

1 2

 
 

• Αυτό συνεπάγεται ότι η ανάπτυξη τροφοδοτούνταν από την εγχωρία κατανάλωση  (C) η οποία κατά ένα 

μέρος καλύπτονταν από το δημόσιο δανεισμό. 

• Κατά τη διάρκεια της 25ετίας όπου υπήρχαν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην χώρα μας το ισοζύγιο 

εμπορικών συναλλαγών ήταν μονίμως αρνητικό και ελάχιστοι ήταν αυτοί που έκρουαν τον κώδωνα του 

κινδύνου.  
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• Παραδείγματα αύξησης δημοσίων δαπανών αποτελεί η ανάληψη Ολυμπιακών Αγώνων από την Αθήνα 

το 2004. Ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά για την διενέργεια δημοσίων έργων, μεγάλο μέρος των οποίων δεν είχε 

όφελος σε μακροχρόνιο επίπεδο.740 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πέραν των έργων υποδομής που αφορούν στις 

μεταφορές, όπως είναι το μετρό και στα νοσοκομεία, τα υπόλοιπα έργα απαιτούσαν κόστος συντήρησης και 

φύλαξης, το οποίο αφενός ήταν υπερβολικό και αφετέρου δεν είχε καμία περαιτέρω σκοπιμότητα.   

• Η αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς πάντα να υπάρχουν αξιολογικά κριτήρια, καθώς 

και η αύξηση επιδομάτων αυτών χωρίς πάντα να συνοδεύεται από παραγωγικά κριτήρια.   

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω κατά τη περίοδο 2000-2007 το οποίο είχε οδηγήσει τη χώρα να εμφανίζει υψηλούς 

δείκτες ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας. 

- Το οικονομικό μοντέλο στηρίχθηκε αφενός στην εγχώρια κατανάλωση και αφετέρου στον δημόσιο 

δανεισμό. Δηλαδή η αύξηση του G (Δημοσίων Δαπανών) οδηγούσε σε αύξηση του C (της κατανάλωσης δημόσιας 

και ιδιωτικής). Και τα δύο μαζί δημιουργούσαν αύξηση του ΑΕΠ της χώρας ο οποίος όμως δεν στηρίζονταν σε 

παραγωγικό μοντέλο αλλά σε ανάπτυξη μέσω αύξησης δημοσίου χρέους και εγχώριας κατανάλωσης. 

- Επίσης αυξήθηκε η ρευστότητα στην αγορά. Σε αυτό συνέβαλε αφενός η ένταξη στο Euro και αφετέρου 

η ευκολία δανεισμού (τόσο των ιδιωτών όσο και του κράτους). Δεδομένου ότι η χώρα άνηκε στην Ευρωζώνη 

υπήρχε η πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση χρεοκοπίας, γεγονός που οδήγησε στην ευκολία δανεισμού 

από την πλευρά του δημοσίου με σχετικά χαμηλό κόστος. 

- Η ύπαρξη ενιαίου νομίσματος οδήγησε στην ανάπτυξη διαμέσου των εισαγωγών αφού ήταν εξίσου φτηνές με τα 

εγχώρια προϊόντα. (έλλειψη δασμών στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (πχ ο κόσμος στρεφόταν με με μεγαλύτερη 

ευκολία στην αγορά πολυτελών αγαθών λ.χ  αυτοκινήτων τα οποία παρήγαγε η Γερμανία. Επίσης υπήρξαν πολλές 

ξένες αντιπροσωπείες στην Ελλάδα για πλήθος προϊόντων,  γεγονός που καταδεικνύει ότι αυτές προσέθεταν στο 

ΑΕΠ της χώρας πλην όμως ήταν αντιπαραγωγικές για τη χώρα.   

 

4. Που πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη;  

Α. Εσωτερικά στο Ελληνικό κράτος -κοινωνία 

• Δεν υπάρχει ένας μόνον υπαίτιος.  

•  Υπαιτιότητα υπάρχει στις πολιτικές κυβερνήσεις που δανείζονταν ανεξέλεγκτα. 

• Εφόσον όμως ήταν και είναι δημοκρατικά εκλεγμένες υπάρχει έμμεση υπαιτιότητα των πολιτών 

δεδομένου ότι αφενός γίνονταν με την ανοχή τους και αφετέρου σε πλείστες των περιπτώσεων η ψήφιση 

βουλευτών ή κομμάτων γίνονταν με οικονομικά ανταλλάγματα (έμμεσα λ.χ διορισμοί, επιδοτήσεις, ύπαρξη 

κλειστών επαγγελμάτων, κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, αυξήσεις μισθών, ανοχή στη διαφθορά, 

φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή). 

• Φυσικά δε μπορούμε να βάλουμε όλους τους πολίτες σε μια κατηγορία, αλλά να γίνει αντιληπτό 

ότι οι παθογένειες του Ελληνικού Κράτους έχουν πολλούς υπαιτίους από τα χαμηλά στρώματα στα υψηλά, 

ο δε βαθμός υπαιτιότητας ποικίλει αναλόγως του μεγέθους και του ύψους της παρανομίας ή της 

παρατυπίας.  

Ενδεικτική Αναφορά Περιπτώσεων Εσωτερικής Ευθύνης 

• Επιπρόσθετα οι ίδιοι οι πολίτες αντέδρασαν έντονα και αρνητικά σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις που 

θα μπορούσαν να έχουν μειώσει δραματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Π.χ. Ο τότε 

υπουργός κ. Γιαννίτσης προσπάθησε να αλλάξει το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο (αύξηση ορίου ηλικίας, κατάργηση 

ευνοϊκών ρυθμίσεων, διπλών συντάξεων κλπ). Υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τον Ελληνικό λαό με συνέπεια να 

μην προχωρήσει το νομοσχέδιο. 

• Άλλη περίπτωση μεταρρυθμίσεων υπήρξε η προσπάθεια θεσμοθέτησης ξένων πανεπιστημίων στη 

χώρα η οποία επίσης βρήκε σθεναρή αντίδραση από πολύ μεγάλο πλήθος του κόσμου.741 Η ίδρυση ξένων 

                                                 
740 Για το συνολικό κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα οι απόψεις διίστανται αναλόγως του 

κόμματος – εάν αυτό ανήκει στην τότε κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Υπάρχει όμως ένα δεδομένο 

αδιάψευστο -  ότι δηλαδή ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 7,7 περίπου δις Ευρώ, εξαιτίας της 

καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων, τα περισσότερα εξ’αυτών δόθηκαν σε εργολάβους με απ’ευθείας 

αναθέσεις, γεγονός που αύξησε υπέρογκα το κόστος αποπεράτωσής τους, πλουτίζοντας τις εργολαβικές εταιρίες 

στις οποίες ανατέθηκαν τα έργα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται μεταξύ 8,5 δις και 13 δις ευρώ.  Ενδεικτικές 

πηγές:www.iefimerida.gr, www.in.gr,  www.naftemporiki.gr  
741 Και εδώ είναι υποκριτικό να μιλούμε για δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν γνωρίζουμε ότι για να 

εισαχθεί ένα μαθητής στην σχολή επιθυμίας του, απαιτείται ένα  τεράστιο ποσό για την προετοιμασία του σε 

φροντιστηριακά μαθήματα,  κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του λυκείου, ενώ εάν υποχρεωθεί να μετακινηθεί 

σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ που βρίσκεται εκτός κατοικίας των γονέων, απαιτείται επίσης ένα μεγάλο ποσό 

μηνιαίως για την κάλυψη των εξόδων του (ενοίκιο, διατροφή, κοινόχρηστα).   

http://www.in.gr/
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πανεπιστημίων θα βοηθούσε την αποφυγή εισροής συναλλάγματος σε άλλες χώρες κυρίως Δυτικής και Βόρειας 

Ευρώπης ή Βόρειας Αμερικής, όπου βρίσκονται τα πιο αξιόπιστα πανεπιστήμια παγκοσμίως.  

• Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτού του τύπου που δείχνουν ότι ακόμα και όταν υπήρχε από κάποιες 

μειοψηφίες υπουργών να προβούν σε μεταρρυθμίσεις αντιμετώπιζαν τεράστιες αντιδράσεις με συνέπεια να μην 

μπορούν να προχωρήσουν σε αυτές.742    

• Προσπάθειες έγιναν από ορισμένους υπουργούς οικονομικών για μειώσεις ορίου συνταξιοδότησης, 

περικοπές συντάξεων, μειώσεις οργανισμών δημοσίου τομέα καθώς και μειώσεις αποδοχών σε υπαλλήλους 

ΔΕΚΟ. Στις περισσότερες εξ’αυτών η συνδικαλιστική δράση δεν άφησε περιθώρια να γίνουν οι αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις προκειμένου να βελτιωθούν τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, όταν η οικονομική κατάσταση 

ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο παγκοσμίως.   

 

Β. Εξωγενείς Παράγοντες 

• Υπάρχει όμως υπαιτιότητα και σε παράγοντες – θεσμικά όργανα – νομοθετικές ατέλειες που βρίσκονται 

εκτός του Ελλαδικού Χώρου και εκτός της Ελληνικής Έννομης Τάξης. 
• Αυτές είναι ποικίλες και διαφορετικές η μια με την άλλη εάν και κατά την άποψή μου υπάρχει μια κοινή 

συνισταμένη. 
• Αμέσως πιο κάτω θα θέσω τους προβληματισμούς μου χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, οι οποίες για 

εμένα αποτελούν έναυσμα για νέες έρευνες σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

1.  Στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δάνειζαν κράτη (όπως η Ελλάδα) γνωρίζοντας ότι αυτό (ο 

ανεξέλεγκτος δανεισμός) θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε κρίση χρέους.   

2. Στην ύπαρξη πολλών μορφών ιδιότυπων φορολογικών συστημάτων από μικρά κρατίδια (και όχι μόνο) 

τα οποία έχουν καταφέρει να προσελκύσουν υψηλά ποσά κεφαλαίων με ανταλλάγματα την εχεμύθεια και την 

χαμηλή έως μηδενική φορολόγηση εισοδημάτων – πλούτου. Πρόκειται για τους λεγόμενους φορολογικούς 

παραδείσους ή φορολογικά καταφύγια.743 
3. Στην πολιτική των χωρών του Α’ κόσμου ειδικότερα των κρατών της Ε.Ε. του Βορρά, που προσπαθούν 

με κάθε μέσο να αναπτύξουν τις δικές τους οικονομίες, προτείνοντας μεταρρυθμίσεις (για την Ελλάδα),  

ορισμένες εκ των οποίων (εκ του αποτελέσματος) αποδείχθηκαν βαθύτατα υφεσιακές με κύριους αποδέκτες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άτομα με χαμηλό – μέσο εισόδημα. 

 

• Ειδικότερα Τι είναι οι Φορολογικοί Παράδεισοι – Offshore Εταιρίες 

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι νομικές οντότητες έχουν διαμορφωθεί με την ανοχή των κρατών του Α’ κόσμου 

ή εν πάση περιπτώσει με την ανοχή των πολιτικών αυτών των κρατών. Άρα είναι υποκριτικό να ζητάμε από μια 

χώρα να συμμορφωθεί με το χρέος της και οι πολίτες να συμμορφώνονται με την φορολογική νομοθεσία, όταν 

μεγάλο μέρος πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταφέρει τις έδρες των επιχειρηματικών τους συμφερόντων σε 

φορολογικούς παραδείσους, προκειμένου να έχει ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση (ή ακόμα και μηδενική!). Με 

το ίδιο σκεπτικό εταιρίες και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα προσπαθούν να αλλάξουν τόπο κύριας 

εγκατάστασης με σκοπό την αποφυγή υψηλής φορολογίας. Αυτό όμως θα οδηγεί σε φαύλη σπείρα, όπου κάθε 

κράτος θα προσπαθεί να προσελκύει ξένα κεφάλαια μειώνοντας συνεχώς τους φορολογικούς συντελεστές. Ο 

φορολογικός ανταγωνισμός κρατών μελών από ένα σημείο και μετά είναι ανορθολογικός και το μόνο που 

καταφέρνει είναι να μειώνει το ύψος της φορολογίας των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν 

δυνατότητες (οικονομικούς συμβούλους, φοροτεχνικούς, λογιστές, δικηγόρους, τραπεζικούς συμβούλους) να 

μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε μέρη που υπάρχουν χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές.  

 

Επιπρόσθετα στους ίδιους φορολογικούς παραδείσους πέραν της εύνοιας του φορολογικού καθεστώτος,  

διακινείται τεράστια ποσότητα χρήματος το οποίο έχει αποκτηθεί με παράνομο τρόπο (λαθρεμπόριο, 

μαστροπεία, ναρκωτικά, όπλα).  

• Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί ένα κράτος ή μια οντότητα ως φορολογικός 

παράδεισος: 

1. Προϋπόθεση Α’ 

• Προνομιακοί όροι επένδυσης: λ.χ. πολύ χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές (εταιρικοί, εισοδήματος φ.π., 

ΦΠΑ. 

2. Προϋπόθεση Β’  

• Απόλυτη μυστικότητα αναφορικά με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε επένδυση ή 

τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων 

                                                 
742 Λ.χ. Μέτρα λιτότητα και μειώσεις συντάξεων σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα σημερινά επίπεδα. Εάν αυτά 

συνέβαιναν σε ηπιότερο βαθμό, νωρίτερα, πιθανότερα σήμερα να μην είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 

τεράστια ελλείμματα, καθώς και το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος.  
743 Ο όρος που επικρατεί στη διεθνή βιβλιογραφία είναι: Tax Shelters or Tax Heavens. 
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• Στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχουν οργανωμένα λογιστικά ή δικηγορικά γραφεία που 

βοηθούν μεγάλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα με υψηλά κεφάλαια να επενδύσουν δηλ να ασκήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, αποφεύγοντας την πολύ υψηλή φορολόγηση των χωρών διαμονής τους.  

 

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φορολογικοί παράδεισοι 

• Ο Οργανισμός Tax Justice Network που εδρεύει στη Βρετανία δημοσιοποίησε τη λίστα με τους 

φορολογικούς παραδείσους για το 2018 και το δείκτη Financial Secrecy Index (FSI) και εκτιμά ότι οι υπερ-

πλούσιοι κρύβουν περί τα 32 τρισ. δολάρια σε φορολογικούς παραδείσους. Σύμφωνα με τον εν λόγω οργανισμό 

η Ελβετία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη νέα λίστα και οι ΗΠΑ744 βρίσκονται στη δεύτερη θέση. 

• Η εφαρμογή νομοθεσιών που ευνοούν φορολογικούς παραδείσους υπάρχουν σε ορισμένες πολιτείες των 

ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Delaware και στο New Jersey.  

 

1. Ελβετία 

 

Η Ελβετία, παγκόσμιος ηγέτης στην διαχείριση περιουσιακών στοιχείων έχει προσελκύσει το 28% του μεριδίου 

της αγοράς, κατέχοντας προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,5 τρισ. δολαρίων, εκ των οποίων 

περισσότερο από το 50% προέρχεται από το εξωτερικό. 

Η Ελβετία καταφέρνει να προσελκύει κεφάλαια λόγω του χαμηλού φορολογικού συντελεστή σε συνδυασμό με 

ένα κορυφαίο τραπεζικό σύστημα. 

Η Ελβετία είναι ο «παππούς» των παγκόσμιων φορολογικών παραδείσων και ο παγκόσμιος ηγέτης στη 

διασυνοριακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. 

Όπως σημειώνεται στην ανάλυση του δείκτη FSI “οι Ελβετοί θα ανταλλάξουν πληροφορίες με πλούσιες χώρες 

εάν χρειαστεί, αλλά θα συνεχίσουν να προσφέρουν στους πολίτες φτωχότερων χωρών την ευκαιρία να αποφύγουν 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους". 

 

2. Η.Π.Α. 

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την αναρρίχησή τους στον κατάλογο των καλύτερων φορολογικών παραδείσων και το 2018 

τις βρίσκει στη δεύτερη θέση. 

Το 2015, οι ΗΠΑ ήταν στην τρίτη θέση, και το 2013, ήταν στην έκτη θέση. 

Μεταξύ 2015 και 2018, το μερίδιο αγοράς των ΗΠΑ στις παγκόσμιες υπεράκτιες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

αυξήθηκε από 19,6% σε 22,3%. 

Το Delaware, η Νεβάδα και το Ουαϊόμινγκ είναι οι πολιτείες που θεωρούνται πιο επιθετικοί φορολογικοί 

παράδεισοι, που συχνά περιγράφονται ως «αιχμαλωτισμένα κράτη». 

3. Νήσοι Κέιμαν 

 

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου οι Νήσοι Κέιμαν. Το συγκεκριμένο 

κρατίδιο κατέχει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται με τη συνδρομή 

200 τραπεζών. Με περισσότερες από 95.000 εταιρίες το κρατίδιο αυτό αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη φιλοξενίας 

επενδυτικών κεφαλαίων.  

4.  Χονγκ Κονγκ. 

 

5.  Σιγκαπούρη 

 

6.  Λουξεμβούργο  

Παρά το μικρό μέγεθός του, ελέγχει το 12% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς για τις υπεράκτιες 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το FSI εκτιμά ότι εντός της χώρας βρίσκονται 143 τράπεζες που διαχειρίζονται 

περιουσιακά στοιχεία 800 περίπου δισεκατομμυρίων Ευρώ.  

 

7.  Γερμανία 

Τα μεγάλα κενά στη φορολογική νομοθεσία  και η χαλαρή επιβολή του νόμου, έχουν οδηγήσει τη Γερμανία στο 

νούμερο επτά στον κατάλογο του FSI, παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου 

και δεν επικεντρώνεται σκόπιμα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.  Κατέχει περίπου το 5% του 

μεριδίου αγοράς στον κλάδο. 

 

8. Ταϊβάν 

 

9. Ντουμπάι 

                                                 
744 Να σημειωθεί ότι σε κάθε πολιτεία ισχύει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς και ως εκ τούτου οι 

φορολογικοί παράδεισοι αφορούν σε συγκεκριμένες πολιτείες των Η.Π.Α. 
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10. Νήσος Γκέρνσευ 

 

Έρευνα του Γκαμπριέλ Ζουκμάν 

Με συστηματική έρευνα ο Γάλλος οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν κατάφερε να υπολογίσει το αστρονομικό 

ποσό που κρύβεται στους  φορολογικούς παραδείσους  Περίπου 4,7 τρισ. ευρώ «κρύβονται» στις φορολογικές 

«οάσεις», ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του ιδιωτικού πλούτου παγκοσμίως.745 

  

 

5. Συμπεράσματα -  Προτάσεις Πολιτικής   

Α. Εντός Ελληνικής Επικράτειας 
 

- Οι παθογένειες της Ελληνικής Οικονομίας είναι βέβαιο ότι οδήγησαν στη κρίση χρέους δεδομένου ότι από 

την περίοδο της μεταπολίτευσης  υπάρχει μονίμως το δίδυμο έλλειμμα :  

-   Δημοσιονομικό : Δημόσιες Δαπάνες (G) > Δημόσια Έσοδα (T)  

- Εμπορικό Ισοζύγιο: Εισαγωγές > Εξαγωγές. 

1. Το ζήτημα όμως της φορολογικής πολιτικής δηλαδή της αύξησης των δημοσίων εσόδων δεν 

εξαρτάται αποκλειστικά από την Ελληνική Έννομη Τάξη, δεδομένου ότι η ύπαρξη φορολογικών 

παραδείσων και μάλιστα εντός της Ε.Ε. δημιουργεί έναν αθέμιτο  φορολογικό ανταγωνισμό ο οποίος από 

ένα σημείο και μετά λειτουργεί  εις βάρος των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων.  

2. Οι μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

βοήθησαν στην επίλυση πολλών οικονομικών προβλημάτων και πολλών κρατικών δυσλειτουργιών με 

επίκεντρο τη μικροδιαφθορά. 

Ενδεικτική Απαρίθμηση:  

- Ψήφιση ασφαλιστικών νομοσχεδίων που προβλέπουν καταργήσεις σε χαμηλά όρια συνταξιοδότησης 

- Μείωση της μικροδιαφθοράς μέσω διαμόρφωσης ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας για διασταύρωση 

φορολογικών στοιχείων, 

- Κατάργηση δημοσίων οργανισμών χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο 

- Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δημοσίων δαπανών και πληρωμής εργολάβων 

- Σύνδεση ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών δημοσίων δαπανών με χρέη προς το δημόσιο. Παρακράτηση 

χρεών πριν από οποιαδήποτε πληρωμή. 

- Δημιουργία πρόσφορου εδάφους για Ξένες Άμεσες Επενδύσεις.746    

  

3. Περαιτέρω οι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές συνέβαλαν στη χαλάρωση (εάν όχι στην 

εκμηδένιση) της φορολογικής συνείδησης πολιτών και επιχειρήσεων, αφού πλέον αποτελεί ζήτημα 

βιωσιμότητας των περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων η προσφυγή στη φοροδιαφυγή. (Εισοδήματα από 

15.000 έως 50.000 που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων). Και το ζητούμενο είναι ότι οι 

μικρές αυτές επιχειρήσεις δεν έχουν εναλλακτική λύση, όπως λ.χ. η διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και η 

ένταξη του επιχειρηματία ως εργαζόμενου σε μια μεγάλη επιχείρηση. Αυτό δε μπορεί να συμβεί, δεδομένου ότι 

η ανεργία βαίνει σε υψηλότατα επίπεδα, ενώ κατά κύριο λόγο επικρατεί υποαπασχόληση, εποχική απασχόληση 

και χαμηλοί μισθοί – ημερομίσθια.  

   

 

Β. Εκτός Ελληνικής Επικράτειας 

• Πολιτική βούληση σε επίπεδο κορυφής των G20 και των κρατών μελών της Ε.Ε. για δημιουργία 

θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύει την φυγή κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους.  

• Αναφέρω ορισμένα παραδείγματα: 

1. Συνυπευθυνότητα λογιστών, δικηγόρων, τραπεζικών υπαλλήλων η οποίοι θα βαρύνονται ποινικά και 

σε επίπεδο κακουργήματος, εφόσον εμπλέκονται στην δημιουργία - λειτουργία offshore εταιριών, καθώς 

και στην μεταφορά χρημάτων χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομιμοποίησης αυτών. 

                                                 
745 Gabriel Zoukman (2015): Ο κρυμμένος πλούτος των Εθνών – Έρευνα πάνω στους φορολογικούς 

παραδείσους. 
746 Για το εάν και κατά πόσο συμβάλλουν στην πραγματική ανάπτυξη ενός κράτους, καθώς και στην ευημερία 

των κατοίκων του είναι ένα ζήτημα που ξεφεύγει από την παρούσα μελέτη. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από τους 

όρους με τους οποίους καταρτίζεται ένας διαγωνισμός ή μια προκήρυξη και τελικά μια σύμβαση μεταξύ ενός 

ιδιώτη – επενδυτή και ενός κράτους. Άρα δεν είναι σκόπιμο ούτε να ξορκίζουμε τις Ξ.Α.Ε, ούτε να τις 

αποθεώνουμε αλλά να μελετούμε κάθε μια ξεχωριστά και φυσικά να υπάρχει μια σκληρή διαπραγμάτευση με τις 

ιδιωτικές εταιρίες ώστε οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις να είναι επωφελείς πρωτίστως στους κατοίκους υποδοχής 

της εν λόγω επένδυσης.  
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2. Φορολόγηση πολυεθνικών επιχειρήσεων με βάση τη δραστηριότητα τους στο εκάστοτε κράτος και 

όχι με βάση την έδρα.  

3. Δημοσιοποίηση ισολογισμών και οικονομικών στοιχείων των πολυεθνικών εταιριών σε κάθε κράτος 

δραστηριοποίησης. 

4. Κατάργηση απόρρητου των καταθέσεων σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.    

• Εάν υπάρξει σοβαρή πολιτική βούληση από τα κράτη – μέλη των χωρών του ΟΑΣΑ των G20 και της Ε.Ε. 

οι πολίτες θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και οι πολυεθνικές εταιρίες θα 

πρέπει να  πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί στον τόπο δραστηριοποίησής τους. Αυτό θα αποτελέσει την 

πεμπτουσία αλλαγής νοοτροπίας στα χαμηλά και μεσαία στρώματα – όχι μόνον της χώρας μας αλλά και 

των χωρών που βρίσκονται σε πραγματική εξαθλίωση (λ.χ. Κράτη Υποσαχάριας Αφρικής: Γκάνα, Νιγηρία) 

παρά τον ανεκτίμητο ορυκτό πλούτο που διαθέτουν. Οι αλλαγές θα πάρουν χρόνο και ήδη έχουν ξεκινήσει 

να δημοσιεύονται μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων αποφεύγοντας έως τώρα να εντάξουν σε αυτές 

τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και των Η.Π.Α. 

 

5. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

1.  Έννοια εξωχώριας offshore εταιρίας, φορολογικού καταφυγίου (tax shelter) φορολογικού παραδείσου 

(tax heaven). 

2. Ιστορική Ανάλυση δημιουργίας και διαμόρφωσης των συγκεκριμένων καθεστώτων. Τι παρέχουν οι 

φορολογικοί παράδεισοι, σε ποιους το παρέχουν και με ποιόν τρόπο. 

3. Ανάλυση κάθε κράτους που έχει ένα από τα χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου. 

4. Τρόποι αντιμετώπισης από την παγκόσμια πολιτική σκηνή. 

5. Δυσκολίες αντιμετώπισης.  

6. Προσπάθειες ολοκλήρωσης μεταρρυθμίσεων  στην Ελλάδα  με γνώμονα την μείωση της ανεργίας, την 

αύξηση κατώτατων μισθών, την μείωση υποαπασχόλησης (αντικατάστασης με πλήρη) και την αύξηση των 

κατώτατων συντάξεων.  
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Περίληψη  

 

Το 2015,  υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, η 

πρώτη παγκόσμια συμφωνία, γνωστή ως Ατζέντα 2030. Ανάμεσά τους υιοθετήθηκε ο Στόχος 4 “Ποιοτική 

Εκπαίδευση” o οποίος  μαζί με το Πλαίσιο Δράσης συνθέτουν το Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση 2030. Στη 

διαδικασία διαμόρφωσής του έως και την περίοδο υλοποίησης, την οποία διανύουμε, συμμετέχουν τα κράτη-

μέλη της UNESCO, διεθνείς οργανισμοί, όργανα της UNESCO, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανώσεις εκπαίδευσης, 

η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οργανώσεις νέων. Το παρόν άρθρο 

επιχειρεί να διερευνήσει τη διάδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO, στην οποία  έχει ανατεθεί 

συντονιστικός ρόλος για την υλοποίηση της Εκπαίδευσης 2030. 

 

Abstract 

 

In 2015, the United Nations General Assembly adopted the 17 Sustainable Development Goals, the first global 

agreement, known as “Agenda 2030”. Among them, was adopted the SDG 4 “Quality Education" which, together 

with the Framework for Action, form the Education 2030 Agenda. UNESCO's member states, international 

organizations and UNESCO's bodies, the European Union, education organizations, the academic and research 

community, non-governmental organizations and youth organizations participated in the process of its formulation 

until the present implementation period. This article attempts to explore the interaction between the European 

Union and UNESCO, which was mandated with the coordinating role of the implementation of Education 2030. 

 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Το 2015,  υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι 

οποίοι  εξειδικεύονται σε 169 υποστόχους, η πρώτη παγκόσμια συμφωνία για την ανάπτυξη, γνωστή ως «Ατζέντα 

2030» (UN, 2015). Η Ατζέντα 2030 αποτελεί την εξέλιξη των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 

(Millennium Development Goals 2000-15), ωστόσο, ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση με πέντε διαστάσεις, 

ευρύτερα γνωστές ως 5Ps από τα αρχικά των λέξεων στις οποίες αναφέρεται (People, Planet, Prosperity, Peace, 

mailto:veradil61@gmail.com
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Partnership)747. Πέρα από τη θεματική της ευρύτητα η Ατζέντα 2030 απευθύνεται σε όλα τα κράτη-μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών (HE) και όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες (De Vries, 2015). Για την υλοποίηση του 

παγκόσμιου αυτού θεματολογίου, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των διασυνδέσεων μεταξύ των στόχων, 

ενεργοποιούνται κρατικοί και μη κρατικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί δρώντες. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη και 

πολυσυμμετοχική διαδικασία, που αφορά τρεις αλληλένδετους πυλώνες, την κοινωνία, την οικονομία και το 

περιβάλλον. 

Ο Στόχος 4 (SDG 4) αφορά την Ποιοτική Εκπαίδευση και εξειδικεύεται σε  επτά υποστόχους (βλ. 

Πίνακα 1). Μαζί με το Πλαίσιο Δράσης  (Framework for Action), το οποίο παρέχει κατευθύνσεις για την 

υλοποίησή του, συνθέτουν την Εκπαίδευση 2030. Τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην υλοποίηση της 

Εκπαίδευσης 2030 συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της UNESCO, οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών και φορείς της 

UNESCO, άλλοι οργανισμοί και περιφερειακές ενώσεις (ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Συμβούλιο της Ευρώπης, 

Ευρωπαϊκή Ένωση), οργανώσεις εκπαίδευσης, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, Μη κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις νέων.  

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη διάδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 

UNESCO στη διαμόρφωση του κοινού θεματολογίου για την εκπαίδευση αλλά και στη συγκρότηση μιας 

παγκόσμιας “αρχιτεκτονικής” για τη διακυβέρνησή του. Στην ανάλυσή μας υιοθετούμε την άποψη ότι η 

Εκπαίδευση 2030 αποτελεί ένα εν δυνάμει ενοποιημένο (integrated) διεθνές καθεστώς (international regime), που 

προκύπτει μέσα από τη διάδραση διαφορετικών θεσμικών  πλαισίων, στο σύνθετο και πολύπλοκο περιβάλλον 

της εκπαίδευσης. Ο Tikly (2017), σε μια ανάλογη ανάλυση υποστηρίζει ότι η Εκπαίδευση για Όλους (2000-15) 

αποτελεί ένα διεθνές (παγκόσμιο) καθεστώς, δηλαδή μια δέσμη από άρρητες ή ρητές αρχές, νόρμες, κανόνες και 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων γύρω από τις οποίες συγκλίνουν οι προσδοκίες των δρώντων σε μία περιοχή των 

διεθνών σχέσεων (Krasner 1983:2). Σε αυτό το καθεστώς, κατά την περίοδο 2000-15 η ΕΕ είχε ένα μάλλον 

δευτερεύοντα ρόλο, αυτόν του χρηματοδότη. Παρόλα αυτά συμμετέχει σε όργανα, τα οποία συστήνονται από την 

UNESCO, όπως το High Level Group on EFA748 αλλά και σε σημαντικές διεθνείς συναντήσεις για την 

Εκπαίδευση όπως το Παγκόσμιο Φόρουμ το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κορέα το 2015 (UNESCO, 2015a). 

Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του νέου θεματολογίου για την περίοδο 2015-2030 η ΕΕ αλλάζει στάση και 

υιοθετεί έναν πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια συμμετέχει, δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

στη Διοικούσα Ομάδα για την Εκπαίδευση 2030 (SDG-Education 2030 Steering Committee) με αναβαθμισμένο 

ρόλο (policy-making, guidance, monitoring).   

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα αυτής της εργασίας αφορά το ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία διαμόρφωσης 

του καθεστώτος για την Εκπαίδευση 2030 και τη σημασία της διάδρασης (interplay) μεταξύ ΕΕ-UNESCO ως 

προς τη διακυβέρνηση αυτού. Χρησιμοποιώντας ως αναλυτικό πλαίσιο τη θεωρία για τη διάδραση μεταξύ θεσμών 

και καθεστώτων (institutional/regime interplay) σε σύνθετα περιβάλλοντα καθεστώτων (regime complexity), 

υποθέτουμε ότι η ΕΕ, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την ενίσχυση της εξωτερικής της διάστασης, ως 

παγκόσμιου παίκτη, προωθεί μέσω μιας στρατηγικής διαχείρισης της θεσμικής διάδρασης (interplay management 

strategy) τη θέση της σε ένα πολυμερές σύστημα συνεργασίας στα ζητήματα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης.  

Στη μελέτη ακολουθήθηκε ποιοτική επεξεργασία πρωτογενών πηγών κυρίως της  UNESCO και της ΕΕ 

καθώς και δευτερογενών βιβλιογραφικών πηγών για την ανάλυση των σχέσεων της ΕΕ με την UNESCO σε όλα 

τα στάδια (διαμόρφωση, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση) της Εκπαίδευσης 2030. Στη βιβλιογραφική 

μας έρευνα δεν εντοπίσαμε αρθρογραφία και βιβλιογραφία σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα. 

 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Οι κλασικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων αντιλαμβάνονται τα κράτη ως κύριους δρώντες του διεθνούς 

συστήματος. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των διεθνών φαινομένων, η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική εξέλιξη 

ανέδειξε νέους δρώντες (διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρείες, ΜΚΟ), που διεκδικούν ή δημιουργήθηκαν 

για να συμβάλουν στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η ανάδειξη της 

συζήτησης για την παγκόσμια διακυβέρνηση (Rosenau 1992, Murphy 2014, Finnemore 2014). Αποδέχεται α) ότι 

αυτή εμφανίζεται εκεί που υπάρχουν παγκόσμια προβλήματα που αποζητούν ανάλογη παγκόσμιας κλίμακας 

διακυβέρνηση για να επιλυθούν, β) τη συμμετοχή και μη κρατικών δρώντων για την αντιμετώπισή τους και γ) 

την ιδέα της ‘τάξης’ ως κανονιστικού κανόνα για την παροχή της διακυβέρνησης (Hofferberth 2014:4). 

                                                 
747

 Οι πέντε διαστάσεις ή αλλιώς τα 5Ps αναφέρονται στο προοίμιο του Ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών  

A/RES/70/1/2015 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

 
748

 UNESCO (2002), High-Level Group on Education for All, Report of the 1st meeting, List of Participants 

and Observers, σ..38 Multilateral Agencies. 
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Η θεωρία των διεθνών καθεστώτων προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο  για τη δημιουργία και τη 

λειτουργία νησίδων διακυβέρνησης στις διεθνείς σχέσεις (Hasenclever, Mayer, and Rittberger 1997). Με τον όρο 

“νησίδες” αναφερόμαστε είτε σε τομείς είτε σε επιμέρους ζητήματα πολιτικής. Έτσι, για παράδειγμα, η 

διακυβέρνηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη υλοποιείται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, που συνιστά ένα διεθνές καθεστώς, περιφερειακής εμβέλειας (Ασδεράκη 2008). Ωστόσο, η 

πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, ειδικά στον τομέα της Εκπαίδευσης. Το τοπίο της εκπαίδευσης είναι σύνθετο 

αφού επηρεάζεται από τα εθνικά συστήματα αλλά και διεθνείς νόρμες και κανόνες που “παράγονται” από 

κάποιους φορείς στο πλαίσιο διεθνών ή περιφερειακών διαπραγματεύσεων, διεθνών οργανισμών ή άλλων τύπων 

συναντήσεων. Επομένως, η εκπαίδευση, είναι ένα πεδίο πολιτικής, που αφορά πολλά και διαφορετικά διεθνή 

καθεστώτα, όπως της βιώσιμης ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών οικονομικών σχέσεων, 

του εμπορίου κ.ά (Asderaki 2019). Η σύνθετη αυτή εικόνα έχει αποτυπωθεί στη θεωρία των διεθνών καθεστώτων 

με τον όρο “regime complexity”. 

 Ένα σύμπλεγμα καθεστώτων (regime complex) είναι “μια δέσμη από μερικώς 

αλληλοεπικαλυπτόμενους και μη ιεραρχημένους θεσμούς που διέπουν ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής” 

(Raustiala and Victor 2004:279). Ένα σύμπλεγμα καθεστώτων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών και 

διαφορετικών, νομικά  δεσμευτικών και μη, συμφωνιών, στοχευμένες λειτουργικά ή γεωγραφικά, που 

δημιουργούνται και υιοθετούνται από διαφορετικούς δρώντες (ibid). Οι Keohane και Victor (2011) υποστηρίζουν 

ότι ένα σύμπλεγμα καθεστώτων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διακυβέρνηση από ότι ένα και μόνο διεθνές 

καθεστώς. Οι μελετητές εστίασαν σε αυτό το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, ως μέσο διακυβέρνησης και το 

απέδωσαν με τον όρο “regime complexity” (Raustiala and Victor 2004, Alter and Meunier 2009,  Biermann et al. 

2009, Keohane and Victor 2011, Oberthür and Stokke 2011; Orsini, Morin, and Young 2013). Πρόσφατα οι Alter 

and Raustiala (2018:5) υποστήριξαν ότι ο όρος regime complexity “αναφέρεται σε διεθνή πολιτικά συστήματα 

παγκόσμιας διακυβέρνησης, που αναδύονται εξαιτίας της συνύπαρξης  της πυκνότητας των κανόνων και 

συμπλεγμάτων καθεστώτων”. 

Συχνά, οι νόρμες και οι κανόνες που αναδύονται στα διάφορα διεθνή θεσμικά πλαίσια  

αλληλοκαλύπτονται ή συγκρούονται. Τα διάφορα πλαίσια αναγνώρισης των πτυχίων και των προσόντων 

αλληλοκαλύπτονται ή διαφοροποιούνται και τελικά εμποδίζουν την παγκόσμια κινητικότητα της γνώσης και των 

εργαζομένων. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της UNESCO εκλαμβάνεται ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα, στο οποίο οι 

άνθρωποι πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση, ενώ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ως ένα 

εμπορεύσιμο αγαθό. Η αλληλοκάλυψη ή η αντίφαση δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητική γιατί συχνά οδηγεί είτε σε 

οριζόντια διάδραση μεταξύ των δρώντων του ιδίου επιπέδου διακυβέρνησης (horizontal interplay) είτε σε κάθετη 

μεταξύ διεθνών με εθνικούς ή υποεθνικούς δρώντες (vertical interplay) για την εξεύρεση μιας κοινής λύσης 

(Oberthür and Stokke 2011:4). Σε συνθήκες παγκόσμιας πολυπλοκότητας (complexity), οι δρώντες, ως 

ορθολογικοί παίκτες, επιδιώκουν να διαχειριστούν αυτή τη διάδραση. Ο όρος διαχείριση της διάδρασης (interplay 

management) αναφέρεται σε “συνειδητές προσπάθειες” των δρώντων να βελτιώσουν τα αποτελέσματά της. Έτσι, 

συχνά, παρατηρείται ένας καταμερισμός εργασίας (“division of labor”), ειδικά μεταξύ διεθνών οργανισμών που 

ανήκουν στο ίδιο σύνθετο σύστημα, έτσι ώστε να αποφευχθούν αλληλοκαλύψεις ή αντιπαραθέσεις (Gehring and 

Faude 2013:120). Ο καταμερισμός εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς 

πολιτικής ή σε μέρος της διακυβέρνησής της, όπως είναι η επιτήρηση για την τήρηση των συμφωνηθέντων 

(monitoring) ή διακυβέρνηση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (Oberthür and Pozarowska 2013:103). Οι 

σχέσεις αυτές ωστόσο, δεν είναι πάντα συμμετρικές και η κατανομή αρμοδιοτήτων εξαρτάται από τη θέση του 

θεσμού μέσα στο σύστημα (ibid). Έχει αναφερθεί η απειλή για την UNESCO τόσο από την Παγκόσμια Τράπεζα 

όσο και από τον ΟΟΣΑ, οι οποίοι την ανταγωνίζονται στα ζητήματα της εκπαίδευσης στον αναπτυσσόμενο και 

τον αναπτυγμένο κόσμο αντίστοιχα (Verger 2009:128). Όπως μάλιστα υποστηρίζει η Karen Mundy ο 

ανταγωνισμός αυτός ανάμεσα στην UNESCO, την Παγκόσμια Τράπεζα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά 

και τη UNICEF εντάθηκε στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για Όλους, 2000-15 και μαζί με την έλλειψη στοχευμένου 

σχεδίου για μία συντονισμένη παγκόσμια παρέμβαση οδήγησε στην αποτυχία επίτευξης των στόχων της χιλιετίας 

(Mundy 2010:338-43).  

Σ’ αυτό το σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον καθεστώτα και διεθνείς οργανισμοί ενδέχεται 

στρατηγικά να επιλέξουν να αναπτύξουν συμβιωτικές σχέσεις με συναφείς θεσμούς κι ενδεχομένως και να 

διευρύνουν και το πεδίο δράσης τους σε άλλες λειτουργικές ή γεωγραφικές περιοχές (Betts 2013). Κατά συνέπεια, 

η διαχείριση της διάδρασης επιτρέπει διαθεσμικούς διακανονισμούς συμπεριλαμβανομένων νέων συμφωνιών ή 

νέων δομών διακυβέρνησης σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο (Oberthür and Stokke 2012:17). Σε πρακτικό 

επίπεδο, μπορεί να υπάρχουν κοινές συναντήσεις και ομάδες εργασίας και σταδιακά να αναπτυχθεί ένα σύστημα 

διακυβέρνησης με κοινούς  κανόνες και τρόπους λήψης αποφάσεων (Oberthür and Stokke ibid). Εάν τα παραπάνω 

οδηγήσουν σε παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης τότε οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν ως παγκόσμιοι κυβερνήτες 

(“global governors”) που υιοθετούν ατζέντες, εκπονούν κι εφαρμόζουν διασυνοριακά κανονιστικά πλαίσια και 

αξιολογούν και επαναπροσδιορίζουν τα αποτελέσματα  (Avant et al. 2010:2). Ο ρόλος της ΕΕ στις διαθεσμικές 

αυτές διευθετήσεις είναι πολύ σημαντικός για την ανάδειξή της ως παγκόσμιου παίκτη στις διεθνείς σχέσεις. Η 

ΕΕ άλλωστε υποστηρίζει την προώθηση μιας παγκόσμιας τάξης “η οποία θα βασίζεται σε κανόνες και θα έχει ως 
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βασική αρχή την πολυμέρεια και ως πυρήνα τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών” (ΕΥΕΔ 2016:6, Άρθρο 21 παρ 2 

ΣΕΕ749). 

 

3. Η Διάδραση ΕΕ-UNESCO στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης 2030 

 

3.1. Η προϋπάρχουσα συνεργασία και η αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-UNESCO  

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναβάθμισε το ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παίκτη, κι έδωσε νέες δυνατότητες στη 

διεθνή της παρουσία καθώς, κατάργησε το σύστημα των τριών πυλώνων και της απέδωσε πλήρη νομική 

προσωπικότητα (Άρθρο 47 ΣΕΕ). Έτσι, η ΕΕ μπορεί να είναι μέλος διεθνών οργανισμών (Oberthür, Shahin and 

Jørgensen eds. 2012; Jørgensen and Laatikainen eds. 2013). Μπορεί επίσης, να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες ή να 

είναι μέλος σε διεθνείς συμβάσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Άρθρο 6 παρ.2), πάντα υπό τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων που 

της έχουν εκχωρήσει τα κράτη μέλη, που δεσμεύουν τόσο τα θεσμικά όργανά της όσο και τα κράτη μέλη (Άρθρο 

216 ΣΛΕΕ). Επίσης, η ΕΕ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες σύνδεσης με τρίτες χώρες, περιφέρειες ή διεθνείς 

οργανισμούς, οι οποίες δημιουργούν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις και κοινές δράσεις (Άρθρο 217 

ΣΛΕΕ).  

Από το 2011 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα (Resolution A/65/276) με το οποίο 

αναβαθμίστηκε το καθεστώς του παρατηρητή που κατείχε η ΕΕ και απέκτησε το δικαίωμα βήματος, να 

παρουσιάζει, δηλαδή, τις κοινές θέσεις και προτάσεις στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Το 2012, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNESCO υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την προώθηση και τη 

διεύρυνση του διαλόγου σε πολιτικά  θέματα, την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, σε μία προσπάθεια 

επίτευξης των κοινών σκοπών στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα μέσα επικοινωνίας, στις επιστήμες και στα  

ανθρώπινα δικαιώματα (UNESCO 2012). Μεταξύ των κοινών στόχων και αρχών για την ανάπτυξη ήταν και η 

προώθηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας καθώς και οι στόχοι της Εκπαίδευσης για Όλους750. Η 

UNESCO, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της751 συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους 

Οργανισμούς, των οποίων τα συμφέροντα και οι δράσεις συνδέονται άμεσα με τους σκοπούς και τα προγράμματά 

της. Σήμερα, στο επίκεντρο των συνεργασιών αυτών τοποθετούνται οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNESCO, 

2018c)  

Ένα χρόνο μετά την υπογραφή του Μνημονίου, αποφασίστηκε να ενισχυθεί η συνεργασία στους τομείς 

κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, οι δύο εταίροι ανέλαβαν την υλοποίηση 

προγραμμάτων σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση και κατάρτιση για Σύρους 

πρόσφυγες στην Ιορδανία. Μια ακόμη πρωτοβουλία, που υποστηρίχτηκε με βάση αυτή τη συμφωνία ήταν η 

στήριξη της ομάδας (Task Force) για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για Όλους (EFA), με στόχο 

την υποστήριξη των χωρών προκειμένου να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν έναν ικανοποιητικό αριθμό  

εκπαιδευτικών που θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Η ομάδα αυτή, η οποία περιλαμβάνει 131 μέλη, μεταξύ 

των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί την ΕΕ, εντάσσεται πλέον στο ευρύτερο στρατηγικό 

σχέδιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τους ΣΒΑ (International Task Force on Teachers for Education 

2030).752 

Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του νέου θεματολογίου για την περίοδο 2015-2030 η ΕΕ αλλάζει 

στάση και υιοθετεί έναν ηγετικό ρόλο (leading role) στις διαπραγματεύσεις καθώς στην Ανοιχτή Ομάδα 

Εργασίας753 των Η.Ε. καταθέτοντας  σημεία για συζήτηση αναφορικά με την εκπαίδευση: 

                                                 
749

 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, OJ C 326, 

26.10.2012. 

 
750

 Το Μνημόνιο #υπεγράφη από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κα Irina Bokova, την  Ύπατη 

Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ κα Catherine Ashton και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ανάπτυξη, κ.  Andris 

Piebalgs διαθέσιμο http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/pdf/UNESCO-

EU_MoU_8_October_2012.pdf (το κείμενο του Μνημονίου) ανάκτηση 7.10.2018 
751

 “Relations with other specialized international organizations and agencies”, UNESCO, UNESCO 

Constitution, London, 1945. 
752

 International Task Force on Teachers for Education 2030 Strategic Plan 2018–2021. Διαθέσιμη 

http://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/ressources/file/395-strategic-plan-2018-2021 ανάκτηση 

10.10.2018. 
753

 Η Ανοιχτή Ομάδα Εργασίας συστάθηκε το 2013 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων και τα 

μέλη της είναι εκπρόσωποι κρατών-μελών. Η πρόταση για τον στόχο για την εκπαίδευση προωθήθηκε στην 

Ανοιχτή Ομάδα από την UNESCO και υποστηρίχθηκε από τα κράτη-μέλη μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών 

στη Νέα Υόρκη. Κατόπιν διαπραγματεύσεων η πρόταση της OWG για τον στόχο για την εκπαίδευση 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/pdf/UNESCO-EU_MoU_8_October_2012.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/pdf/UNESCO-EU_MoU_8_October_2012.pdf
http://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/ressources/file/395-strategic-plan-2018-2021
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«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για να εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης και την ποιοτική μάθηση για όλους στην προοπτική της δια βίου μάθησης. Πρέπει να προχωρήσουμε 

πέρα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να προωθήσουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη ολόκληρου του 

εκπαιδευτικού τομέα, από τις παρεμβάσεις στην πρώιμη παιδική ηλικία έως την επαγγελματική και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση» (European Union, 2013:2).  

Στη συνέχεια, με τη σύσταση από την UNESCO ενός πολύ-συμμετοχικού οργάνου, της Διοικούσας 

Ομάδας για την Εκπαίδευση 2030 (SDG-Education 2030 Steering Committee), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 

συμμετέχει ως μέλος, αποκτά έναν πιο σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης της πολιτικής (policy-

making, guidance, monitoring).   

Η ΕΕ συγκαταλέγεται στους μεγάλους δωρητές της UNESCO. Μέχρι το 2015 διέθεσε στην UNESCO  

το ποσό των USD 22,.4 εκ και έγινε έτσι η τρίτη χρηματοδοτική πηγή της και συγχρόνως ένας από τους 

στρατηγικούς εταίρους της. Για την περίοδο 2015-2016 ολοκληρώθηκαν συμφωνίες για την Παγκόσμια 

Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ευρώπη, για το Ολοκαύτωμα στην Σύγχρονη Εκπαίδευση, στα προγράμματα 

σπουδών και στα σχολικά βιβλία (UNESCO 2015b), ενώ το Μάρτιο του 2018, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, πραγματοποιήθηκε κοινή Διάσκεψη ΕΕ-UNESCO με θέμα “Εμπλέκοντας την 

ευρωπαϊκή αγορά τέχνης στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης”.  

 

3.2. Η Νέα Παγκόσμια Ατζέντα 2030 - Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Στη Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο για το Περιβάλλον (Rio+20) το 2012, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα των 

Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Στη Διάσκεψη αυτή,  αποφασίστηκε να ξεκινήσει μια διαδικασία 

διαμόρφωσης νέων στόχων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Η ΕΕ υπήρξε 

σημαντικός παίκτης κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των στόχων του νέου θεματολογίου (2012-15). Συμμετείχε 

στις συνομιλίες με συγκεκριμένες προτάσεις που αναφέρονται κυρίως σε θέματα απασχόλησης, αξιοπρεπούς 

εργασίας κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού (European Union, 2013). Το θεματολόγιο 

“Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030” υιοθετήθηκε 

από τη Γενική Συνέλευση των Η.Ε. το Σεπτέμβριο του 2015 (United Nations, 2015a). Η ΕΕ δεσμεύτηκε μάλιστα 

να αναπτύξει τόσο μία εσωτερική στρατηγική βασισμένη στην κυκλική οικονομία έτσι ώστε να προαχθούν νέα 

και βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και να στηρίξει, στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεών της την υλοποίησή του 

σε τρίτες χώρες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). Στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΕΕ 

διαμορφώνεται η νέα «Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» και την εξάλειψη της φτώχειας έτσι ώστε 

να ευθυγραμμιστεί και να ανταποκρίνεται στην Παγκόσμια Ατζέντα 2030 (European Commission, 2016a). 

Επίσης, η υλοποίηση των Στόχων τέθηκε ως προτεραιότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ευρωπαϊκής 

Εξωτερικής Στρατηγικής (ΕΥΕΔ, 2016). 

Η Ατζέντα 2030 αποτελείται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που εξειδικεύονται 

σε 169 υποστόχους. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι κυβερνήσεις των 

κρατών μελών καθώς πρόκειται για μια διαδικασία, που κυρίως καθοδηγείται και συντονίζεται (state-led ή αλλιώς 

country-driven). Ωστόσο, σε όλα τα στάδια από τη διαμόρφωση έως και την υλοποίηση των ΣΒΑ συμμετέχουν 

μια πλειάδα ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) (United Nations, 2015a, para 74a, 79). Ως ενδιαφερόμενα 

μέρη θεωρούνται διεθνείς οργανισμοί, κοινωνικές ομάδες, ενώσεις, ιδρύματα, ο ιδιωτικός τομέας κλπ. Πρόκειται 

για μια πολυ-συμμετοχική και πολυ-επίπεδη διαδικασία: οργανισμοί εντός ή εκτός των Η.Ε. εκπονούν σχέδια 

δράσης, συστήνουν επίσημες ή άτυπες ομάδες εργασίας για να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, το οποίο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε ως την πρώτη παγκόσμια συμφωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). H ΕΕ 

συμμετέχει στην διαδικασία υλοποίησης των ΣΒΑ μέσα από τις πολιτικές της  

 

4. Η Συμβολή της ΕΕ στην Εκπαίδευση 2030 

 

4.1. Η διαμόρφωση του θεματολογίου “Εκπαίδευση 2030” και η συμβολή της ΕΕ 

Το 2015 πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Ίντσεον της Ν. Κορέας με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων 160 κρατών εκ των οποίων 120 Υπουργοί Παιδείας. Στο Φόρουμ παραβρέθηκαν 

εκπρόσωποι της ΕΕ, κυρίως από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Βοήθειας και πολλών ενδιαφερομένων 

                                                 
προωθήθηκε στην UNESCO και ξεκίνησε ένας κύκλος συζητήσεων ανάμεσα στην UNESCO, στην Διοικούσα 

Επιτροπή (EFA SC and Task Force) μέσω της διαδικασίας technical proofing. Κατά τη διαδικασία αυτή έγιναν 

τροποποιήσεις, βελτιώσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε κείμενο του εκπαιδευτικού τομέα της UNESCO και στη 

συνέχεια τροφοδότησαν τις εργασίες τη ομάδας OWG για την διαμόρφωση της τελική της πρότασης. Οι 

εργασίες της ομάδας διήρκησαν δεκαέξι μήνες και ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 2015.  

Η απόφαση διαθέσιμη http://undocs.org/A/67/L.48/Rev.1 ανάκτηση 10.11.2018. 

http://undocs.org/A/67/L.48/Rev.1


 

815 

 

μερών, συνολικά πάνω από 1600 συμμετέχοντες. Η Διακήρυξη του Ίντσεον754 η οποία προηγήθηκε της 

υιοθέτησης των ΣΒΑ διαμόρφωσε το πλαίσιο για τον Στόχο 4, ο οποίος αφορά την “Ποιοτική Εκπαίδευση”. Το 

Νοέμβριο του 2015, μετά την υιοθέτηση των ΣΒΑ από τη Γενική Συνέλευση των Η.Ε., κατά την 38η Γενική 

Συνέλευση της UNESCO, σε ειδική συνεδρίαση των Υπουργών Παιδείας, υιοθετήθηκε το Πλαίσιο Δράσης της 

Εκπαίδευσης 2030 (Framework For Action), στο οποίο παρέχονται κατευθύνσεις κυρίως προς τις κυβερνήσεις 

αλλά και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα δύο αυτά κείμενα συναποτελούν το θεματολόγιο για την  “Εκπαίδευση 

2030”, το οποίο, εκλαμβάνει  την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από αυτό 

της βασικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στην Εκπαίδευση για Όλους (2000-15).  

Η Εκπαίδευση 2030 αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την 

ενήλικη ζωή, για όλες τις χώρες και όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες. Επίσης, εστιάζει σε οριζόντια ζητήματα, 

όπως η πολιτειακή παιδεία, η ενταξιακή εκπαίδευση, η ισονομία, η ισότητα των φύλων και η απόκτηση 

δεξιοτήτων για εργασία. Η Εκπαίδευση 2030 προωθεί την υλοποίηση του Στόχου 4 (“Ensure inclusive and 

equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”) και τους επτά υποστόχους (Bλ. 

Πίνακα 1). Τα τρία μέσα  υλοποίησης (means of implementation) αναφέρονται α) στις εκπαιδευτικές υποδομές 

για τη δημιουργία ασφαλούς, συμπεριληπτικού και αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος για  όλους, β) 

στην αύξηση του αριθμού των υποτροφιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες για φοίτηση στην τεχνολογική και 

ανώτατη εκπαίδευση και γ) στην αύξηση των εκπαιδευτικών με κατάλληλα προσόντα έως το 2030, ιδιαίτερα για 

τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Πίνακας 1: Στόχος 4 και υποστόχοι 

“Διασφαλίζουμε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και προάγουμε ευκαιρίες 

δια βίου μάθησης για όλους” 

4.1 Να διασφαλιστεί, έως το 2030, ότι όλα τα κορίτσια και όλα τα αγόρια θα ολοκληρώνουν την 

δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που οδηγεί σε  

συναφή  μαθησιακά αποτελέσματα. 

4.2  Να διασφαλιστεί, έως το 2030, ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια θα έχουν πρόσβαση σε 

ποιοτική ανάπτυξη και φροντίδα κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας καθώς και 

πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

4.3 Να διασφαλιστεί, έως το 2030, ισότιμη πρόσβαση για όλες τις γυναίκες και άνδρες σε 

προσιτή και ποιοτική τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων  των πανεπιστημίων.  

4.4 Να αυξηθεί  ουσιαστικά, έως το 2030, ο αριθμός των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν 

τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και τεχνικών 

δεξιοτήτων για απασχόληση,  αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και  ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας.  

4.5 Να εξαλειφθούν, έως το 2030, διακρίσεις στην εκπαίδευση με βάση το φύλο και να 

διασφαλιστεί  ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης για τους ευάλωτους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, 

των αυτοχθόνων πληθυσμών και των παιδιών σε ευάλωτες καταστάσεις . 

4.6 Να διασφαλιστεί, έως το 2030, ότι οι νέοι στο σύνολό τους και ένα σημαντικό ποσοστό 

ενηλίκων, ανδρών  και γυναικών, θα αποκτήσουν ικανοποιητικό επίπεδο  γραμματισμού και  

αριθμητισμού 

4.7 Να διασφαλιστεί, έως το 2030, ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, μέσω της 

εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη που προάγει τον βιώσιμο   τρόπο ζωής, των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, την προώθηση της κουλτούρας της 

ειρήνης και της μη-βίας, την ιδιότητα  του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και την αναγνώριση 

της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη. 
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  Δες World Education Forum 2015. Final Report  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002437/243724e.pdf ανάκτηση 10.09.2018.  
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Πηγή: A/RES/70/1  Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted 

by the General Assembly on 25 September 2015.   

 

4.2. Η διακυβέρνηση του Στόχου 4 - Συμμετοχή της ΕΕ στη Διοικούσα Επιτροπή (SDG 4 Education 2030 

Steering Committee)  

Η UNESCO, έχει οριστεί  ως ο ηγετικός  φορέας συντονισμού των δράσεων για την υλοποίηση της Εκπαίδευσης 

2030, καθώς αποτελεί τον εξειδικευμένο οργανισμό των Η.Ε για θέματα εκπαίδευσης755. Για την υλοποίηση του 

Στόχου 4 η UNESCO, ως ο συντονιστικός οργανισμός, προχώρησε στη δημιουργία μιας Διοικούσας Επιτροπής 

(“SDG4-Education 2030 Steering Committee”). Προκειμένου να διασφαλιστεί ο πολυεταιρικός χαρακτήρας της, 

συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών ενδιαφερομένων μερών, όπως κράτη-μέλη, οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών 

(UNICEF, UNDP, UNHCR, UNFPA, UN Women), η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο 

ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Συνεργασία για την Εκπαίδευση (Global Partnership for Education) και περιφερειακοί 

οργανισμοί για κάθε μία από τις έξι περιοχές της UNESCO. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η ΕΕ, εκπροσωπούμενη 

από την Επιτροπή, καθώς και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην Περιφερειακή Ομάδα 1 (Δυτική Ευρώπη και 

Βόρεια Αμερική) συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, Βέλγιο και Γαλλία ενώ στην Περιφερειακή Ομάδα ΙΙ 

(Ανατολική Ευρώπη) συμμετέχει η Λετονία. Στην Διοικούσα Επιτροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της 

Πρωτοβουλίας Ε9 (οι εννιά με μεγαλύτερο πληθυσμό χώρες), ενώσεων εκπαιδευτικών (Asia South Pacific 

Association for Basic and Adult Education, Education International), της κοινωνίας των πολιτών και ιδρυμάτων 

(Global Campaign for Education, OneAfricanChild Foundation for Creative Learning, Education Above All). 

H συμβολή των περιφερειακών οργανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και τη 

διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου είναι πολύ σημαντική. Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην ενίσχυση και 

ενθάρρυνση μεγαλύτερων συνεργειών και εναρμόνισης των προσπαθειών για την προώθηση, την υλοποίηση, την 

περιοδική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο των δεσμεύσεων που αφορούν το Στόχο 

4756. Επιπλέον, μπορούν να ωθήσουν τις χώρες να οικειοποιηθούν το Πρόγραμμα Δράσης της Εκπαίδευσης 2030, 

τους υποστόχους, τις δεσμεύσεις, μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε 

οι υποστόχοι να επιτευχθούν από τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ μπορεί να συμβάλλει 

περισσότερο από άλλους περιφερειακούς οργανισμούς γιατί, έχει ένα εμπεδωμένο σύστημα συντονισμού στα 

ζητήματα της εκπαίδευσης. 

 

4.3. Η Εκπαίδευση 2030 στο ευρωπαϊκό πλαίσιο  

Καθώς η αρμοδιότητα της ΕΕ για την εκπαίδευση και κατάρτιση είναι συμπληρωματική/υποστηρικτική (Άρθρο 

165 και 166 ΣΛΕΕ), η Εκπαίδευση 2030 συνδέεται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το στρατηγικό 

πλαίσιο συνεργασίας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2020757 και τη Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη 

(new skills agenda for Europe)758. Οι σχετικές δράσεις υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ (2014-20)759. 

Το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της ΕΕ ανέλαβε την πολιτική δέσμευση για την υλοποίηση του Στόχου 4 για 
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 Διακήρυξη Ίντσεον, εισαγωγή παρ. 17 “…convening global, regional and national stakeholders to guide the 

implementation of the agenda..” διαθέσιμη  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf ανάκτηση 10.08.2018. 
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 Report of 4th SDG-Education Steering Committee Meeting, Paris, 28 February-2 March 2018. 
757

 Η «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ET 2020) αποτελεί το Στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τη δεκαετία 2010-20. Βλ. Συμπεράσματα του συμβουλίου της 12ης Μαΐου 

2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης («ΕΚ 2020), C 119, 28.05.2009. Διαθέσιμο https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EL   

ανάκτηση 10.07.2018. 
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 Το Νέο θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη υιοθετήθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Περιλαμβάνει δέκα δράσεις  μέσα από τις οποίες θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες της ΕΕ η κατάλληλη 

κατάρτιση,  οι κατάλληλες δεξιότητες και η κατάλληλη υποστήριξη.  Στόχος των δράσεων αυτών είναι να 

εξοπλιστούν οι πολίτες με  τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να βρουν καλύτερες  θέσεις εργασίας και να 

καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει την προώθηση αυτών των δράσεων και καλεί τα 

κράτη-μέλη, τις εμπορικές ενώσεις, τη βιομηχανία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να  συνεχίσουν τις από κοινού 

προσπάθειες προκειμένου αυτές οι πρωτοβουλίες να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Communication 

From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions. A New Skills Agenda For Europe. Working together to strengthen human 

capital, employability and competitiveness. COM(2016) 381 final, Brussels, 10.6.2016. 
759

 Πρόκειται για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με ορίζοντα το 2020. Σχεδιάστηκε προκειμένου να 

υποστηρίξει  τα κράτη της Ευρώπης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 

αθλητισμού.  
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τη διασφάλιση μια ποιοτικής, ισότιμης, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μία σειρά δράσεων (Council of the European Union, 2017).  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέει την υλοποίηση του Στόχου 4 με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 

ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την οικονομική και νομισματική ένωση, την εσωτερική 

αγορά αλλά και το ρόλο της ως ενός ισχυρού παράγοντα (European Commission, 2016c). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επισημαίνει ότι το μέλλον της Ευρώπης θα είναι βιώσιμο αν όλοι οι φορείς δηλαδή, οι θεσμοί της ΕΕ (Επιτροπή, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο) Κράτη-Μέλη,  επιχειρήσεις,  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

οι πολίτες εργαστούν από κοινού και προς την ίδια κατεύθυνση (ό.π.). 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (Council of the European Union, 2017) καλούνται τα 

κράτη-μέλη, με στόχο «την Ένταξη με σεβασμό στην Πολυμορφία για την επίτευξη Υψηλής Ποιότητας Εκπαίδευσης 

για Όλους» να προβούν, ανάλογα με τις εθνικές προτεραιότητες και ιδιαιτερότητες, σε μία σειρά ενεργειών που 

συνδέονται με την υλοποίηση του Στόχου 4, την πρόοδο ως προς τους στόχους σε σχέση με την Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2020760 και τη Δήλωση του Παρισιού για την προώθηση της ενεργούς πολιτειότητας και των κοινών 

αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της μη-διάκρισης στην εκπαίδευση761. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν 

την ολιστική σχολική προσέγγιση με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, τη δημοκρατική 

ενταξιακή σχολική κουλτούρα και το ήθος στο σχολείο και την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων που θα οδηγήσουν 

στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και την αποφυγή  της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου 

εξτρεμισμού. Επιπλέον, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες προκειμένου οι 

εκπαιδευόμενοι να αποκτούν κατάλληλες δεξιότητες  και προσόντα και με την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών 

διαδρομών να έχουν τη δυνατότητα να βρουν ουσιαστική απασχόληση  και να έχουν προσωπική εξέλιξη (ό.π). 

Επίσης, με την παροχή υψηλής ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας,  με τα   προγράμματα 

σπουδών να αντανακλούν τις διάφορες πολυμορφίες των διδασκόμενων, τη διασφάλιση  της πολυμορφίας και 

την πρόοδο με στόχο την  ισότητα, ενισχύεται ο σεβασμός στην πολυμορφία (ό.π). Ενέργειες όπως η ενθάρρυνση 

της ψηφιακής εκπαίδευσης, η στήριξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για συνεχή κατάρτιση και επαγγελματική, 

οι  συνέργειες μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό 

επίπεδο για την ενίσχυση της ένταξης,  ενισχύουν την Ποιοτική Εκπαίδευση για Όλους (ό.π). Επιπλέον, 

περιλαμβάνονται στις ενέργειες για την παροχή Υψηλής Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης η προώθηση 

συνεργασιών του τομέα της εκπαίδευσης με άλλους τομείς  όπως πολιτισμός, αθλητισμός, νεολαία, απασχόληση, 

η στήριξη της ανώτατης εκπαίδευσης. Τέλος, για την ανώτατη εκπαίδευση προτείνεται η στήριξη   της 

συμμετοχής του προσωπικού και των σπουδαστών σε δραστηριότητες που αφορούν τα κοινά και η προώθηση 

της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δικαιούνται διεθνούς προστασίας 

στην εκπαίδευση (ό.π). 

Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εκπρόσωποι των κρατών, καλούν την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την προώθηση καλών πρακτικών και ιδιαίτερα μέσα από την ομάδα (ΕΚ 2020) 

που ασχολείται με την ιδιότητα του πολίτη, να προωθήσει τις κατάλληλες επενδύσεις, να στηρίξει τη συνεργασία 

και τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων από εθνικές διοικήσεις για την ανταλλαγή εμπειριών, να στηρίξει τις δράσεις 

και τα προγράμματα του Erasmus+ και της πλατφόρμας eTwinning, να έχει ως βάση το έργο που παράγεται από 

τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) καθώς και το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής και της Ενταξιακής Εκπαίδευσης (European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education) με στόχο όλων των προαναφερθέντων στην προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού, της 

αποφυγής διακρίσεων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αλληλεγγύης και της Ενταξιακής Ποιοτικής 

Εκπαίδευσης.  

Ως προς τις εξωτερικές δράσεις, η ΕΕ προωθεί τους ΣΒΑ τόσο σε  διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο 

και πιο συγκεκριμένα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις για την 

υλοποίηση των Στόχων (ΕΥΕΔ, 2016). Η ΕΕ δεσμεύτηκε να καθοδηγήσει δια του παραδείγματος μέσω της 

εφαρμογής των δεσμεύσεων για τους ΣΒΑ και την κλιματική αλλαγή (ό.π. σ. 40).  Εξ άλλου η ΕΕ αποτελεί το 

μεγαλύτερο δωρητή προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας προσφέρει βοήθεια σε 

παιδιά που έχουν επηρεαστεί από συγκρούσεις και καταστροφές υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων την «Εκπαίδευση 

σε Καταστάσεις Ανάγκης» (European Commission 2016b). Παράλληλα, προωθεί  πολιτική συνεργασίας με τρίτες 

χώρες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα με την ανάπτυξη συνεργασιών, οικοδόμησης ικανοτήτων 

και δικτύων.  

 

5. Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Εκπαίδευσης 2030 
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 Declaration on promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non- 

discrimination through education, Paris, 17 March 2015. 
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Η  UNESCO, το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO και ο ΟΟΣΑ προχώρησαν σε συνεργασία, την οποία 

ανακοίνωσαν με κοινή επιστολή762, προκειμένου να παρακολουθούν την υλοποίηση της Εκπαίδευσης 2030 μέσα 

από δείκτες για τις χώρες για τις οποίες διαθέτουν ή μπορούν να ζητήσουν στοιχεία (UNESCO, OECD, UIS, 

2017). Επιθυμία όλων των εμπλεκομένων είναι να αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Για την υλοποίηση των στόχων 

προτάθηκαν τέσσερα είδη δεικτών αναφοράς (indicators): οι παγκόσμιοι, οι θεματικοί, οι περιφερειακοί και οι 

εθνικοί (Unesco 2016:56). Ενώ οι παγκόσμιοι στόχοι ισχύουν για όλους, το πλαίσιο αυτό, επιτρέπει την 

προτεραιοποίηση περιφερειακών και εθνικών επιδιώξεων σχετικά με τους στόχους. Μια ειδική ομάδα (Technical 

Cooperation Group on the Indicators for SDG 4 – Education 2030), στην οποία συμμετέχουν 38 εκπρόσωποι των 

περιφερειακών ομάδων της UNESCO, διεθνείς εταίροι, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών,  η συν-προεδρία 

της Διοικούσας Επιτροπής για το Στόχο 4 και το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO, εκπόνησε 11 παγκόσμιους 

και 32 θεματικούς δείκτες. Όσον αφορά το στάδιο παρακολούθησης, στο πλαίσιο της ΕΕ στην Ομάδα με τίτλο 

“Standing Group on Indicators and Benchmarks” για την εκπόνηση δεικτών όσον αφορά στην Ε&Κ 2020,  

συμμετέχει πλέον κι  εκπρόσωπος της UNESCO763. Έργο της ομάδας αυτής είναι πλέον και η διαμόρφωση 

δεικτών για τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

   

 
Πηγή: Technical Cooperation Group on the SDG 4 - Education 2030 indicators (TCG) διαθέσιμο στην ηλ. διευθ. 

http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/TCG_ToRdraft_20170929.pdf (ανάκτηση 

30.08.2018) 

H Eurostat έχει αναπτύξει 100 δείκτες, από τους οποίους οι έξι αφορούν την εκπαίδευση, που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν για την παρακολούθηση υλοποίησης των ΣΒΑ από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(European Commission-Eurostat, 2017). Οι δείκτες είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με πολλών εταίρους και 

ενδιαφερομένων μερών (partners and stakeholders) και είναι σε συμφωνία με τους 17 Στόχους. Επιπλέον, 

αξιοποιούνται για την παρακολούθηση 41 δείκτες πολλαπλών σκοπών (multi-purpose).  
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 Την επιστολή υπογράφουν εκπρόσωποι της  ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ, Ινστιτούτου Στατιστικής της ΟΥΝΕΣΚΟ. 
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 43rd Bis meeting of the Standing Group on Indicators and Benchmarks, Paris, 21st June 2017 

 

http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/TCG_ToRdraft_20170929.pdf


 

819 

 

Πίνακας 2: Δείκτες μέτρησης της προόδου για το Στόχο 4 (SDG 4), ΕΕ-28 

 Στόχος  ΕΕ-28  

Πρόωρη εγκατάλειψη από την 

εκπαίδευση και κατάρτιση 

(18-24 ετών) 

10% 10,6% (2017) 

Συμμετοχή στην προσχολική 

εκπαίδευση 

95% 95,5 %(2016) 

Χαμηλές επιδόσεις  στην 

ανάγνωση, στα μαθηματικά 

και στις επιστήμες 

λιγότερο από 15% ανάγνωση 19,7% (2015) 

μαθηματικά 22,2%(2015) 

θετικές επιστήμες 20,6% (2015) 

Νέοι χωρίς εκπαίδευση, 

απασχόληση και κατάρτιση 

(15-29 ετών)  (Στόχος 8)* 

  13,45 (2017) 

Ολοκλήρωση  ανώτατης 

εκπαίδευσης (30-34 ετών) 

40% 39,9% (2017) 

Ποσοστό απασχόλησης 

σπουδαστών που έχουν 

αποφοιτήσει πρόσφατα  από 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(20-34) 

82% 80,2 % (2017) 

Συμμετοχή ενηλίκων στη δια 

βίου μάθηση (25-64 ετών) 

15% 10,9% (2017) 

*multi-purpose indicator (δείκτης πολλαπλών σκοπών) 

Πηγή: Eurostat, 2018. Sustainable Development in the European Union, Monitoring Report on progress towards 

the SDG’s in an EU context. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018 (Ιδία επεξεργασία). 

 

Η παρακολούθηση του Στόχου 4 στο πλαίσιο της ΕΕ επικεντρώνεται  κυρίως στη βασική εκπαίδευση, την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Όπως παρουσιάζεται στην Έκθεση της Eurostat του 2018 

(Eurostat, 2018), ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα στους δυο πρώτους τομείς, η εκπαίδευση ενηλίκων υστερεί. 

Για το Στόχο 4 θεωρείται σημαντικό αγόρια και κορίτσια να ολοκληρώνουν τη σχολική εκπαίδευση καθώς η 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει δραματική επίδραση στη ζωή ενός ανθρώπου. Σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου να δοθούν 

περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε οι νέοι να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και 

να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης τίθεται ως 

προτεραιότητα μαζί με τις ευκαιρίες για επαγγελματική και ανώτατη εκπαίδευση. Με διάφορες ενέργειες η  ΕΕ 

σκοπεύει στη βελτιωση των στόχων που έχει θέσει για την εκπαίδευση και κατ’ επέκταση να συμβάλλει στην 

υλοποίηση του Στόχου 4 των Η.Ε. Μια τέτοια  δράση είναι είναι η Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων ή η Ανανεωμένη 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.  

 

6. Συμπεράσματα 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία ιδιόμορφη πολιτειακή οντότητα, η οποία ωστόσο, μετά τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας απέκτησε μεγαλύτερο ρόλο στις διεθνείς σχέσεις. Η Συνθήκη απέδωσε νομική προσωπικότητα σε όλη 

την ΕΕ και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της ΕΕ. 

Η ΕΕ αναβάθμισε το καθεστώς της στο πολυμερές σύστημα των ΗΕ και συνήψε Μνημόνιο συνεργασίας με την 
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UNESCO. Σ’ ένα πολύπλοκο διεθνές σύστημα, που χαρακτηρίζεται από σύγκρουση ή αλληλοκάλυψη κανόνων 

η ΕΕ υποστηρίζει τόσο τις περιφερειακές “τάξεις” (regional orders) όσο και μια παγκόσμια τάξη που να υπόκειται 

σε κανόνες  (global regulated order). Για να επηρεάσει τις “τάξεις” αυτές και τα αντίστοιχα κανονιστικά πλαίσια 

συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας και περιφερειακής εμβέλειας. Στην 

παρούσα μελέτη εξετάσαμε τη συμμετοχή της ΕΕ στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση της Εκπαίδευσης 2030, 

ενός νέου παγκόσμιου θεματολογίου για την εκπαίδευση που αφορά όλες τις χώρες και τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης.   

Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διοικούσα Επιτροπή για την Εκπαίδευση 2030 που 

συστάθηκε από την UNESCO, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η παρουσία της ΕΕ δεν περιορίζεται στο 

μέχρι τότε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών αλλά συμμετέχει σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης, 

υλοποίησης και παρακολούθησης του Στόχου 4, γεγονός που ενισχύει τη θέση της ως έναν από τους σημαντικούς  

δρώντες. Ως ο πιο σημαντικός δωρητής προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και χρηματοδότησης 

προγραμμάτων που αφορούν και ανεπτυγμένες χώρες, ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, ως περιφερειακός 

δρων που διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης αλλά και πλούσια εμπειρία στη μάθηση ομοτίμων μπορεί να 

συμβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασμό και υλοποίηση παγκόσμιων κανόνων και εργαλείων για τη συνεργασία 

των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η παρατήρηση αυτή ωστόσο πρέπει να επαληθευτεί με περαιτέρω έρευνα τα 

χρόνια που ακολουθούν. 
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Αξιοποίηση των Big Data και η κρυμμένη αξία της σύγχρονης επιχείρησης:  

Case study UPS – Κωνσταντίνος Θώ μου 
 

 

Κωνσταντίνος Θώμου, MBA 
 

 

Εισαγωγή 

   Το 1908, στη νότια Κρήτη, ανακτήθηκε ένας εντυπωσιακά άθικτος δίσκος από πηλό, περίπου 15 εκ. στη 

διάμετρο και μόλις πάνω από ένα εκατοστό στο πάχος, γνωστός ως ο δίσκος της Φαιστού. Χρονολογείται πιθανώς 

στον 17 αιώνα πΧ. , περιέχει συνολικά 241 σύμβολα και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα μυστήρια της 

αρχαιολογίας, αφού ο σκοπός της κατασκευής του και το νόημα των όσων αναγράφονται σε αυτόν παραμένουν 

άγνωστα. Αποτελεί ωστόσο ένα από τα αρχαιότερα  ευρήματα που αποτελεί συνάμα και μέσο αποθήκευσης και 

μεταφοράς δεδομένων.  

 

 
           Πηγή: wikipedia.org 

 

Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι με τα σύγχρονα μέσα αποθήκευσης και 

μεταφοράς δεδομένων, όπως είναι τα cd rom , τα στικάκια, οι σκληροί δίσκοι κλπ. Όλοι μας επίσης έχουμε 

χρησιμοποιήσει το απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να στείλουμε μια επιστολή, μια φωτογραφία ή άλλα αρχεία 

και δεδομένα. Ακόμη χρησιμοποιούμε άλλα μέσα, όπως ο σκληρός δίσκος ενός υπολογιστή για μεγαλύτερα 

αρχεία όπως μια ταινία υψηλής ανάλυσης της τάξης των 50 Gygabytes.  Πως μπορούμε όμως να διαχειριστούμε, 

να αποθηκεύσουμε, να αποστείλουμε ή ακόμη να επεξεργαστούμε μεγαλύτερα αρχεία; Για παράδειγμα, τα 

δεδομένα από έναν δορυφόρο, ή τα δεδομένα από τις κάμερες παρακολούθησης των εθνικών οδών μιας 

μεγαλούπολης, ή τα δεδομένα που προέρχονται από μια μηχανή αναζήτησης όπως η google και ούτω καθεξής. 

Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τα μεγάλα δεδομένα , γνωστά ως big data. Δεδομένα που είναι πρακτικά 

αδύνατον να διαχειριστούν από συμβατικές μεθόδους και συνήθως μιλάμε για δεδομένα της τάξης των 

εκατοντάδων terabytes ή και περισσότερο (1 terrabyte = 1000 gigabytes).  

   Τα μεγάλα δεδομένα, δεν είναι μια ουτοπία. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας «επανάστασης» που θα αγγίξει 

κάθε επιχείρηση και κάθε ζωή στον πλανήτη. (Bernard Marr 2015) Υπερβολική υπόθεση; Όχι αν δει κανείς τα 

στατιστικά δεδομένα:  

1)Οι ποσότητες των δεδομένων που παράγονται αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό, με συνέπεια τα τελευταία δύο 

χρόνια να έχουν δημιουργηθεί περισσότερα δεδομένα από όσα δημιουργήθηκαν από την αρχή της ανθρώπινη 

ιστορία έως και πριν δύο έτη. 

2)Το 2020 προβλέπεται ότι θα δημιουργούνται 7 megabyte δεδομένα κάθε δευτερόλεπτο από κάθε άνθρωπο στον 

πλανήτη. 

3)Έως τότε υπολογίζεται ότι τα ψηφιακά δεδομένα θα αυξηθούν από 4.4zettabytes σε 44. 

4) Ακόμη και σήμερα κάθε δευτερόλεπτο δημιουργούμε νέα δεδομένα. Για παράδειγμα μόνο στην Google 

πραγματοποιούνται 40.000 queries κάθε δευτερόλεπτο το οποίο σημαίνει 1,2 τρις αναζητήσεις τον χρόνο. 

5) Τον Αύγουστο του 2015 οι χρήστες του facebook έφτασαν το 1 δις. 

6)Οι χρήστες του Facebook στέλνουν κατά μέσο όρο 25 εκατομμύρια μηνύματα και παρακολουθούν 2.77 

εκατομμύρια βίντεο κάθε δευτερόλεπτο.   
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7) Μόνο από το YouTube κάθε δευτερόλεπτο προβάλλονται 300ώρες βίντεο. 

8)Το 2015 υπολογίζεται ότι τραβήχτηκαν 1 τρις φωτογραφίες και δισεκατομμύρια από αυτές θα σταλούν 

ηλεκτρονικά. Έως το 2017 περίπου 80% των φωτογραφιών θα γίνονται μέσω των smart phones.  

9)Φέτος παράχθηκαν 4δις smart phones τα οποία διαθέτουν αισθητήρες και είναι ικανά να συλλέγουν αυτόματα 

ποικιλία δεδομένων, εκτός από τα δεδομένα που παράγουν οι χρήστες.  

10) Έως το 2020 θα υπάρχουν παγκοσμίως 1δις χρήστες smart phones. 

11) Στα επόμενα 5 έτη θα υπάρχουν πάνω από 50δις έξυπνες συσκευές που συλλέγουν, επεξεργάζονται και 

διανέμουν δεδομένα και πληροφορίες. 

12) Μελέτες δείχνουν ότι η καλύτερη επεξεργασία και κατανόηση των δεδομένων που υπάρχουν και σχετίζονται 

με την υγεία, μπορεί να εξοικονομήσει 300 δις δολάρια κάθε χρόνο, το οποίο σημαίνει μείωση του κόστους κατά 

μέσο όρο 1000 δολάρια για κάθε άντρα, γυναίκα ή παιδί.  

13) Ο λευκός οίκος ήδη έχει επενδύσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια σε projects που σχετίζονται με τα 

μεγάλα δεδομένα. 

14) 73% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων έχουν ήδη επενδύσει ή σχεδιάζουν να επενδύσουν στα μεγάλα 

δεδομένα. 

15) Προς το παρόν μόνο το 5% των δεδομένων επεξεργάζονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται 

παραπέμποντας στο φαινόμενο του παγόβουνου.  

 

 
                                           Πηγή: yourstory.com 

 

   Σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι να κάνει απλώς μια εισαγωγή στα μεγάλα δεδομένα, στον τρόπο συλλογής 

και επεξεργασίας τους ή απλά να εξηγήσει τον λόγο ύπαρξής τους μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή, 

αλλά κυρίως να αναδείξει την σπουδαιότητα τους στην εποχή μας και επιπλέον να αναδείξει την αξία που μπορεί 

να προσδώσουν τα μεγάλα δεδομένα και η αξιοποίησή τους στον κόσμο των  επιχειρήσεων καθώς και να 

διερευνήσει τις προοπτικές και τις δυνατότητες που διαφαίνονται όπως επίσης και σημεία που χρίζουν προσοχής. 

 

1. Μεγάλα δεδομένα 

1.1 Έννοιες κ χαρ/κα 

   Με τον όρο μεγάλα δεδομένα, γνωστά ως big data, εννοούμε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, δομημένων και 

μη, τα οποία είναι πρακτικά αδύνατον να διαχειριστούμε με συμβατικές μεθόδους ή συνήθη λογισμικά 

προγράμματα. Έτσι, ο χαρακτηρισμός κάποιων δεδομένων ως μεγάλα, εξαρτάται σε ένα βαθμό από το σύστημα 

που χρησιμοποιούμε καθώς και τις δυνατότητες του οργανισμού. Για παράδειγμα, θα χαρακτηρίζαμε ένα κείμενο 

100MB μεγάλο επειδή δεν μπορούμε να το στείλουμε ως έχει με e-mail, μια εικόνα 100GB επειδή δεν μπορούμε 

να την δούμε ή ένα βίντεο 100ΤΒ επειδή δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας και να το 

επεξεργαστούμε. Όμως καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, ο όρος big data στο διεθνές γίγνεσθαι 

αναφέρεται σε δεδομένα  της τάξης των εκατοντάδων terabytes ή και περισσότερο ( 1 terrabyte = 1000 

gigabytes)τα οποία αυτή την στιγμή είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να διαχειριστούμε με συμβατικές μεθόδους. 

Η διαχείριση των δεδομένων περιλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, απεικόνιση και 

γενικότερα την εκμετάλλευση τους και εξαγωγή πολύτιμων στοιχείων ώστε να παράγεται αξία. Στην διεθνή 

βιβλιογραφία τα μεγάλα δεδομένα χαρακτηρίζονται από τα 5V: όγκος (volume) , ποικιλία (variety), ταχύτητα 

(velocity), μεταβλητότητα (variability), αξιοπιστία (veracity) τα οποία συνδυασμένα οδηγούν στο πιο σημαντικό 

V την αξία (value).  

Όγκος: Οι οργανισμοί συλλέγουν δεδομένα από διάφορες πηγές περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών 

διεργασιών, τα κοινωνικά δίκτυα, ή ακόμη από αισθητήρες και γενικότερα από διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Ποικιλία: τα δεδομένα ποικίλουν σε δομημένα και αδόμητα, κείμενα ή αριθμοί, e-mail , βίντεο, ακουστικό υλικό, 

οικονομικές συναλλαγές και πολλά άλλα. 
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Ταχύτητα:  Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των μεγάλων δεδομένων καθώς τα δεδομένα 

ρέουν σαν ποτάμι προς έναν ωκεανό δεδομένων και πολλές φορές μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα σε πραγματικό 

χρόνο ενώ άλλες φορές ανατρέχουμε σε ιστορικά στοιχεία. 

 

Μεταβλητότητα: Σε συνδυασμό με την ταχύτητα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επεξεργασία τους , ιδιαιτέρως 

στα μη δομημένα δεδομένα, καθώς τα δεδομένα πολλές φορές μεταβάλλονται ανά περιόδους ή από άλλους 

εξωγενής παράγοντες. 

 

Αξιοπιστία: Η ποιότητα και εγκιρότητα των αποτελεσμάτων μιας διερεύνησης σε μια βάση δεδομένων 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία των δεδομένων καθώς υπάρχουν πολλές πηγές δεδομένων και 

σε κάθε περίπτωση η αξιοπιστία πρέπει να ελέγχεται.  

 

   Συμπερασματικά λοιπόν, ο όρος big data δεν περιορίζεται στο μέγεθος των δεδομένων αλλά έχει να κάνει με 

όλα τα χαρακτηριστικά, κυρίως τον όγκο, την ποικιλία και την ταχύτητα. Γιατί όμως σήμερα παράγονται τόσο 

πολλά δεδομένα; 

 

1.2 Ιστορική αναδρομή 
   

 Στην αρχή της ψηφιακής εποχής μας, τα δεδομένα παράγονταν από εργάτες, οι οποίοι καταχωρούσαν δεδομένα 

σε υπολογιστικά συστήματα. Έτσι υπήρχε το φαινόμενο ύπαρξης λίγων δεδομένων που μπορούσε μια επιχείρηση  

να επεξεργαστεί και να αναλύσει με τα εκάστοτε υπολογιστικά συστήματα. Τα δεδομένα λοιπόν, αφού 

καταχωρούνταν, μεταφέρονταν στην cpu για να τα επεξεργαστεί.  Αργότερα με την χρήση του ιντερνέτ ο κάθε 

χρήστης πλέον παράγει δεδομένα χρησιμοποιώντας για παράδειγμα κάποια μηχανή αναζήτησης ή εισάγοντας 

δεδομένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδικασία αυτή έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις με αποτέλεσμα την 

διόγκωση των διαθέσιμων δεδομένων. Νέα, υπερσύγχρονα, εξελιγμένα συστήματα, με τεράστιες δυνατότητες 

επεξεργασίας χρησιμοποιήθηκαν για να επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Ένα τρίτο στάδιο στην παραγωγή 

δεδομένων είναι το γεγονός ότι οι ίδιες οι μηχανές πλέον παράγουν δεδομένα. Αισθητήρες, κάμερες, δορυφόροι 

και άλλα συστήματα παράγουν πλέον τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Για την επεξεργασία τους απαιτούνται 

πλέον πολλαπλές cpu οι οποίες πηγαίνουν στα δεδομένα για να τα αναλύσουν. Μάλιστα, πολλοί υπολογιστές μαζί 

επεξεργάζονται μέρος των δεδομένων συμμετέχοντας σε μια παράλληλη επεξεργασία. Ο παρακάτω πίνακας 

απεικονίζει την ποσότητα των δεδομένων παρέχοντας επίσης μια πρόβλεψη για το μέλλον.   

                        

                                                              ZETTABYTES ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
1.3 Σπουδαιότητα και εφαρμογές 

  

  Η ποσότητα των δεδομένων που παράγονται και αποθηκεύονται παγκόσμια είναι ουσιαστικά ασύλληπτη και 

συνεχώς αυξανόμενη. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχουν αυξανόμενες δυνατότητες αξιοποίησης και 

απόκτησης ενόρασης από τις επιχειρήσεις αν και ακόμη μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτόν τον ωκεανό 

δεδομένων στην πραγματικότητα αναλύεται και παράγει γνώση και αξία. Η πραγματική αξία δεν έγκειται στον 

όγκο των δεδομένων που κατέχει μια επιχείρηση αλλά το τι κάνει με αυτά τα δεδομένα. Αναλύοντας τα δεδομένα 

της μια επιχείρηση μπορεί να βρει απαντήσεις που θα την βοηθήσουν να μειώσει το κόστος, να μειώσει τον χρόνο 

, να αναπτύξει νέα προϊόντα ή να βελτιστοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα και ακόμη να πάρει έξυπνες αποφάσεις. 

Όταν συνδυάσεις τα μεγάλα δεδομένα με υψηλό βαθμό ανάλυσης και επεξεργασίας μπορείς να εντοπίσεις τα 

βαθύτερα αίτια μιας προηγούμενης αποτυχίας. Αλλά τα αποτελέσματα δεν περιορίζονται απλά στο παρελθόν. Η 
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ανάλυση των μεγάλων δεδομένων μπορεί να βοηθήσει την εύρεση ελαττωμάτων ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. 

Πέρα από τα ελαττώματα και τις αδυναμίες η αξία που πηγάζει από τα μεγάλα δεδομένα κατά κύριο λόγο έγκειται 

στο να εντοπίζει ευκαιρίες. Παράδειγμα η παροχή κουπονιών και προτάσεων σύμφωνα με τις συνήθειες αγοράς 

του πελάτη. – χαρακτηριστική είναι η έρευνα και ανάλυση αγορών μέσω πιστωτικής κάρτας σε περιοχή των ΗΠΑ 

που έδειξε ότι αν κάποιος γεμίσει το ρεζερβουάρ της βενζίνης του στις 4 περίπου το μεσημέρι είναι πολύ πιθανών 

να ξοδέψει κατά μέσο όρο 35 δολάρια την επόμενη ώρα σε κάποιο γεύμα σε κοντινό κατάστημα. Η ανάλυση 

μεγάλων δεδομένων με συγκεκριμένο πλάνο έρευνας και εφόσον προϋπάρχει η ιδέα που θέλουμε να 

ανακαλύψουμε μπορεί να δημιουργήσει εκπληκτικές ευκαιρίες καθώς μπορεί να εντοπίσει τάσεις, ευκαιρίες και 

προοπτικές. Μια ακόμη εφαρμογή των δεδομένων είναι και ο εντοπισμός κινδύνων ή τάσεων προτού  επηρεάσουν 

την επιχείρηση και έτσι να συμβάλει αυτή η γνώση στην ίδια την βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

   Τα μεγάλα δεδομένα επηρεάζουν οργανισμούς σχεδόν σε κάθε τομέα 

Τραπεζικός τομέας: με τόσο μεγάλες ποσότητες δεδομένων που καταφθάνουν από αμέτρητες πηγές, οι τράπεζες 

έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη εύρεσης νέων και πρωτοποριακών μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης 

των δεδομένων αυτών. Ενώ είναι πολύ σημαντική η κατανόηση των αναγκών των πελατών και η μεγιστοποίηση 

της ικανοποίησής τους, είναι εξίσου σημαντική η μείωση του κινδύνου και της εξαπάτησης σε ισορροπία με την 

συμμόρφωση σε ένα γενικό πλαίσιο κανόνων. Τα μεγάλα δεδομένα παρέχουν μεγάλη ενόραση στα θέματα αυτά 

ώστε οι τράπεζες να είναι ένα βήμα μπροστά αξιοποιώντας τα με την χρήση προηγμένων μεθόδων ανάλυσης. 

 Εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτές που είναι εξοπλισμένοι με ενόραση που προέρχεται από την ανάλυση δεδομένων 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα ενός σχολείου, στους ίδιους του μαθητές και στο 

πρόγραμμα μαθημάτων. Αναλύοντας δεδομένα μπορούν να αναγνωρίσουν μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο, 

να βεβαιώνονται ότι οι μαθητές κάνουν την απαραίτητη πρόοδο και να εφαρμόζουν τις πλέον διδακτικές και 

αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. 

Κυβέρνηση: Όταν οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους 

ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων τους μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη σε ζητήματα καλής λειτουργίας 

και συντονισμό υπηρεσιών, διαχείριση κυκλοφοριακής συμφόρησης ακόμη και πρόβλεψη και αποτροπή 

εγκλημάτων. Βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ οι κυβερνήσεις μπορούν να αποκομίσουν πολλά 

πλεονεκτήματα, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ζητήματα διαφάνειας και σεβασμού σε προσωπικά δεδομένα. 

Παράδειγμα εφαρμογής είναι η βιομετρική ανάλυση από αυτόματα μηχανήματα στα σύνορα για την προστασία 

και φύλαξη των συνόρων, και η αξιοποίηση γνώσης μέσω προβλέψεων. Ισχυρό παράδειγμα αποτελεί η εξάπλωση 

του ιού H1N1 ΤΟ 2009. Η Google αναλύοντας περίπου τις 50 εκατομμύρια πιο κοινές αναζητήσεις στην Αμερική 

και συγκρίνοντας στοιχεία του παγκόσμιου οργανισμού υγείας της περιόδου 2003 -2008 κατάφερε να αναπτύξει 

έναν αλγόριθμο που συνδύαζε 45 διαφορετικές αναζητήσεις ώστε με ακρίβεια και ταχύτητα να προβλέπει την 

εξάπλωση του ιού ανά περιοχή μέσω ανάλυσης δεδομένων αναζήτησης. Αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ 

αποτελεσματικό και σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με την στατιστική ανάλυση από στοιχεία νοσοκομείων που 

καθυστερούσαν δύο και τρεις ημέρες να δώσουν στοιχεία εξάπλωσης. 

Υγεία: Ανάλυση ιατρικών αρχείων, μέθοδοι θεραπείας, ιατρικές συνταγές. Όλα αυτά απαιτούν γρήγορες και 

ακριβής μεθόδους ανάλυσης πάντα στα πλαίσια αυστηρών προδιαγραφών που απαιτεί ο κλάδος. Όταν τα μεγάλα 

δεδομένα αξιοποιηθούν σωστά, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας μπορούν να ανακαλύψουν κρυμμένη ενόραση που 

βελτιώνει τις παροχές υγείας και τις μεθόδους θεραπείας.  

Βιομηχανία: Οι βιομηχανίες αξιοποιώντας δεδομένα μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και να 

ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες υλικών πόρων και χρόνου. Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην 

έγκαιρη και σωστή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Εμπόριο: Στον τομέα αυτό είναι ζωτική η γνώση της αγοράς, των αναγκών των πελατών , νέων τάσεων και 

κινδύνων από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Η καρδιά όλων αυτών είναι τα μεγάλα δεδομένα. Ένα 

παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Amazon. O  Ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας Jeff Bezos, ξεκίνησε να 

πειραματίζεται με την ιδέα να μπορεί να προτείνει σε κάθε αγοραστή, συγκεκριμένα βιβλία με βάση τις 

αγοραστικές του προτιμήσεις. Σύντομα η εφαρμογή περιέλαβε και τους πιθανούς αγοραστές συνεκτιμώντας τις 

επιλογές αναζήτησης, την χρονική διάρκεια που κάποιος αφιέρωνε σε συγκεκριμένες αναζητήσεις, Τα δεδομένα 

ήταν τόσο μεγάλα καθώς η Amazon ανέλυε δεδομένα πωλήσεων και αναζήτησης από άλλους αγοραστές 

εντοπίζοντας ομοιότητες. Έπειτα από σειρά αναλύσεων , η Amazon κατέληξε να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις 

για κάθε προϊόν της. Αν για παράδειγμα παρακολουθήσει κάποιος ένα βιβλίο για βρέφη, η Amazon θα του 

προτείνει αντίστοιχα άλλα βιβλία εμπνευσμένα από ανάλυση δεδομένων χιλιάδων αγορών και εκατοντάδων 

χιλιάδων αναζητήσεων. Σύντομα η εφαρμογή είχε εκπληκτικά αποτελέσματα και επεκτάθηκε στο να προτείνει 

και άλλα προϊόντα , όπως ταινίες  ή ακόμη και ηλεκτρικές συσκευές. Η πρόβλεψη ήταν τόσο ακριβής ώστε η 

ομάδα σχεδίασης έλεγε ότι αν κάποιος αγοράσει ένα βιβλίο μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την επόμενη αγορά 

βιβλίου . Σήμερα, χάρη στην χρήση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων η Amazon πουλάει το 1/3 των  βιβλίων 

λόγω των συστάσεων. Αυτό που μετράει στην περίπτωση της Amazon είναι ότι δεν έχει σημασία να γνωρίζεις το 

γιατί αλλά το τι, και αυτό είναι το κλειδί που έδωσε έκρηξη στις πωλήσεις της. 
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2. Case studie UPS 

    

Έχουν κάνει την εμφάνισή τους τρία είδη επιχειρήσεων μεγάλων δεδομένων και διαφοροποιούνται σε σχέση με 

την αξία που προσφέρουν σε μια διαδικασία  δεδομένων, ανάλυσης, επεξεργασίας και αξιοποίησής τους. Αρχικά 

έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις που διαθέτουν τα δεδομένα, είτε παράγοντάς τα , είτε έχουν άμεση και 

μοναδική πρόσβαση σε αυτά.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρεία Twitter η οποία προφανώς 

απολαμβάνει μια τεράστια ροή δεδομένων στους σέρβερς της. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τις 

ικανότητες διαχείρισης των δεδομένων και συγκεκριμένα την ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσής τους. Εκτός 

από την τεχνολογία αυτή  οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επίσης ικανό, εξειδικευμένο προσωπικό. . 

Παραδείγματα της κατηγορίας αυτής είναι η εταιρεία Terradata καθώς και οι εταιρείας Sap και Sas.  Η τρίτη 

κατηγορία έχει να κάνει με αυτούς που διαθέτουν καινοτόμες ιδέες,  που συλλαμβάνουν την ιδέα ή την πιθανή 

αξία που μπορεί να κρύβουν τα δεδομένα. Η δύναμή τους έγκειται στην ικανότητά τους να ανακαλύψουν πρώτοι 

ευκαιρίες που υπάρχουν κρυμμένες στα μεγάλα δεδομένα. Ένα παράδειγμα είναι η εταιρεία Inrix, μια εταιρεία 

που αναλύει δεδομένα τοποθεσίας από περίπου 100 εκατομμύρια οχήματα τα οποία  προέρχονται από το σήμα 

gps αυτοκινήτων , είτε από εμπορικά οχήματα , όπως και από ταξί, ή ακόμη και από δεδομένα gps από κινητά 

τηλέφωνα ( δωρεάν εφαρμογές πλοήγησης τα οποία επιστρέφουν δεδομένα στην εταιρεία ως αντάλλαγμα). Η 

ιδέα είναι ότι μέσα από την ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες αναλύοντας 

συνάμα δεδομένα όπως η πρόβλεψη καιρού, ιστορικά στοιχεία κλπ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να έχουν 

ασύλληπτες εφαρμογές. Για παράδειγμα το 2011 η εταιρεία είδε μια απότομη πτώση στην κίνηση και την 

συνέδεσε με την πορεία της οικονομίας προτού ανακοινωθεί επίσημα η απαρχή μιας οικονομικής κρίσης. Πολλές 

βέβαια είναι οι περιπτώσεις που οι κατηγορίες αυτές συμπλέκονται. Για παράδειγμα μια εταιρεία θα μπορούσε 

να αναπτύξει δικό της εσωτερικό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αντί να στραφεί σε ειδικούς, ή να 

αξιοποιεί τα δικά της δεδομένα αντί να κάνει έρευνα σε άλλες βάσεις δεδομένων.  

 

   H UPS είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο μεταφοράς μικροδεμάτων με έδρα την Georgia των ΗΠΑ. Η  

UPS μεταφέρει καθημερινά πάνω από 15 εκατομμύρια δέματα σε 7,9 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 

220 χώρες, διαθέτοντας ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς, από μικρά φορτηγά ( πάνω από 100.000)  έως αεροπλάνα 

(236) καθώς και πάνω από 3000 καταστήματα. Απασχολεί περίπου 444.000 υπαλλήλους εκ των οποίων 240.000 

είναι οδηγοί. Στο Κεντάκυ των ΗΠΑ βρίσκεται ο κεντρικός σταθμός της εταιρείας, όπου καθημερινά 

καταφθάνουν 250 αερομεταφορές δεμάτων. Οι εγκαταστάσεις εκεί είναι 370.000τμ από ατσάλι που ζυγίζουν δύο 

φορές τον πύργο του Άιφελ με έκταση 8 γηπέδων ποδοσφαίρου που ξεπερνάν σε έκταση το Αμερικανικό 

πεντάγωνο. Πρόκειται για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, υπερσύγχρονο  κέντρο διαλογής  το οποίο 

διαχειρίζεται ένα εκατομμύριο δέματα ημερησίως. Το κάθε δέμα σκανάρεται από αισθητήρες αρκετές φορές κατά 

την διαδικασία διαλογής και τα στοιχεία εντοπισμού γίνονται διαθέσιμα και στον πελάτη μέσω του διαδικτύου 

Το κάθε δέμα ξεχωρίζεται διανύοντας απόσταση σε ειδικούς κυλιόμενους διαδρόμους πολλές φορές δεκάδων 

χιλιομέτρων., σκανάρεται, ζυγίζεται και στο τέλος τοποθετείται αυτοκόλλητο με barcode που περιέχει όλες τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για την περεταίρω μεταφορά και επεξεργασία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται 

δεν αφορούν μόνο στα δέματα αυτά καθ αυτά αλλά και στο περιεχόμενό τους. Ειδικοί αισθητήρες καταγράφουν 

πληροφορίες για την θερμοκρασία, το βάρος, την ταχύτητα και την τοποθεσία του αντικειμένου που μεταφέρεται 

καθώς επίσης και για το αν το δέμα ανοίχτηκε και πότε,.  Η ίδια διαδικασία λαβαίνει χώρα και σε άλλα εξίσου 

μεγάλα κέντρα διαλογής, όπως το κεντρικό κέντρο διαλογής εδάφους στο Σικάγο. Η UPS δαπανάει περίπου ένα 

δις δολλάρια για νέες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν συστήματα αυτοματισμού και λογισμικά συστήματα. 

Μάλιστα η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων της. Το κλειδί 

βρίσκεται στην ανάλυσή τους. Δεδομένα που έχουν να κάνουν με τον βέλτιστο τρόπο διαλογής των δεμάτων, τον 

βέλτιστο τρόπο από πλευράς κόστους και κατανάλωσης κατά την παράδοση και κατ επέκταση βελτιστοποίηση 

σε όλη τη γραμμή παραγωγής περιλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι συνεργάζονται και 

παραμένουν παραγωγικοί.   

   Αναλύοντας τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία προσδοκά στην μείωση του κόστους και στην αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας όπως επίσης στην σωστή διαχείριση των δεμάτων και αποστολών με 

ταυτόχρονη μείωση των λαθών και αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και τελικά την ικανοποίηση των πελατών 

μικρών έως και πολύ μεγάλων όπως η Amazon που ετησίως πληρώνει στην UPS περίπου 1 δις δολάρια για τις 

υπηρεσίες διανομής. 

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης και παραγωγής απτών αποτελεσμάτων από την διαχείριση των 

δεδομένων της αποτελεί ένας στόχος που τέθηκε σχεδόν πριν 10 χρόνια και είχε να κάνει στη μείωση του κόστους 

μέσω αποτελεσματικού συντονισμού των καθημερινών δρομολογίων. Ένας πρακτικός και συγκεκριμένος στόχος 

ήταν η μείωση ενός μιλίου απόστασης κάθε μέρα από κάθε οδηγό μεταφοράς. Αυτό σημαίνει για την εταιρεία 

ετήσια μείωση κόστους της εταιρείας κατά 50 εκατομμύρια δολάρια! Για να πετύχει όμως αυτόν τον στόχο θα 

πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε όλες τις γραμμές εργασίας και όχι μόνο στην τελική γραμμή. Από τον τρόπο 

φόρτωσης των οχημάτων και κυρίως από την σωστή λειτουργία του λογισμικού  προγράμματος που έχει 

αναπτύξει με την ονομασία ORION ( ON ROAD INTEGRATED OPTIMIZATION  NAVIGATION). Το 
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πρόγραμμα αυτό κατά κύριο λόγο ( και ασφαλώς οι ειδικοί που το λειτουργούν εντός της επιχείρησης και το 

αναπτύσσουν ) αναλύει τα δεδομένα που συλλέγει ώστε να προσδιορίσει μια βέλτιστη κατανομή δρομολογίων 

και να προσδιορίσει την βέλτιστη διαδρομή κάθε ημέρα για κάθε όχημα. Έτσι η εταιρεία από την χρήση 

descriptive analytics πέρασε στην χρήση predictive analytics με στόχο την μετάβαση σε prescriptive analytics.  

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του λογισμικού είναι αναγκαία η συλλογή πολλών δεδομένων. Για το 

σκοπό αυτό  η εταιρεία εγκατέστησε σε κάθε όχημα της 200 αισθητήρες . Αυτοί οι αισθητήρες καταγράφουν τα 

πάντα, όπως την ώρα που παίρνει μπρος η μηχανή, πότε ξεκινάει και πότε σταματάει το φορτηγό, πόσες στάσεις 

κάνει, πόσο χρόνο κάνει στάση σε κάθε παράδοση, πόσες φορές κάνει όπισθεν και τι απόσταση διανύει. 

Καταγράφονται επίσης δεδομένα από την ταχύτητα και την κατανάλωση καθώς και πληροφορίες σχετικά με 

τυχόν βλάβες που παρουσιάζονται σε διάφορα μέρη των οχημάτων. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται σε 

πραγματικό χρόνο και αναλύονται από ειδικούς ώστε να υπάρχει συνεχή βελτιστοποίηση στα δρομολόγια και όχι 

μόνο. Το αποτέλεσμα; Μείωση αποστάσεων κατά 137 εκατομμύρια χιλιόμετρα το οποίο μεταφράζεται σε μείωση 

κατανάλωσης κατά 30 εκατομμύρια λίτρα σε σχέση με τον στόχο τους. Αυτό έχει όφελος επίσης στην ελάττωση 

της φθοράς των οχημάτων, την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, μείωση εργατοωρών και 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.  Σε σχέση με την συντήρηση των οχημάτων, αναλύοντας τα δεδομένα από 

100.000 οχήματα μεταφοράς δεμάτων και ιδιαίτερα σε σχέση με στοιχεία από το παρελθόν που σχετίζονται με 

βλάβες που παρουσιάστηκαν,  μπορεί να προβλέψει το σωστό χρόνο για την συντήρηση και αντικατάσταση 

μηχανικών και άλλων μερών από τα οχήματα ώστε να αποφύγει τυχόν βλάβες και καθυστερήσεις. Εκτός από την 

αποφυγή ατυχημάτων και καθυστερήσεων, με αυτό τον τρόπο και την ανάλυση των δδομένων από τους 

αισθητήρες και τα ιστορικά στοιχεία  η εταιρεία εξοικονομεί χρήματα από την άσκοπη πολλές φορές και πρόωρη 

αντικατάσταση μερών που είναι σε καλή κατάσταση. Μέσα από την εις βάθος ανάλυση των δεδομένων, πολλές 

φορές ανακαλύπτει κρυμμένη γνώση και αποκομίζει πολλά οφέλη.  Αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η ανακάλυψη 

γνώσης που βρίσκεται πίσω από το σλόγκαν ότι στην UPS οι οδηγοί δεν στρίβουν ποτέ αριστερά. Οι μηχανικοί 

της UPS και οι αναλυτές μεγάλων δεδομένων πρόσεξαν ότι όταν τα οχήματα μεταφοράς δεμάτων έστριβαν 

αριστερά καθυστερούσαν σε σχέση με αντίστοιχες δεξιόστροφες κατευθύνσεις. Επίσης οι αριστερές στροφές 

είναι πιο επικίνδυνες στην πρόκληση ατυχήματος και η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα στρίβει 

αριστερά. Έτσι το σύστημα πλοήγησης προτιμάει να κατευθύνει το όχημα στον προορισμό επιλέγοντας να στρίβει 

δεξιά, όπου αυτό είναι εφικτό και δεν επιβαρύνει σημαντικά την απόδοση από άποψη χρόνου και απόστασης. 

Έτσι το 90 τοις εκατό τον στροφών που κάνουν τα οχήματα είναι δεξιά. Το σύστημα αναλύοντας μια 

συγκεκριμένη διαδρομή  έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε μια διαδρομή με  επτά αριστερές και τέσσερις δεξιές 

στροφές  είτε μια εναλλακτική με μία αριστερή στροφή και είκοσι τρεις δεξιές. Στην δεύτερη περίπτωση η 

απόσταση ήταν 1,5 χιλιόμετρο μεγαλύτερη και 9 λεπτά πιο αργή. Ωστόσο επέλεξε την δεύτερη επιλογή γιατί με 

αυτό τον τρόπο, εκτός της μικρότερης πιθανότητας ατυχήματος, μείωνε την κατανάλωση καυσίμου κατά 1,3 

λίτρα το οποίο συγκριτικά με την απόσταση και καθυστέρηση κρίθηκε πιο συμφέρον.  

   Βλέπουμε λοιπόν μέσα από την περίπτωση αυτή, πόση πολύτιμη γνώση με εφαρμογές που ανακαλύπτονται σαν 

ένας ιστός σε όλη τη δομή της εταιρείας και τελικά να καταφέρνει να πετυχαίνει και να ξεπερνά τους στόχους 

μέσα από μια καλή συνεργασία σε όλες τις γραμμές εργασίας και όχι μόνο στην τελική γραμμή.  

 

 

3. Συμπεράσματα 
 

3.1 Γενικά Συμπεράσματα 
 

 
                                                  Πηγή: Bloomberg.com 

 

The big deal about big data is that it offers the ability to take huge volumes of data and pick out the important 

patterns and trends 
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   Τα μεγάλα δεδομένα είναι καθημερινά στην επικαιρότητα καθώς διαβάζουμε τα τελευταία παραδείγματα πως 

πανίσχυροι αλγόριθμοι συσχετίζουν πράγματα και καταστάσεις που μοιάζουν να είναι ασύνδετα. Είτε 

χρησιμοποιούνται από την NSA στην μάχη τους ενάντια στην τρομοκρατία, είτε από διαδικτυακές εμπορικές 

εταιρείες ώστε να προβλέψουν τις προτιμήσεις μας, τα μεγάλα δεδομένα είναι μια επανάσταση που συμβαίνει 

γύρω μας. Είναι μια διαδικασία που μεταμορφώνει τα οικονομικά, τις επιστήμες, ακόμη και τον τρόπο που 

σκεφτόμαστε και ενεργούμε.   

 

3.2 Το μέλλων των big data 

 

   Σε άρθο του Harvard business review του Οκτωβρίου του 2012 χαρακτήρισε το επάγγελμα του αναλυτή 

μεγάλων δεδομένων ως το κορυφαίο και ανερχόμενο επάγγελμα του 21 αιώνα. Τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην εισαγωγή της διατριβής δείχνουν τις ανερχόμενες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα μεγάλα 

δεδομένα. Μένει ένα 95 τοις εκατό των δεδομένων που δεν έχουν αξιοποιηθεί και ουσιαστικά αμέτρητες 

δυνατότητες. 

   Το κλειδί έγκειται όχι στον κάτοχο των δεδομένων, ούτε σε αυτόν που κατέχει τα μέσα να τα αναλύσει και να 

τα επεξεργαστεί, αλλά σε εκείνον που θα ανακαλύψει την ιδέα, θα εντοπίσει την αξία πίσω από τα δεδομένα. Το 

2003 ο Oren Etzioni,απόφοιτος του Harvard to 1986, άρχισε να κάνει σκέψεις γύρω από τις τιμές αεροπορικών 

εισητηρίων και αργότερα δημιούργησε την εταιρεία Farecast όπου μέσω ανάλυσης δεδομένων από στοιχεία τιμών 

σε αεροπορικά εισιτήρια, δημιούργησε αλγόριθμο ώστε να προβλέπει πότε είναι η καλύτερη στιγμή αγοράς 

εισιτηρίων. Το 2008 σχεδίαζε να επεκτείνει την εφαρμογή σε κρατήσεις ξενοδοχείων , ενοικίαση αυτοκινήτων 

κλπ, όταν η Google της χτύπησε την πόρτα και την εξαγόρασε έναντι 110 εκατομ. Δολλαρίων. Το παράδειγμα 

αυτό δείχνει τις εν δυνάμει ευκαιρίες στον χώρο των μεγάλων δεδομένων από έξυπνες ιδέες και εφαρμογές. Μια 

τέτοια ιδέα που έχει προταθεί είναι η ανάλυση δεδομένων από το κάθισμα αυτοκινήτου ενός οδηγού ως 

αντικλεπτικό μέσο, η πρόβλεψη ατυχημάτων και η αντίστοιχη προσφορά σε ασφάλιστρα αναλόγως του προφίλ 

του καταναλωτή και πολλές ακόμη αφυής ιδέες.  

   Μιλώντας για το μέλλον των big data δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η εφαρμογή τους σε έξυπνα συστήματα, 

συστήματα που μαθαίνουν μόνα τους. Η αρχή έγινε με το πρόγραμμα εκμάθησης σκάκι. Αρχικά ο υπολογιστής 

έχανε, αλλά όταν ενσωματώθηκαν πολλά δεδομένα που αντλούνταν από τον υπολογιστή καθώς έπαιζε με τον 

εαυτό του, ή με κάποιο άλλο υπολογιστή η εξέλιξή του ήταν ραγδαία. Τέτοια συστήματα βρίσκουμε επίσης σε 

προγράμματα που προβλέπουν το τι θέλουμε να γράψουμε ή επίσης σε συστήματα αυτόματης οδήγησης ή ακόμη 

πιο σύγχρονα συστήματα αυτόματης πτήση ελικοπτέρου που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο (εργαστήριο 

ρομποτικής του MIT) τα οποία μαθαίνουν από τα δεδομένα που αντλούν μόνα τους.   

  

3.3 Σημεία που χρίζουν προσοχής 

   

 Παρόλα τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα και την βαθειά γνώση που μας παρέχουν τα μεγάλα δεδομένα, δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε σημεία που προβληματίζουν και αποτελούν πηγές ανησυχίας και προβληματισμού. 

Δύο από τους τομείς προβληματισμού είναι πρώτον η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και δεύτερον η 

¨τιμωρία¨ βασιζόμενη στην χρήση των μεγάλων δεδομένων για προβλέψεις και αποτροπή αξιόποινων 

παραβάσεων, πριν αυτές πραγματοποιηθούν ή η στοχοποίηση ανθρώπων με ¨προφίλ¨ διάπραξης αξιόποινων 

πράξεων.  

   Η Amazon παρακολουθεί τις προτιμήσεις που έχουμε όταν αγοράζουμε, η Google το τι αναζητούμε στο 

διαδίκτυο και η Twitter τι βρίσκεται στην σκέψη μας. Το Facebook φαίνεται να αγγίζει όλα τα παραπάνω και 

επιπρόσθετα τις κοινωνικές μας σχέσεις. Η ανησυχία επιβεβαιώνεται όταν βγαίνουν στην επιφάνεια στοιχεία που 

δείχνουν ότι κρατικές υπηρεσίες και άλλοι φορείς παρακολουθούν και αναλύουν μεγάλα δεδομένα που 

προέρχονται από τηλεφωνικές κλήσεις, συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, δορυφόρους, κάμερες ασφαλείας, 

στοιχεία gps και άλλα που φαίνεται να εισβάλουν ολοένα και περισσότερο στην ιδιωτικότητά μας. 

   Ο Τζόν Άντερσον , επικεφαλής ενός ειδικού τμήματος του FBI, παρακολουθεί με την ομάδα του έναν πρώην 

κατάδικο να αγοράζει παράνομα ένα όπλο. Αργότερα, πηγαίνει να επισκεφτεί την σύζυγό του για την οποία έχει 

μάθει ότι τον έχει απατήσει. Η αστυνομία στήνει μπλόκο ένα τετράγωνο πριν και συλλαμβάνει τον κακοποιό ενώ 

εκείνος φωνάζει δεν έκανα τίποτα.. Αυτή είναι μια σκηνή από δημοφιλή σειρά του Hollywood όπου κυβερνητικές 

υπηρεσίες αναλύουν στοιχεία από κάμερες παρακολούθησης για να αποτρέπουν εγκλήματα που δεν έχουν 

διαπραχθεί. Αν και είναι μια φανταστική σκηνή , δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα καθώς οι υπηρεσίες 

καταστολής βασίζονται σε ανάλυση μεγάλων δεδομένων όταν για παράδειγμα αυξάνουν την ασφάλεια σε 

συγκεκριμένες περιοχές κάτω από ορισμένες συνθήκες, όταν απαγορεύουν την είσοδο σε μια χώρα ατόμων με 

συγκεκριμένο προφίλ, καθώς επίσης όταν αναλύουν δεδομένα για εντοπισμό τρομοκρατικών ενεργειών.  

. 
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Ψηφιακή Διπλωματία και Nation Branding ως αναπτυξιακό εργαλείο 

(development tool) στην Εποχή της Οικονομικής κρίσης: Μια σύγχρονη 

θεωρητική προσέγγιση. Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδος  - Αθανάσιος Μποζίνης & Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου 

 

 

Αθανάσιος Μποζίνης 

Επικ. Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου 

Βουλευτής B’ Αθηνών 

 

Περίληψη 

 

Στα πλαίσια της Τρίτης Τεχνολογικής επανάστασης της επονομαζόμενης και Κοινωνίας της Πληροφορίας 

(Information Society), οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τις σύγχρονες πολιτικές διαδικασίες και ψηφιοποιούν 

την πολιτική επικοινωνία. Η διπλωματία, ως η τέχνη ή η επιστήμη της διαπραγμάτευσης, ενσωματώνοντας τις 

νέες τεχνολογίες θεμελιώνει μια παγκόσμια ψηφιακή επικοινωνία με την πλειοψηφία των διεθνών δρώντων, 

αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο δραματικά την παγκόσμια ανταλλαγή πληροφοριών μέσα σε ένα νέο ψηφιακό 

περιβάλλον, στο οποίο διεξάγονται οι σύγχρονες διαπραγματεύσεις και η προώθηση  εθνικών συμφερόντων. 

Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι να αναλυθούν οι ραγδαίες αλλαγές (ψηφιοποίηση) στις σύγχρονες 

διπλωματικές πρακτικές και τεχνικές λόγω των τεχνολογικών μεταβολών, ενώ παράλληλα θα αναλυθεί η χρήση 

της «Ψηφιακής Διπλωματίας» και του «Nation Branding» ως αναπτυξιακό εργαλείο (Development tool), για την 

επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, με περιπτωσιολογική ανάλυση (case study) της Ελλάδος.  

Η εργασίας μας αναλύει, επιχειρηματολογεί και υποστηρίζει ότι η χρήση της «Ψηφιακής Διπλωματίας», μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την τοπική, περιφερειακή και διεθνή προώθηση της Ελλάδος, αφού έχει την δυνατότητα 

να βελτιώσει την «εικόνας» της Ελλάδος (Nation Branding) στη διεθνή σκηνή, με άμεσο αποτέλεσμα την 

υπεράσπιση των Ελληνικών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων και την προώθηση στόχων της Ελληνικής 

Εξωτερικής Πολιτικής. 

Ειδικότερα, βασικοί στόχοι της «Ψηφιακής Διπλωματίας» θα είναι α) Η προώθηση της «Ψηφιακής Ελληνικής 

Οικονομικής Διπλωματίας» για την εδραίωση οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών, β) Η ψηφιακή 

προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής ιστορίας (Ψηφιακή Πολιτισμική Διπλωματία), γ)  Η 

προώθηση στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μέσω του κυβερνοχώρου για την άμεση ενημέρωση της 

ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινή γνώμης, δ) Η προσέλκυση μέσω του «e - Nation Branding» επενδυτών στην 

Ελλάδα και η προώθηση - στήριξη των Ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (π.χ. 

Τουρισμός), ε)  Η ηλεκτρονική επικοινωνία και η συνεργασία με διεθνείς «Δεξαμενές Σκέψης» (Think Tanks) 

και πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και με «Διεθνείς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 

(NGO’s)», για την προώθηση των Eλληνικών θέσεων και των στόχων Εξωτερικής Πολιτικής, στ) Η ψηφιακή 

επικοινωνία με τον «Παγκόσμιο Απόδημο Ελληνισμό», με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό για την 

προάσπιση και την προώθηση των Ελληνικών θέσεων σε διεθνές επίπεδο.  

Στα συμπεράσματα της εργασίας μας, θα προταθούν θεμελιώδεις πολιτικές,  οι οποίες θα έχουν ως απώτερο στόχο 

τον συντονισμό φορέων και δυνάμεων για την αποτελεσματική διεξαγωγή και χρήση της «ψηφιακής 

διπλωματίας» και του «Nation Branding», ενώ τέλος θα παρουσιαστούν και προτάσεις για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση «πληροφοριακού πολέμου» και «ψηφιακής προπαγάνδας» κατά των Ελληνικών εθνικών 

συμφερόντων και θέσεων. 
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Πολιτική Οικονομία της Βιοασφάλειας στα πλαίσια της 

Παγκοσμιοποίησης και της Κλιματικής Αλλαγής - Αθαν άσιος Μποζίνης & Κυριάκος Σταυρίδης 

 

 

Αθανάσιος Η. Μποζίνης 

Επίκουρος Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα ΔΕΣ 

 

Κυριάκος Χ. Σταυρίδης 

Αγγειοχειρουργός - Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ιατρικής ΑΠΘ 

 

 

Περίληψη 

 

Το τέλος του «Ψυχρού Πολέμου» και η ενδυνάμωση της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, είχε ως άμεσο 

αποτέλεσμα όχι μόνο την διεύρυνση της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας λόγω των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, της κατάργησης των εθνικών συνόρων και την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και την 

ανάδυση νέων θεμάτων – απειλών που αφορούν την «Διεθνή Ασφάλεια» (International Security). Ένα πλέον 

σημαντικό θέμα της διεθνούς ασφάλειας αποτελούν και οι παγκόσμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 

θέτοντας με αυτόν τον τρόπο νέες προβληματικές για την «Παγκόσμια Βιοασφάλεια» (Global Biosecurity). 

Βασικό σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι να αναλυθούν διεξοδικά οι παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές 

επιπτώσεις από την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής που σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 

παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια άνιση οικονομική ανάπτυξη. Αρχικά, μέσω της ιστορικής αναδρομής θα 

αναλύσουμε την πορεία και τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική 

παγκοσμιοποίηση και των πολλαπλών επιπτώσεων της στα θέματα της «Περιβαλλοντικής Ασφάλειας» 

(Environmental Security). Στην συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στα βασικά ζητήματα «Πολιτικών Βιοασφάλειας» 

(Biosecurity Policy), που αναδύονται λόγω της αυξανόμενης περιβαλλοντικής ερημοποίησης, του υποσιτισμού 

και της φτωχοποίησης και έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων επιδημιών αλλά και την επανεμφάνιση 

παλαιότερων λοιμογόνων παραγόντων. Οι νέες αυτές ασθένειες, θέτουν σε υψηλό επίπεδο κίνδυνου την 

«Παγκόσμια Κοινότητα», λόγο της ανεξέλεγκτης Μεταναστευτικής (νόμιμης και μη νόμιμης) παγκοσμιοποίησης, 

με ανεξέλεγκτες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Τέλος, θα συζητούν θέματα πολιτικών 

βιοασφάλειας στα πλαίσια της Ε.Ε. και θα εκφραστούν προτάσεις, προκειμένου να θωρακιστούν τα σύγχρονα 

ευρωπαϊκά κράτη απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και την «παγκοσμιοποίηση 

των ασθενειών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

833 

 

Παγκοσμιοποίηση και Πολιτική Οικονομία της Παγκόσμιας Υγείας. Μια 

Σύγχρονη Θεωρητική Προσέγγιση - Αθανάσιος Μποζίνης, Κυριάκος Σταυρίδης & Άννα Σταυρίδου  

 

 

Αθανάσιος Η. Μποζίνης 

Λέκτορας - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Κυριάκος Χ. Σταυρίδης 

Αγγειοχειρουργός - Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ιατρικής ΑΠΘ 

 

Άννα Χ. Σταυρίδου 

Φαρμακοποιός – ΑΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, ως μια διαδικασία ενοποίησης των εθνικών οικονομιών, έχει τροποποιήσει το 

σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον. Το νέο όμως αυτό παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον και το νέο μοντέλο παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης μεταβάλει δραστικά, όχι μόνο την 

παραγωγική διαδικασία και την παγκόσμια διακίνηση αγαθών – ανθρώπων, αλλά και την κλιματική αλλαγή και 

τον σύγχρονο τρόπο ζωής (υγεία – καθημερινότητα - συμπεριφορά), με αποτέλεσμα την ανάδυση νέων απειλών 

για την Παγκόσμια Υγεία (Global Health), και την Παγκόσμια Ασφάλεια (Global Security - Biosecurity), λόγο 

της ταχύτατης πλέον εμφάνισης και εξάπλωσης νέων ή και παλιών ασθενειών και νόσων. 

Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι να προσεγγίσει με εργαλείο ανάλυσης την «Σύγχρονη Περιγραφική», τις 

παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές - μεταβολές στην Παγκόσμια Υγεία από το νέο 

παγκοσμιοποιημένο σύστημα. 

Αρχικά, στα πλαίσια της εργασίας μας και μέσω της ιστορικής αναδρομής, θα προσεγγίσουμε την εξέλιξη, τις 

βασικές αρχές και την σύγχρονη προβληματική της παγκόσμιας υγείας. Παράλληλα, θα αναλύσουμε την 

παγκοσμιοποίηση όχι μόνο ως ακαδημαϊκή έννοια, αλλά και ως μια σύγχρονη διαδικασία που επηρεάζει και 

μεταβάλει την παγκόσμια υγεία με πολλαπλούς τρόπους, όπως μέσω της κλιματικής αλλαγής, της 

μεταναστευτικής παγκοσμιοποίησης, του παγκόσμιου εμπορίου φαρμάκων, των περιφερειακών ένοπλων 

συγκρούσεων και της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης. 

Τέλος, θα αναλύσουμε τον ρόλο που έχουν οι πολυεθνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγο της 

οικονομικής παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας - εμπορίου, επηρεάζουν 

δραστικά και καθορίζουν την πορεία, την εξέλιξη και το επίπεδο της παγκόσμιας υγείας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Παγκοσμιοποίηση, Οικονομική Ανάπτυξη, Περιβαλλοντικές και Κλιματικές Αλλαγές, 

Παγκόσμια Υγεία, Βιοασφάλεια, Φαρμακευτικές Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 
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Συγκριτική αξιολόγηση της απορρόφησης των αποφοίτων Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μαργαρίτ α Μαραμή & Ειρήνη Τοψή 

 

Μαργαρίτα Μαραμή, Ειρήνη Τοψή  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση της απορρόφησης των αποφοίτων Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, 

αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκρίνονται τα ποσοστά της 

επαγγελματικής πορείας των φοιτητών ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Βασικός στόχος 

είναι να εξεταστεί σε ποιο βαθμό οι απόφοιτοι έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μετά την περάτωση 

των σπουδών τους, λαμβάνοντας υπόψη και προσεγγίζοντας τα κοινωνικοπολιτισμικά και εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά. Η τρέχουσα εργασία στηρίζεται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε και 

εστίασε στη συλλογή ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων άρθρων. Μέσα από τον καθορισμό της εκπαίδευσης και 

του εκπαιδευτικού συστήματος, σκιαγραφείται η κατάσταση που επικρατεί στη σύγχρονη Ελλάδα της 

οικονομικής και ευρύτερης κοινωνικής κρίσης. Μέσα στις συνθήκες αυτές τοποθετείται η ανάλυση της 

Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης  που στοχεύει στην άμεση εύρεση εργασίας. Αφού καθοριστούν τα είδη και τα 

χαρακτηριστικά των ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, δίνεται έμφαση στην συνάφεια και 

ταύτιση του κλάδου σπουδών  των αποφοίτων με την επαγγελματική τους πορεία. Τα βασικά χαρακτηριστικά 

των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προκύπτουν μέσα από τη σύγκριση των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών. Οι βασικές διαστάσεις 

πάνω στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η σύγκριση, είναι  τα συγκριτικά ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων 

των πανεπιστημίων, η σύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, αλλά και  οι επιχειρηματικές 

δράσεις που αναπτύσσονται στα ιδρύματα κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη των σπουδών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αγορά Εργασίας, Επιχειρηματικότητα, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Οικονομική κρίση, 

Απορρόφηση αποφοίτων. 
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Η φορολογική συμμόρφωση ως εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας- Χρήστος Σ. Μάμαλης  

 

Χρήστος Σ. Μάμαλης 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

 

 

 

Περίληψη 

 
Η φορολογική συμμόρφωση είναι ένα σημαντικό  εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η απλοποίηση 

και η σταθερότητα της φορολογικής νομοθεσίας, η καλλιέργεια της αίσθησης ανταποδοτικότητας των φόρων, σε 

συνδυασμό με μια δίκαιη και ποιοτική φορολογική διοίκηση, θα δημιουργήσουν κλίμα  εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στους πολίτες και στο κράτος, θα αυξήσουν τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης φορολογουμένων και 

επιχειρήσεων, θα συντελέσουν στην  εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα την ενίσχυση 

των εσόδων και την  δημοσιονομική εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας.   

 

 

 

 

 

 

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ως απαραίτητη προυπόθεση για 

την έξοδο από την οικονομική κρίση- Χρήστος Σ. Μάμαλ ης 

 

Χρήστος Σ. Μάμαλης 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 

 

 

 

Περίληψη 

 
Για την έξοδο από την πολυετή οικονομική κρίση είναι αναγκαία η βελτίωση του επενδυτικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η αποκατάσταση  της τραπεζικής χρηματοδότησης, η μείωση της 

γραφειοκρατίας, η απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονομίας και  η πάταξη της διαφθοράς, θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα. Η μείωση των 

φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για την βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας,  την αύξηση των επενδύσεων , την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων  και την δημιουργία 

θέσεων εργασίας. 
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Η χρήση των ΜΜΕ προς όφελος της προεκλογικής εκστρατείας, 

προτεινόμενες «καλές» πρακτικές. Παραδείγματα χρήσης τους σε Εθνικές 

Εκλογές - Χαράλαμπος Χατζημαλλής & Μάρθα Παπαδοπούλου 

 

padopoulou 

Χαράλαμπος Χατζημαλλής 

Political Scientist, AUTh. chatzimallis@gmail.com 

 

Μάρθα Παπαδοπούλου 

AUTh, papadopouloufr@gmail.com 

Περίληψη 

 
Η «Επιστήμη Επηρεασμού της Πολιτικής Συμπεριφοράς του Εκλογικού Σώματος», όπως χαρακτηρίζεται από τον 

Mauser  το «Πολιτικό Μάρκετινγκ», (Savigny, 2007) και ορίζεται από τον Wring, ως η χρήση, από πλευράς 

κόμματος ή υποψηφίων, των ερευνών κοινής γνώμης αλλά και περιβαλλοντικών αναλύσεων, με σκοπό την 

παραγωγή και την προώθηση «ανταγωνιστικών προσφορών». Οι τελευταίες αποσκοπούν στο να αναγνωρίζουν 

τις «ανάγκες» και τις ομάδες του εκλογικού σώματος, με αντάλλαγμα την ψήφο τους (Kolovos and Harris, 2005 

: 653 ; Pistolas 2009 : 2).  

Η επιλογή κόμματος ή υποψηφίου είναι μια περίπλοκη διαδικασία με πολλές διαφορετικές θεωρήσεις. Η επιλογή 

κόμματος, υπό το πρίσμα του πολιτικού μάρκετινγκ και των διάφορων τεχνικών κατά την προεκλογική 

διαδικασία, παρομοιάζεται με την «συμπεριφορά του αγοραστή», όπου οι ψηφοφόροι ανταλλάζουν τις ψήφους 

τους με το «προϊόν» που το κόμμα προσφέρει (Nor et al, 2006; Pistolas, 2009: 4-5). Με την εφαρμογή, λοιπόν, 

του μοντέλου ψηφοφόρου - καταναλωτή, παρουσιάζονται τέσσερα είδη ψηφοφόρων (Markwart, 1982; Pistolas, 

2009 : 5): i) οι «σκληρά» κομματικά ταυτισμένοι ψηφοφόροι (Ηard Loyalists), οι οποίοι ψηφίζουν πάντοτε το 

ίδιο κόμμα και αποφασίσουν για την ψήφο τους πριν από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, ii) οι «ήπια» 

κομματικά ταυτισμένοι (Soft Loyalists), που τις περισσότερες φορές ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, ενώ υπάρχει 

πιθανότητα να αλλάξουν τις επιλογές τους, iii) οι «ταλαντευόμενοι» ή «αναποφάσιστοι», τους οποίους θεωρούμε 

«καταναλωτές χωρίς συγκεκριμένη κομματική ταύτιση» και τέλος, iv) οι «απέχοντες», όπου πρόκειται για πολίτες 

που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. 

Θα επιχειρήσουμε να αναγνώσουμε τη «Νέα Πολιτική Εποχή», να καταγράψουμε, να αναλύσουμε και να 

προτείνουμε τα  πρώτα βήματα, την Ανάπτυξη, δηλαδή, της Στρατηγικής εισόδου στην «αγορά» αλλά και την 

Επικοινωνιακή Στρατηγική. Πρόσθετα, να διακρίνουμε τα εργαλεία αναγνώρισης των Μέσων στην «αγορά» μας, 

τις κινήσεις κατά την «Τελική-Εκλογική φάση», αλλά και τα σχέδια ταχείας αντίδρασης, για προβλήματα που 

τυχόν προκύπτουν. 

Θα αναλύσουμε την Πολιτική Διαφήμιση και την (ορθή) χρήση των Μέσων ως εργαλεία. Έπειτα, θα 

προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις στρατηγικές των κυριότερων κομμάτων στην ελληνική πολιτική επικοινωνία, 

κατά τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες (Εκλογές Ιανουαρίου 2015) αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική 

επικοινωνία (τελευταίες εθνικές εκλογές σε χώρες της Ευρώπης) στον βαθμό που δύναται να αναλυθεί. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Νέα Κοινωνικά Δίκτυα, Πολιτικό Μάρκετινγκ, Προεκλογικές Εκστρατείες, Εκλογική 

Συμπεριφορά 
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