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Περίληψη 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την συµβολή των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα απαραίτητα για την εκπόνηση της παρούσας 

πτυχιακής εργασίας στοιχεία ελήφθησαν µε δευτερογενή έρευνα από τις βιβλιοθήκες 

του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, καθώς και από σχετικές διαδικτυακές πηγές. Η εργασία αναπτύσσεται σε 7 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η οικονοµική ιστορία της Ελλάδας, µε 

περισσότερη έµφαση στις κινήσεις των επιχειρήσεων του εµπορίου. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναλύονται οι δοµές των επιχειρήσεων και οι διαχωρισµοί τους ανάλογα µε 

τα κριτήρια που τίθενται. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάλυση της δοµής 

και της λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο επεξηγεί 

τον όρο οικονοµική κρίση και τις αιτίες που συνέβαλαν για την πρόκληση της. Στο 

πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος εµπόριο, λιανικό και χονδρικό. Το έκτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των εµπορικών 

επιχειρήσεων και στο εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας. Στο έβδοµο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται προτάσεις για την λύση των προβληµάτων που προκλήθηκαν από την 

οικονοµική κρίση. Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από όλα τα στοιχεία που παρατέθηκαν για τις κινήσεις των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 



 3

Πίνακας Περιεχοµένων 

 

Περίληψη ....................................................................................................................... 2 

Πίνακας Περιεχοµένων .................................................................................................. 3 

Κατάλογος διαγραµµάτων ............................................................................................. 5 

Κατάλογος πινάκων ....................................................................................................... 5 

Απόδοση όρων ............................................................................................................... 5 

Συντοµογραφίες ............................................................................................................. 6 

Εισαγωγή ....................................................................................................................... 7 

Κεφάλαιο 1 .................................................................................................................. 10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ........................................................... 10 

Κεφάλαιο 2 .................................................................................................................. 13 

Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ................................... 13 

2.1   Αντικείµενο δράσης ..................................................................................... 13 

2.2   Φορέας ......................................................................................................... 15 

2.3   Νοµικές µορφές ........................................................................................... 16 

2.4   Μέγεθος ....................................................................................................... 17 

Κεφάλαιο 3 .................................................................................................................. 19 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .................................................................. 19 

3.1   Ορισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ...................................................... 19 

3.1.1   Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ................................................................ 20 

3.1.2   Συνδεδεµένες επιχειρήσεις ................................................................... 20 

3.1.3   Ανεξάρτητες επιχειρήσεις ..................................................................... 21 

3.2   Η σηµασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην οικονοµία .................... 22 

Κεφάλαιο 4 .................................................................................................................. 24 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ........................................................................................... 24 

4.1   Η έννοια του όρου οικονοµική κρίση .......................................................... 24 

4.2   Παγκόσµια οικονοµική κρίση ...................................................................... 24 

4.3   Οικονοµική κρίση στην Ευρώπη ................................................................. 25 

4.4   Τα βασικά αίτια της οικονοµικής κρίσης ..................................................... 26 

4.5   Επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης ............................................................ 27 

4.6   Έρευνα του Ι.Ο.Β.Ε. για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις 

επιχειρήσεις .......................................................................................................... 28 

4.7   Συµπεράσµατα της έρευνας ......................................................................... 29 

4.7.1   Αρνητική επίδραση στις εµπορικές επιχειρήσεις .................................. 29 

4.7.2   Απαισιοδοξία των επιχειρηµατιών για το µέλλον ................................. 30 

4.7.3   Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων ............................................................. 31 

4.8   Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ..... 32 

4.9   Σχετικό ερωτηµατολόγιο Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων ................. 34 

Κεφάλαιο 5 .................................................................................................................. 36 

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ........................................................ 36 

5.1   Ορισµός του εµπορίου ................................................................................. 36 



 4

5.2   Τα χαρακτηριστικά του εµπορίου ................................................................ 36 

5.3   Το χονδρικό εµπόριο και τα βασικά χαρακτηριστικά του ............................ 37 

5.4   Το λιανικό εµπόριο και τα βασικά χαρακτηριστικά του .............................. 39 

5.5   Εµπορικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. ..... 41 

5.6   Το επίπεδο των απασχολούµενων στον τοµέα του εµπορίου ...................... 42 

5.7   Παραεµπόριο................................................................................................ 45 

Κεφάλαιο 6 .................................................................................................................. 47 

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ............ 47 

6.1   Εισαγωγές .................................................................................................... 47 

6.2   Εξαγωγές ...................................................................................................... 51 

6.3   Το εµπόριο της Ελλάδας ανά κατηγορίες προϊόντων .................................. 57 

6.3.1   Εισαγωγές ............................................................................................. 57 

6.3.2   Εξαγωγές ............................................................................................... 58 

6.4   Εµπορικό ισοζύγιο ....................................................................................... 60 

6.4.1   Ορισµός ................................................................................................. 60 

6.4.2   Εµπορικό ισοζύγιο πριν την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης (2000-

2008) ................................................................................................................ 61 

6.4.3   Εµπορικό ισοζύγιο µετά την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης (2009-

2013) ................................................................................................................ 64 

6.4.4   Ισοζύγιο υπηρεσιών .............................................................................. 66 

Κεφάλαιο 7 .................................................................................................................. 68 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ......................................... 68 

7.1   Στρατηγικές ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ........................... 68 

7.2   Ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.............. 70 

7.3   Προτάσεις µέτρων στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ................... 72 

7.4   Ευρωπαϊκά προγράµµατα στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ....... 74 

7.4.1   Ευκαιρίες θεµατικής χρηµατοδότησης ................................................. 75 

7.4.2   ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.............................................................................. 76 

7.4.3   Χρηµατοδοτικά µέσα ............................................................................ 77 

7.4.4   Υποστήριξη για την διεθνοποίηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων .. 77 

7.4.5   Βοήθεια σε τοπικό επίπεδο ................................................................... 77 

Συµπεράσµατα ............................................................................................................. 78 

Πηγές............................................................................................................................ 80 

Πνευµατικά δικαιώµατα .............................................................................................. 81 

 

 

 

 

 



 5

Κατάλογος διαγραµµάτων 

∆ιάγραµµα 1: Οι µελλοντικές σκέψεις των επιχειρηµατιών........................................ 34 

∆ιάγραµµα 2: Το µεγαλύτερο πρόβληµα των εξαγωγικών επιχειρήσεων ................... 35 

∆ιάγραµµα 3: Εµπορικές επιχειρήσεις ......................................................................... 41 

∆ιάγραµµα 4: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ......................................................... 41 

∆ιάγραµµα 5: Πλήθος επιχειρήσεων, διαχωρισµός µε βάση το είδος ......................... 42 

 

Κατάλογος πινάκων 

Πίνακας 1: Απασχολούµενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης ............................................ 43 

Πίνακας 2: Οι εισαγωγές της Ελλάδας κατά χώρες ..................................................... 48 

Πίνακας 3: Οι εξαγωγές της Ελλάδας κατά χώρες ...................................................... 53 

Πίνακας 4: Εισαγωγές 2012, 2013 ανά κατηγορίες προιόντων ................................... 57 

Πίνακας 5: Εξαγωγές 2012, 2013 ανά κατηγορίες προιόντων .................................... 59 

Πίνακας 6: Εµπορικό ισοζύγιο, 2000-2004 ................................................................. 61 

Πίνακας 7: Εµπορικό ισοζύγιο, 2005-2008 ................................................................. 62 

Πίνακας 8: Ισοζύγιο εξαγωγών, 2000-2004 ................................................................. 62 

Πίνακας 9: Ισοζύγιο εξαγωγών, 2005-2008 ................................................................. 63 

Πίνακας 10: Ισοζύγιο εισαγωγών, 2000-2004 ............................................................. 63 

Πίνακας 11: Ισοζύγιο εισαγωγών, 2005-2008 ............................................................. 64 

Πίνακας 12: Εµπορικό ισοζύγιο 2009-2013 ................................................................ 64 

Πίνακας 13: Ισοζύγιο εξαγωγών, 2009-2013 ............................................................... 65 

Πίνακας 14: Ισοζύγιο εισαγωγών, 2009-2013 ............................................................. 65 

Πίνακας 15: Ισοζύγιο υπηρεσιών 2011-2013 .............................................................. 67 

 

 

Απόδοση όρων 

 

Eurogroup 
Ανεπίσηµη σύσκεψη 

υπουργώνοικονοµικώντης Ευρωζώνης 

EuropeanCommission Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Enterprise Europe Network 
∆ίκτυο ολοκληρωµένων υπηρεσιών για 

επιχειρήσεις 



 6

 

 

Συντοµογραφίες 

 

Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

Ε.Έ. Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ο.Ε. Οµόρρυθµη Εταιρεία 

Ε.Ε. Ετερόρρυθµη Εταιρεία 

Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 

Α.Ε.  Ανώνυµη Εταιρεία 

Α.Ν.Ε. Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία 

Ε.Ο.Κ. Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ενότητα 

Ε.Ε.Θ. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 

Ο.Ο.Σ.Α. Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Η.Π.Α. Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

∆.Ν.Τ. ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο  

Ι.Ο.Β.Ε. Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών  

Π.Σ.Ε. Πανελλήνιος Σύλλογος Εξαγωγέων 

Κ.Ε.Ε.Μ. Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 

Ο.Ν.Ε. Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Ε.Τ.Π.Α. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Κ.Τ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Ε.Σ.Ε.Ε. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 

Β.Ε.Α.  Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 

 



 7

 

 

 

Εισαγωγή 

 

 Η Ελλάδα είναι µια χώρα η οποία έχει πολλά χρόνια ενεργό εξαγωγικό εµπόριο 

και κατέχει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο και στο εξαγωγικό εµπόριο άλλων χωρών, λόγω 

της γεωγραφικής θέσης της. Η οικονοµική κρίση, ειδικότερα την τελευταία πενταετία, 

άλλαξε κατά πολύ την κατάσταση της χώρας στον τοµέα του εµπορίου και όχι µόνο. 

Κάποιες επιχειρήσεις διέκοψαν τις εξαγωγές τους και πολλές άλλες σταµάτησαν να 

λειτουργούν οριστικά. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν άµεσα την όλη οικονοµική 

κατάσταση της χώρας, η οποία βρίσκεται σε συνεχή ύφεση τα τελευταία χρόνια. 

 Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την σηµαντικότητα των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο εµπόριο και ειδικότερα στον τοµέα των εξαγωγών. 

Αναλύονται και επεξηγούνται οι οικονοµικοί όροι: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

εισαγωγές, εξαγωγές, εµπόριο, οικονοµική κρίση και ισοζύγιο. Παρουσιάζει την 

κατάσταση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου για το 2013 και µε βάση τις 

γεωγραφικές περιοχές, αλλά και µε βάση το είδος των εµπορευµάτων.   

 Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο περιέχει γενικά στοιχεία για την οικονοµική 

ιστορία της Ελλάδας, µε αναφορές στο εµπόριο, είτε εσωστρεφές είτε εξωστρεφές, 

και την ανάπτυξη του µε την πάροδο των χρόνων, από τις πρώτες επιχειρήσεις που 

ασχολήθηκαν µε αυτό έως και τις πιο σύγχρονες. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τις δοµές των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι 

επιχειρήσεις διαχωρίζονται ανάλογα µε το αντικείµενο δράσης τους, ανάλογα µε τον 

φορέα τους, ανάλογα µε τις νοµικές µορφές τους και τέλος, ανάλογα µε το µέγεθος 
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τους, µε βάση τις πιο πρόσφατες αποφάσεις που πάρθηκαν από την σύσταση της 

σχετικής Επιτροπής, στις 6 Μαΐου 2003. 

 

 Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στη 

λειτουργία τους και τη δοµή τους, στη συµµετοχή τους στο εµπόριο και στα κριτήρια 

που υπάρχουν για τον χαρακτηρισµό τους. Επίσης αναλύονται οι κατηγορίες 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η σηµασία τους για την οικονοµία της χώρας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επεξηγείται ο όρος οικονοµική κρίση και εµφανίζονται 

αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία για την κατάσταση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της. 

Επίσης παρουσιάζονται τα αίτια που προκάλεσαν την κρίση, οι επιπτώσεις στην 

οικονοµία και η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Ίδρυµα Οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος εµπόριο όπως επίσης και τα 

χαρακτηριστικά του. Παρουσιάζονται οι εξελίξεις που αφορούν τον εµπορικό κλάδο 

γενικότερα, µε µεγαλύτερη έµφαση στις πωλήσεις στο εσωτερικό αλλά και στο 

εξωτερικό. Αναλύονται οι όροι χονδρικό και λιανικό εµπόριο και τέλος 

παρουσιάζονται τα στοιχεία για την απασχόληση εργαζοµένων στον τοµέα του 

εµπορίου, ανάλογα µε την εκπαίδευση και την ηλικία τους. 

 Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται µε τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί για τις 

κινήσεις, είτε εισαγωγές είτε εξαγωγές, τα κέρδη και τις προσλήψεις και απολύσεις 

προσωπικού των εµπορικών επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό, επίσης εµφανίζονται 

τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί για το εµπορικό ισοζύγιο στην Ελλάδα, σε δύο 

ξεχωριστές περιόδους, πριν την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, δηλαδή από το 

2000 έως το 2008 και µετά την επίδραση της κρίσης, δηλαδή από το 2009 έως το 

2013, για το οποίο υπάρχουν τα τελευταία επίσηµα στοιχεία. 
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Το έβδοµο κεφάλαιο περιέχει προτάσεις για την λύση των προβληµάτων που 

δηµιουργήθηκαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, 

οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν από την κυβέρνηση και τα ευρωπαϊκά 

προγράµµατα που προτάθηκαν για την στήριξη αυτών. 

 Το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο εµφανίζει τα συµπεράσµατα όλων των 

στοιχείων που παρουσιάστηκαν για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνδυαστικά µε το 

εµπόριο. Επίσης, σχολιάζεται η χρησιµότητα του εξαγωγικού εµπορίου της Ελλάδας 

και κατά πόσο θα συµβάλλει η ανάπτυξη του, στην βελτίωση της οικονοµικής 

κατάστασης της χώρας. 
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Κεφάλαιο 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 Η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1828, µε τη Συνθήκη του Λονδίνου, µε 

όνοµα: «Βασίλειον της Ελλάδος». Με δύο εξωτερικά δάνεια στο ιστορικό της, από 

Αγγλικές τράπεζες, η Ελλάδα είχε κηρύξει την πρώτη πτώχευση, το 1826. Αργότερα, 

ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε το Εθνικό Νοµισµατοκοπείο στην Αίγινα και 

καθιέρωσε τον φοίνικα ως εθνικό νόµισµα, για αντικατάσταση του τούρκικου 

νοµίσµατος που χρησιµοποιούνταν. 

 Η οικονοµία της Ελλάδας την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, δηλαδή από το 

1832 έως και το 1862, ήταν αγροτική. Το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµίας 

αφορούσε την γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά παράλληλα εµφανίστηκε και µεγάλη 

ανάπτυξη του εµπορίου. Με βασιλικό διάταγµα, το 1833, το εθνικό νόµισµα της 

Ελλάδας ως τότε, ο φοίνικας, αντικαθίσταται από την δραχµή. Μία δεκαετία 

αργότερα, το 1843, η Ελλάδα κύρηξε και την δεύτερη πτώχευση. 

 Σηµαντικό ρόλο είχε ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο οποίος κυβέρνησε από το 1880 

έως το 1893, ανά διαστήµατα µε την µεσολάβηση των: Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη, 

Ζηνόβιου Βάλβη και Σωτηρίου Σωτηρόπουλου. Με τις χρηµατοδοτήσεις µεγάλων 

έργων και τις µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία που επέβαλε ο Χαρίλαος Τρικούπης για 

σειρά ετών, η Ελλάδα κατέληξε να κηρύξει και για τρίτη φορά πτώχευση, το 1893. 

 Το 1897 η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεµο ενάντια στους Τούρκους, µε αρχηγό τον 

Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη. Ο πόλεµος ανέδειξε την Ελλάδα ως ηττηµένη, µε πολλές 

σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµία της, λόγω του ότι αµέσως µετά την λήξη του 

πολέµου, της επιβλήθηκε πολεµική αποζηµίωση και ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος.  
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 Η Ελλάδα έλαβε µεγάλη βοήθεια από εξωτερικά δάνεια, που µέχρι το 1900 είχαν 

φτάσει τα 10. Για την τακτοποίηση και αποπληρωµή αυτών, σχηµατίστηκαν τέσσερα 

νέα δάνεια, την περίοδο 1902-1914. Η εκστρατεία που πραγµατοποιήθηκε όµως, 

ενάντια στην Τουρκία, την περίοδο 1919-1922, τελείωσε µε την Μικρασιατική 

Καταστροφή και µε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις για την Ελλάδα.   

 Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, ο οποίος κυρήχθηκε το 1940, κατέστρεψε τις 

παραγωγικές δοµές της χώρας, όπως επίσης καταστράφηκαν και σηµαντικά έργα που 

είχαν πραγµατοποιηθεί, όπως γέφυρες, δρόµοι κλπ. Με την λήξη του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου, το 1944 η προτεραιότητα του κράτους ήταν η ανασυγκρότηση της 

οικονοµικής κατάστασης, η οποία είχε πληγεί υπερβολικά από στρατιωτικές, και 

άλλες δαπάνες.  

 Ακολούθησε ο Εµφύλιος Πόλεµος, ο οποίος αποτελείωσε όσα χρήµατικά ποσά 

είχαν αποµείνει στα ταµεία του κράτους και µε την λήξη του, το 1944, έφερε την 

Ελλάδα για ακόµη µία φορά σε οικονοµικό αδιέξοδο.  

 Η µεταπολεµική περίοδος έφερε πολλές αλλαγές στις πολιτικές κινήσεις της 

χώρας λόγω της ανικανότητας των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, 

δηλαδή αποκατάσταση υλικών ζηµιών και οικονοµική ανάπτυξη. Από το 1955 µέχρι 

το 1963, µε την κυβέρνηση του Κωσταντίνου Γ. Καραµανλή, η οικονοµική ανάπτυξη 

ήταν ραγδαία.  

 Αποτέλεσµα της ανάπτυξης ήταν η Ελλάδα να αναγνωριστεί ως η δεύτερη 

ταχύτερα αναπτυσσόµενη χώρα στην Ευρώπη και να υπογραφεί συµφωνία 

µελλοντικής σύνδεσης µε την Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.), το 1961. 

Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 η επιχειρησιακή 

ανάπτυξη του κράτους ήταν συνεχείς και ακατάπαυστη σε διάφορους τοµείς για 

αρκετά χρόνια. ∆ιάφορα είδη επιχειρήσεων όπως παροχής υπηρεσιών, εµπορίου, 

πρωτογενούς παραγωγής και βιοτεχνίες είχαν την µεγαλύτερη καταγεγραµµένη 



 12

ανάπτυξη λόγω της ευνοϊκής νοµοθεσίας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την 

αυξηµένη ζήτηση για εσωτερική κατανάλωση. Στοιχεία που υπάρχουν παρουσιάζουν 

την Ελλάδα, για εκείνα τα χρόνια, µια ανεπτυγµένη χώρα µε αρκετά υψηλό κατά 

κεφαλήν εισόδηµα και πολύ υψηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. Η χώρα κράτησε 

τον τίτλο αυτό µέχρι και το 2010, όταν το κατά κεφαλήν εισόδηµα µειώθηκε 

υπερβολικά, και πλέον δεν θεωρείται το ικανό ποσό για την αξιοπρεπή διαβίωση των 

όλων των πολιτών. 

 Όπως και άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η 

Ελλάδα γνώρισε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης από τις αρχές του 2010. Αυτό 

ήταν αποτέλεσµα των οικονοµικών προβληµάτων που είχε εµφανίσει η χώρα από το 

τέλος του 2007. Λόγω του ελλείµµατος που εµφανίστηκε στον προϋπολογισµό της 

χώρας, η Ε.Έ. αποφάσισε να αναλάβει την επίλυση της κατάστασης µε το σχέδιο του 

µνηµονίου. Μετά την υπογραφή του µνηµονίου µε την τρόικα στις 3 Μαΐου του 2010, 

το οποίο επέβαλε αυστηρή λιτότητα µε στόχο τον περιορισµό των δαπανών που 

προκαλούσαν έλλειµµα, η κυβέρνηση δεν πραγµατοποίησε κάποια µεταρρύθµιση στο 

φορολογικό σύστηµα για τον εκσυγχρονισµό του κράτους αλλά προχώρησε σε 

αλλαγές που κατέστησαν την επιβίωση κάποιων επιχειρήσεων αδύνατη και πολλές 

επιχειρήσεις κατέληξαν σε οριστικό "λουκέτο". Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ύφεση 

και την αύξηση της ανεργίας, η οποία το 2010 άγγιξε το ποσοστό του 20% και ως το 

τέλος του 2011 το ξεπέρασε αρκετά. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής έως και σήµερα 

είχε αρνητικά αποτελέσµατα, αν και θεωρείται ότι υπάρχει ελπίδα για τους 

επιχειρηµατίες, διότι µε βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει η κυβέρνηση, άρχισαν να 

παρουσιάζονται κέρδη στις κινήσεις τους και τα δύσκολα πέρασαν.  
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Κεφάλαιο 2 

Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο 

δράσης τους, του ιδιοκτησιακού επιχειρηµατικού κεφαλαίου τους, της νοµικής 

µορφής τους και του µεγέθους τους. Πιο αναλυτικά, µε τον διαχωρισµό αυτό 

προκύπτουν κατηγορίες µε βάση το αντικείµενο δράσης τους, τον φορέα τους, µε τις 

νοµικές µορφές τους και µε το µέγεθος τους. 

2.1   Αντικείµενο δράσης 

 Ανάλογα µε το αντικείµενο δράσης τους, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε: 

  α) επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες 

ασχολούνται µε την απόκτηση η απόσπαση αγαθών που προορίζονται για άµεση η 

έµµεση κατανάλωση κατ’ ευθείαν από την φύση. Η απόκτηση των αγαθών αυτών 

πραγµατοποιείται είτε µε τη συλλογή από συλλεκτικές επιχειρήσεις, είτε µε την 

εξόρυξη από έδαφος και υπέδαφος από εξορυκτικές επιχειρήσεις. Παραδείγµατα 

πρωτογενούς παραγωγής είναι η αλιεία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η εξόρυξη 

µεταλλευµάτων κλπ. 

  β) επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής, µεταποίησης και 

µετασχηµατισµού, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται µε τον συνδυασµό ή 

και την µετατροπή πρώτων υλών µε σκοπό την κατασκευή άλλων αγαθών και 

προϊόντων.  
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Με βάση τα µέσα που χρησιµοποιούνται εµφανίζονται τρεις κλάδοι: 

-η βιοτεχνία 

-η χειροτεχνία 

-η βιοµηχανία 

Παραδείγµατα δευτερογενούς παραγωγής είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής 

επίπλων, παστερίωσης γάλακτος, παραγωγής ενδυµάτων, παπουτσιών κλπ. 

  γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν ως 

αποκλειστικό αντικείµενο τις ασφαλιστικές εργασίες. Με τον όρο ασφαλιστικές 

εργασίες περιγράφονται οι συνάψεις συµβάσεων µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη 

από διαφόρους κινδύνους.  

Οι ασφαλιστικές αυτές επιχειρήσεις χωρίζονται σε:  

-ειδικές ασφαλιστικές εταιρίες 

-ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου 

-επιχειρήσεις δηµοσίου δικαίου 

-γραφεία αντιπροσωπειών µεσιτών για θαλάσσιες ασφαλίσεις 

-αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί κλπ. 

  δ) επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

παρέχουν στους πελάτες τους υλικά προϊόντα, ούτε πρωτογενή ούτε µεταποιηµένα, 

αλλά παρέχουν υπηρεσίες. Η παροχή υπηρεσιών αποτελεί την δεύτερη σε 

σπουδαιότητα κατηγορία των οικονοµικών αγαθών αµέσως µετά τα υλικά αγαθά. 

Παραδείγµατα τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι οι τραπεζικές συναλλαγές, οι 

υπηρεσίες διαφηµίσεων, οι οικοδοµικές εργασίες, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας, οι 

µεταφορικές υπηρεσίες, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες κλπ. 

  ε) τραπεζικές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται µε 

χρηµατικές και πιστωτικές συναλλαγές. Ανάλογα µε το είδος τους, δέχονται 

καταθέσεις, αναλαµβάνουν πληρωµές για λογαριασµό πελατών τους, φυλάσσουν και 
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διαχειρίζονται αξιόγραφα, τα οποία είναι συγκεκριµένα έγγραφα στα οποία 

ενσωµατώνονται κάποια δικαιώµατα, χορηγούν δάνεια κλπ. 

  ζ) επιχειρήσεις µεταφορών, δηλαδή µεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες 

αναλαµβάνουν την µετακίνηση είτε φορτίων, είτε κάποιου προσώπου, από µια 

τοποθεσία σε µια άλλη. Συνήθως οι µεταφορές επιβατών και φορτίων 

πραγµατοποιούνται έναντι κάποιας αµοιβής που αναλόγως ονοµάζεται κόµιστρο, 

εισιτήριο ή ναύλος.  

Οι κατηγορίες που χωρίζονται οι επιχειρήσεις µεταφορών είναι τρεις:  

-χερσαίες µεταφορές 

-εναέριες µεταφορές 

-θαλάσσιες µεταφορές.  

Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιούνται τα ανάλογα µέσα µετακίνησης όπως 

λεωφορεία, αεροσκάφη, τρένα, πλοία κλπ. 

  η) εµπορικές επιχειρήσεις ή γενικού εµπορίου, δηλαδή επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε αγορά και πώληση προϊόντων από άλλες επιχειρήσεις πρωτογενούς ή 

δευτερογενούς παραγωγής χωρίς να τα επεξεργάζονται. Εµπορικές επιχειρήσεις 

µπορούν να χαρακτηριστούν τα καταστήµατα ρούχων, παπουτσιών, οπωρολαχανικών, 

εργαλείων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κλπ. 

 

 

2.2   Φορέας 

 Ανάλογα µε τον φορέα τους, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε: 

  α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούνται από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και έχουν καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Με τις δράσεις τους έχουν 
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στόχο την ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις 

συνέπειες των πράξεων τους επί των άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αποτέλεσµα 

των δράσεων αυτών είναι ο ανταγωνισµός που καλλιεργείται διαρκώς. 

  β) δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούνται από διάφορους φορείς 

άσκησης πολιτικής εξουσίας όπως η Κυβέρνηση, η Βουλή, οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κ.α. ∆εν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και παρέχουν τις υπηρεσίες 

και τα αγαθά τους είτε δωρεάν, είτε σε τιµές κάτω του πραγµατικού κόστους. Με τις 

δράσεις τους, σε αντίθεση µε τις ιδιωτικές, έχουν στόχο την κάλυψη και την 

ικανοποίηση όλων των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και δεν ανταγωνίζονται 

µεταξύ τους. 

  γ) µεικτές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούνται από ιδιωτική ιδιοκτησία των 

µέσων παραγωγής, των υποδοµών και των οργάνων που χρησιµοποιούνται. Επίσης 

κάποιες φορές εµφανίζεται και κρατική ιδιοκτησία σε µερικά από αυτά. Μια µεικτή 

επιχείρηση επιτρέπει τις ιδιωτικές χρηµατοδοτικές αποφάσεις από άτοµα, δηλαδή 

φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στην διοίκηση αυτών, αλλά σε καµία περίπτωση 

τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν απόλυτη αυτονοµία. Αποφάσεις που µπορεί να 

παρθούν από αυτά τα άτοµα, στη συνέχεια είναι πιθανό να αγνοηθούν από την 

κρατική ιδιοκτησιακή οµάδα. 

 

2.3   Νοµικές µορφές 

 Ανάλογα µε τις νοµικές µορφές, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε: 

  α) ατοµικές, οι οποίες είναι οι πιο απλές σε σύσταση σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες. Ιδρύονται και διοικούνται από έναν φυσικό πρόσωπο, τον ιδιοκτήτη, ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα όλων των διοικητικών αποφάσεων αλλά και την πλήρη 
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ευθύνη των συνεπειών τους. 

  β) εταιρικές, οι οποίες είναι αποτέλεσµα συνεργασίας δύο ή περισσότερων 

ατόµων η φορέων µε στόχο την επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού. Με την ίδρυση µιας 

εταιρίας πραγµατοποιείται συνδυασµός των πόρων των συµβαλλοµένων για την 

ταχύτερη επίτευξη των σκοπών της, που στην περίπτωση ανεξάρτητης δράσης αυτών, 

η διαδικασία θα ήταν χρονοβόρα και, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, αδύνατη.  

Οι εταιρικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε: Προσωπικές (Ο.Ε. , Ε.Ε.) και σε 

Κεφαλαιουχικές ή αλλιώς Απρόσωπες (Α.Ε. , Ε.Π.Ε.).  

Πιο αναλυτικά, εµφανίζονται οι εξής κατηγορίες εταιρειών:  

-Οµόρρυθµη Εταιρεία (Ο.Ε.) 

-Ετερόρρυθµη Εταιρεία (Ε.Ε.) 

-Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

-Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) 

-Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία (Α.Ν.Ε.) 

-Συνεταιρισµός 

-Συµπλοιοκτησία 

 

2.4   Μέγεθος  

 Ανάλογα µε το µέγεθος τους, µε βάση την τελευταία σύσταση Επιτροπής στις 6 

Μαΐου 2003 η οποία επικεντρώθηκε στον ορισµό των µεγεθών των επιχειρήσεων, οι 

επιχειρήσεις χωρίζονται σε: 

  α) πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από έναν έως και 

λιγότερους από 10 εργαζοµένους και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
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  β) µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 10 έως και λιγότερους από 

100 εργαζοµένους και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους δεν ξεπερνά τα 10 

εκατοµµύρια ευρώ. 

  γ) µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 100 έως και λιγότερους 

από 250 εργαζοµένους και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

  δ) µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν µεγαλύτερο αριθµό 

εργαζοµένων από 250 και το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού είναι περισσότερο από 

43 εκατοµµύρια ευρώ. 

  ε) επιχειρήσεις κολοσσοί, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθµό 

εργαζοµένων των µεγάλων επιχειρήσεων, έχουν πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ 

σύνολο ετήσιου ισολογισµού και πρόκειται για τεράστιου µεγέθους και εξάπλωσης 

επιχειρήσεις. 

Η τελευταία κατηγορία δεν είναι απολύτως εξακριβωµένη και έχει µια πιο γενική 

έννοια µε στόχο να καλύψει όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που ξεπερνούν σε µέγεθος 

τις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει διότι στο σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο 

µε τους κολοσσιαίους πολυεθνικούς οµίλους και τις πιθανώς εκατοντάδες θυγατρικές, 

µε συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι δοµές των επιχειρήσεων γίνονται ακόµη 

πιο συνθέτες και πολύπλοκες. 

 Σύµφωνα µε τις κατηγορίες των µεγεθών των επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε και 

µια νέα κατηγορία, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ο όρος αυτός προέκυψε µε σκοπό 

να καλύψει συνολικά τις επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες των πολύ µικρών, 

µικρών και µεσαίων και µε συνέπεια αυτού ήταν αµέσως επόµενο η ένωση των 

χαρακτηριστικών τους. 
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Κεφάλαιο 3 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

3.1   Ορισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποκτήσει 

τη µεθοδολογία του "στατικού ορισµού" των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται 

µικροµεσαίες και την έχει εµπλουτίσει µε ένα ποιοτικό κριτήριο της ανεξαρτησίας 

του "οικονοµικού ορισµού". 

 Μικροµεσαία επιχείρηση, σύµφωνα πάντα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, χαρακτηρίζεται η επιχείρηση η 

οποία απασχολεί λιγότερους από 250 µόνιµους υπαλλήλους, ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της είναι µικρότερος των 40 εκατοµµυρίων ευρώ και παράλληλα η 

συνολική αξία του ενεργητικού της είναι µικρότερη των 27 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Επίσης, το κριτήριο ανεξαρτησίας αναφέρει ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν 

πρέπει να ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή µεγαλύτερο του κεφαλαίου ή των 

δικαιωµάτων ψήφου τους, σε µια άλλη επιχείρηση ή από κοινού σε περισσότερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις για τον ορισµό των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 Ο ορισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικός, παρά µόνο σε 

ορισµένους τοµείς. Ο ορισµός αυτός επεκτείνεται καθώς διαχωρίζει τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις σε τρεις άλλες υποκατηγορίες τύπων επιχειρήσεων σε συνάρτηση µε το 

είδος των σχέσεων που διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο 
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διαχωρισµός αφορά κατά βάση τη συµµετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωµα ψήφου ή το 

δικαίωµα άσκησης κυρίαρχης επιρροής. ∆ηλαδή προκύπτουν οι κατηγορίες των 

συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων.  

3.1.1   Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 

  Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις είναι αυτές που δηµιουργούν σηµαντικές 

χρηµατοοικονοµικές εταιρικές σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν την 

ικανότητα να ασκήσουν έµµεσο η άµεσο έλεγχο η µία στην άλλη. Οι συνεργαζόµενες 

επιχειρήσεις δεν συνδέονται µε κανένα τρόπο µεταξύ τους, ούτε εξαρτώνται 

ταυτόχρονα από κάποια άλλη. Για να οριστεί µια επιχείρηση συνεργαζόµενη µε µια 

άλλη θα πρέπει να κατέχει συµµετοχή µεγαλύτερη από 25% και µικρότερη από 50% 

σε αυτήν. Τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής θα πρέπει να έχει και η δεύτερη 

επιχείρηση, στην πρώτη. Για να πραγµατοποιηθεί µία τέτοιου είδους συνεργασία, η 

αιτούσα για συµµετοχή επιχείρηση, δεν επιτρέπεται να συντάσσει ενοποιηµένους 

λογαριασµούς στους οποίους να περιλαµβάνεται η πρώτη επιχείρηση. Επίσης, η 

αιτούσα επιχείρηση δεν πρέπει να περιλαµβάνεται, µέσω κάποιας ενοποίησης, στους 

λογαριασµούς της άλλης αλλά ούτε σε κάποια τρίτη που να συνδέεται µε την πρώτη. 

3.1.2   Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

  Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι αυτές που αντιστοιχούν στην οικονοµική 

κατάσταση επιχειρήσεων που αποτελούν µέρος µιας οµάδας, µέσω άµεσου η έµµεσου 

ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή και των δικαιωµάτων ψήφου, µέσω των 

συµφωνιών, σε ορισµένες περιπτώσεις µέσω µετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα ή 
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µέσω της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης επιρροής σε µια επιχείρηση. Οι συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις εµφανίζονται σε σπανιότερες περιπτώσεις και διακρίνονται γενικά κατά 

τρόπο ιδιαίτερα σαφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της µέριµνας αποφυγής 

δυσχερειών ερµηνείας από µέρους των επιχειρήσεων, όταν αυτές προσαρµόζονται 

στον ορισµό, προσδιόρισε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνοντας τις 

προϋποθέσεις που δίνονται από το πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/Ε.Ο.Κ. του 

Συµβουλίου. Το συγκριµένο άρθρο της οδηγίας αυτής αναφέρεται στους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς και εφαρµόζεται από πολλών ετών. 

3.1.3   Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

  Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι αυτές που εµφανίζονται πολύ συχνότερα 

από όλα τα άλλα είδη. Πρόκειται για όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε 

κανέναν από τους άλλους δυο τύπους επιχειρήσεων, συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες. 

Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν συµµετοχή 25% ή περισσότερο σε κάποια 

άλλη επιχείρηση, δεν κατέχονται άµεσα κατά 25% ή περισσότερο από άλλη 

επιχείρηση, ούτε από δηµόσιο οργανισµό, ούτε από κοινού σε περισσότερες 

επιχειρήσεις οι οποίες να είναι άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένες µεταξύ τους. ∆ηλαδή οι 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις δεν έχουν καµία απολύτως ανάµειξη µε κάποια άλλη 

επιχείρηση, ούτε στην κατοχή ούτε στην διοίκηση τους. Επίσης, οι ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις δεν συντάσσουν ενοποιηµένους λογαριασµούς και δεν περιλαµβάνονται 

σε λογαριασµούς µιας άλλης επιχείρησης που συντάσσει εκείνη ενοποιηµένους 

λογαριασµούς. Ως εξαίρεση, µια επιχείρηση µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται 

ανεξάρτητη ακόµη και αν το όριο κατοχής 25% καλυφθεί η ξεπεραστεί, όταν 

πρόκειται για ορισµένες κατηγορίες επενδυτών. 
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3.2   Η σηµασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην οικονοµία 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις εµφανίζονται να κατέχουν περισσότερο από 95% 

του συνόλου των επιχειρήσεων. Για την ευρωπαϊκή οικονοµία, η επιχειρηµατικότητα 

και οι µικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασική πηγή επιχειρηµατικού δυναµισµού, 

λόγω του ότι προσφέρουν τον µεγαλύτερο ποσοστό θέσεων απασχόλησης και πολλές 

ιδέες καινοτοµίας. Σε όλη την Ευρώπη, στον ιδιωτικό τοµέα, λειτουργούν περίπου 25 

εκατοµµύρια µικροµεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρουν περισσότερες από το 75% 

του συνόλου των θέσεων εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

απασχολούν περισσότερα από 100 εκατοµµύρια άτοµα πανευρωπαϊκά. Πιο γενικά, 

περίπου το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων είναι µικρές ή µεσαίες και το 85% 

του συνόλου των θέσεων εργασίας, που δηµιουργήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, είναι 

σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Λόγω αυτών των στοιχείων που παρουσιάζουν την 

σηµαντικότητα των επιχειρήσεων αυτών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαρακτηρίζει τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις ως την «ραχοκοκαλιά» της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε έκθεση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.) το 2002, πάνω από το 50% της προστιθέµενης αξίας οφείλεται στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες-µέλη του. 

Η σηµασία των επιχειρήσεων αυτών έχει αναγνωριστεί και γενικότερα στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του ότι αυτές αντιπροσωπεύουν το δυναµικότερο και 

µεγαλύτερο κοµµάτι της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τους πιο σταθερούς και 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.  

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, επίσης θεωρείται ότι είναι αρκετά σηµαντικό να 

έχουν λόγο όταν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής σχεδιάζουν 

κανόνες λειτουργίας του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στο οποίο οι µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.  
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Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι εξαιρετικά σηµαντικές 

για την τόνωση και την αύξηση της απασχόλησης αλλά και κατά συνέπεια της 

καταπολέµησης της ανεργίας. 
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Κεφάλαιο 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  

4.1   Η έννοια του όρου οικονοµική κρίση 

 Οικονοµική κρίση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά τη διάρκεια του οποίου µια 

οικονοµία χαρακτηρίζεται από συνεχή και αισθητή µείωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Με τον όρο οικονοµική δραστηριότητα ονοµάζουµε όλα τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν και οι 

τιµές προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, σηµαντικό περιεχόµενο της οικονοµικής 

δραστηριότητας είναι και οι επενδύσεις, οι οποίες θεωρούνται ως βασικότερος 

δείκτης της, λόγω του ότι όταν αυξοµειώνονται συµπαρασύρουν µαζί τους και όλα τα 

υπόλοιπα οικονοµικά µεγέθη. 

 Η οικονοµική κρίση αποτελεί τη µία από τις δύο φάσεις των οικονοµικών 

διακυµάνσεων και πιο συγκεκριµένα, αποτελεί την φάση της καθόδου και της ύφεσης 

της οικονοµίας. Αυτό συµβαίνει όταν η οικονοµική δραστηριότητα βρίσκεται σε µία 

συνεχή συρρίκνωση. 

4.2   Παγκόσµια οικονοµική κρίση 

  Το δεύτερο εξάµηνο του 2007, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

ξέσπασε η οικονοµική κρίση, η οποία επεκτάθηκε µε ραγδαίους ρυθµούς σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Στις αγορές χρήµατος της Αµερικής, η πτώση των αξιών των 
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κατοικιών και η δυσκολία αποπληρωµής δανείων, ήταν οι αρχικοί λόγοι που 

προκάλεσαν πρόβληµα ρευστότητας στις τράπεζες, οι οποίες κατά συνέπεια 

αναγκάστηκαν να στραφούν σε τεράστιο δανεισµό από τις αγορές χρήµατος. 

 Στις αρχές του 2008 το πρόβληµα στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο είχε πλέον 

διογκωθεί και είχε πλήξει αρκετά τον τραπεζικό κλάδο, τον κατασκευαστικό κλάδο 

και τον κλάδο του εµπορίου. Κύριες συνέπειες ήταν τα γενικευµένα προβλήµατα που 

προκλήθηκαν όπως η έλλειψη ρευστότητας και η συνεχής αύξηση της ανεργίας. 

Συνέπεια του προβλήµατος της ρευστότητας και της απώλειας εµπιστοσύνης προς το 

τραπεζικό σύστηµα ήταν να εξαντληθούν οι γραµµές χρηµατοδότησης, γεγονός που 

οδήγησε σε πτωχεύσεις τραπεζών, κυρίως στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, αλλά και 

γενικότερα, σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 Η αντίδραση πολλών χωρών ήταν αναπόφευκτη και κατάληξη ήταν η άµεση 

λήψη µέτρων µε έναν κοινό στόχο, την βελτίωση της ρευστότητας και την επιβίωση 

επιχειρήσεων, που έκλειναν η µία µετά την άλλη. Τα µέτρα αυτά, αν και είχαν 

διαφορές µεταξύ τους, είχαν σκοπό την αναθέρµανση της οικονοµίας και την 

συγκράτηση της απασχόλησης. 

4.3   Οικονοµική κρίση στην Ευρώπη 

 Στην Ευρώπη, το σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης, µε περιεχόµενα την στήριξη 

και την ανάκαµψη της οικονοµίας, κατατέθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008. Η 

δηµιουργία κοινών στρατηγικών, ανάµεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η 

προώθηση µακροπρόθεσµων στόχων ήταν τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 

σχεδίου αυτού. Βασικοί άξονες για την αντιµετώπιση της κρίσης είναι η εισαγωγή  

ρευστότητας στην οικονοµία µε προβλεπόµενο αποτέλεσµα να τονωθεί η ζήτηση και 

η προώθηση των επενδύσεων. Αυτό έχει ως µακροπρόθεσµο στόχο την ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, πάντα λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς του 

Συµφώνου Σταθερότητας. Το συγκεκριµένο σύµφωνο δίνει έµφαση στη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη νοµισµατική σταθερότητα. Σχετικές αποφάσεις 

πάρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Commissionτο 2009. 

 Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.) δηµοσίευσε πρόσφατα προβλέψεις για 

την ∆ιεθνή Οικονοµία οι οποίες αναθεωρούν µε καθοδική πορεία τις εκτιµήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν. Πιο συγκεκριµένα οι εκτιµήσεις για την 

ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας από 4,3% απέκλιναν κατά 0,3% και τελικά 

κατέβηκαν σε 4% για το 2011.Για το 2012 η πτώση της εκτίµησης για την ανάπτυξη 

της διεθνούς οικονοµίας ήταν 0,5% η οποία διαµόρφωσε το ποσοστό σε 4% από το 

προβλεπόµενο 4,5%. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επίσης αναθεωρεί τις 

εκτιµήσεις για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης µε καθοδική πορεία. Πιο αναλυτικά, 

εµφανίζονται τελικά ποσοστά ανάπτυξης της Ευρωζώνης µόλις 1,6% για το 2011 και 

1,1% για το 2012. 

4.4   Τα βασικά αίτια της οικονοµικής κρίσης 

 Τα αίτια της οικονοµικής κρίσης εντοπίστηκαν στα µακροχρόνια διαρθρωτικά 

προβλήµατα, στις πολιτικές που εφαρµόστηκαν και στην διεθνή συγκυρία της 

χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Η κρίση αυτή ανέδειξε µε τον πιο έντονο 

πιθανό τρόπο τα συγκεκριµένα προβλήµατα. Το κυριότερο από όλα τα 

χαρακτηριστικά της οικονοµίας είναι η ύπαρξη διαρθρωτικών προβληµάτων πολύ 

νωρίτερα από την εµφάνιση της κρίσης, τα οποία διαρκώς διογκώνονταν µε την 

πάροδο των χρόνων. 

 Γνωστές αιτίες της οικονοµικής κρίσης είναι:   

  α) Προοδευτική απώλεια δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, που σηµαίνει 
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σταδιακή εµφάνιση ελλείµµατος στον προϋπολογισµό του κράτους 

  β) Ανεπιθύµητες παρενέργειες επικράτησης κοινού νοµίσµατος, οι οποίες 

προκάλεσαν ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση, υπερβολικές µισθολογικές απαιτήσεις 

και απώλεια γενικής ανταγωνιστικότητας. 

  γ) Παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία µε την εµφάνιση της 

επηρέασε πολλές χώρες σε ολόκληρη την υφήλιο. 

  δ) Κακή διακυβερνητική κίνηση, η οποία προκλήθηκε από αποφάσεις οι 

οποίες ευνοούσαν λίγους και όχι το σύνολο των πολιτών. Παραδείγµατα αυτών είναι 

η διαπλοκή, η διαφθορά, η ευθυνοφοβία, η ανεπαρκής επαγγελµατική συνείδηση και 

η διατήρηση ενός υπερτροφικού και πελατειακού κράτους. 

  ε) Ανεπαρκώς ελεγχόµενες διεθνείς αγορές, µέσω των οποίων διακινούνταν 

τεράστιοι όγκοι χρηµατικών ποσών, και λόγω αυτού προκαλούνταν απώλεια ρευστού 

σε διάφορες εµπλεκόµενες χώρες. 

  ζ) Αναποτελεσµατικότητα στην επιτήρηση των κρατών από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Eurogroup και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

4.5   Επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 

 Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις που είχε η εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης των 

ετών 2008-2013 είναι οι εξής: 

 α) Κρίση ρευστότητας, καθώς εξαιτίας της παύσης χορήγησης επαγγελµατικών 

και καταναλωτικών δανείων, τέθηκε πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά και την 

κατανάλωση. 

 β) ∆υσκολία παροχής δανείων από τις τράπεζες. 

 γ) Αύξηση επιτοκίων, βραχυπρόθεσµα µείωση επενδυτικής δραστηριότητας και 

 περιορισµός καταναλωτικής πίστης. 
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 δ) Μείωση της παραγωγής, της κατανάλωσης και ως αποτέλεσµα αυτών, µείωση 

του εθνικού εισοδήµατος. 

 ε) Μείωση του εµπορικού ισοζυγίου. 

 ζ) ∆ραµατική αύξηση της τιµής του πετρελαίου και ως αποτέλεσµα αυτού η 

αύξηση του κόστους παραγωγής. 

 η) Αύξηση του πληθωρισµού. 

 θ) Αύξηση των τιµών των πρώτων υλών και συνεπακόλουθη ήταν και πάλι η 

αύξηση του κόστους παραγωγής. 

 ι) Πτώση στις τιµές των ακινήτων. 

4.6   Έρευνα του Ι.Ο.Β.Ε. για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 

στις επιχειρήσεις 

Την ιδιαίτερα έντονη αρνητική επίδραση της κρίσης στη συντριπτική πλειοψηφία 

των Ελληνικών επιχειρήσεων  καταγράφει έρευνα του Ιδρύµατος Οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε). Επίσης παρουσίασε την εκτίµηση τους ότι οι 

µεγάλες δυσκολίες δεν έχουν περάσει, αναφερόµενοι στις επιπτώσεις της οικονοµικής 

κρίσης, οι οποίες ακόµη επηρεάζουν την οικονοµία. Όπως προκύπτει από τις έρευνες 

οικονοµικής συγκυρίας του Ι.Ο.Β.Ε., έστω και τώρα που το οικονοµικό κλίµα έχει 

σταµατήσει να επιδεινώνεται και έχει ανακάµψει λίγο, οι προβλέψεις των 

επιχειρήσεων για τις συνέπειες της κρίσης παραµένουν δυσµενείς. 

 Η συγκεκριµένη µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 587 επιχειρήσεων (Α.Ε. & 

Ε.Π.Ε.) που απασχολούν συνολικά πάνω από 90.000 εργαζοµένους. Βασικοί στόχοι 

της µελέτης ήταν η καταγραφή της επίδρασης που είχε η οικονοµική κρίση µέχρι τη 

δεδοµένη στιγµή, η συλλογή των προβλέψεων των επιχειρηµατιών για τους προσεχείς 
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µήνες λειτουργίας τους και η καταγραφή των τρόπων αντίδρασης τους στις 

προκλήσεις της κρίσης. 

4.7   Συµπεράσµατα της έρευνας 

4.7.1   Αρνητική επίδραση στις εµπορικές επιχειρήσεις 

  Όπως προκύπτει από την συγκεκριµένη έρευνα το 77% των επιχειρήσεων 

που συµµετείχαν διατυπώνουν αρνητικές εκτιµήσεις για την επίδραση της κρίσης και 

παράλληλα το 85% κρίνει ότι οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν δεν έχουν τελειώσει. 

Αυτά τα στοιχεία προβλέπουν ότι το επόµενο 12µηνο θα υπάρξει επιδείνωση των 

οικονοµικών συνθηκών. Επίσης, οι επιχειρηµατίες που συµµετείχαν στην έρευνα 

προβλέπουν περαιτέρω µείωση των εσόδων τους, για το επόµενο έτος, σε ποσοστό 

περίπου 5,5%. 

 Ειδικότερα, οι απώλειες εκτιµώνται σε: 

  -Βιοµηχανία και Μεταποίηση, περίπου 3,3%  

  -Υπηρεσίες, περίπου 6,4% 

  -Λιανικό Εµπόριο, περίπου 10% 

  -Κατασκευές, περίπου 18% 

 Σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας που εξετάστηκαν, τα κέρδη αναµένεται να 

υποχωρήσουν περισσότερο από τις πωλήσεις, και εκτιµάται ότι θα σηµειωθεί 

αποκλιµάκωση των περιθωρίων κέρδους. Στο σύνολο των επιχειρήσεων του 

δείγµατος, τα κέρδη αναµένεται ότι θα µειωθούν αισθητά, κατά ποσοστό 13%. 

Πιο συγκεκριµένα, η µείωση των κερδών εκτιµάται σε: 

  -Βιοµηχανία, περίπου 7,7% 

  -Υπηρεσίες, περίπου 33,5% 
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  -Λιανικό Εµπόριο, περίπου 17% 

  -Κατασκευές, περίπου 23,8% 

 Περισσότερο αρνητική εικόνα παρουσιάζουν και οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη Βιοµηχανία και το Εµπόριο, δηλαδή το 80% του συνόλου 

των επιχειρήσεων, ενώ δυσµενέστερες εκτιµήσεις διατυπώνουν οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Εµπορία, στην  Επισκευή Αυτοκινήτων και στην Πώληση 

Καυσίµων, δηλαδή το 92% του συνόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα, 

οι πιο ανθεκτικές επιχειρήσεις στην κρίση εµφανίζονται στους κλάδους της Ιδιωτικής 

Υγείας και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

 Η θετική σχέση του µεγέθους των επιχειρήσεων και της αρνητικής επίδρασης της 

κρίσης, τόσο για τις εκτιµήσεις όσο και για τις προβλέψεις, είναι το πιο βασικό 

συµπέρασµα της έρευνας αυτής. 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις εµφανίζονται πολύ περισσότερο αρνητικές σε ότι 

αφορά τις επιδράσεις της κρίσης, σε ποσοστό περίπου 81%. Ηπιότερη είναι η εικόνα 

σε ότι αφορά τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, επειδή οι αρνητικές εκτιµήσεις είναι σε 

ποσοστό 71%. Πιο ανθεκτικές εµφανίζονται και οι µεγάλες επιχειρήσεις, µε 

αρνητικές εκτιµήσεις περίπου σε ποσοστό 72,5% 

4.7.2   Απαισιοδοξία των επιχειρηµατιών για το µέλλον 

  Οι προβλέψεις για το επόµενο διάστηµα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες. Το 

85% των επιχειρήσεων προβλέπει ότι η επίδραση της κρίσης, το προσεχές 12µηνο θα 

είναι είτε αρνητική είτε πολύ αρνητική. Αναµένεται περαιτέρω επιδείνωση των 

συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενώ η Βιοµηχανία και το Εµπόριο είναι οι 

κλάδοι που διατυπώνουν τις χειρότερες προβλέψεις για το µέλλον. Ηπιότερη είναι η 

εικόνα για τους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς και τον Κλάδο των 
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Ασφαλειών, για τους οποίους οι αρνητικές εκτιµήσεις, για το επόµενο έτος, είναι σε 

ποσοστό 67%. 

 Λιγότερο απαισιόδοξες εµφανίζονται οι πολύ µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. Οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να διατυπώνουν περισσότερο αρνητικές 

προβλέψεις. Περίπου οι µισές επιχειρήσεις από αυτές αναµένουν έως 20% πτώση 

στον κύκλο εργασιών τους και στα κέρδη τους για το προσεχές 12µηνο, ενώ 2 στις 5 

επιχειρήσεις κρίνουν ότι τα κέρδη τους θα µειωθούν πολύ περισσότερο από το 

αναµενόµενο 20%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι καταγράφηκε ένα 18% των 

επιχειρηµατιών που αναµένει κάποια άνοδο των πωλήσεων. ∆ιαφωνία αποτυπώνεται 

στις απόψεις περί επενδύσεων καθώς 3 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα 

µειώσουν τις επενδύσεις πάνω από 30%, ενώ 1 στις 4 θεωρεί ότι θα είναι ικανή να 

προβεί σε κάποιου είδους αύξηση. 

4.7.3   Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων 

  Ένα από τα αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα της έρευνας είναι το γεγονός ότι η 

κρίση φαίνεται να µην έχει επηρεάσει τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων από τις 

τράπεζες. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που το ισχυρίζεται αυτό είναι περίπου 70%. 

Περίπου 65% των  επιχειρήσεων εντοπίζουν κάποιο πρόβληµα χρηµατοδότησης στον 

περιορισµό της ρευστότητας µεταξύ προµηθευτών και πελατών. Ένα ποσοστό 

επιχειρήσεων 43% περίπου εντοπίζουν ως βασικότερο πρόβληµα το πολύ υψηλό 

κόστος δανεισµού, ένα άλλο ποσοστό 38% περίπου θεωρούν βασικότερο πρόβληµα 

την άρνηση των τραπεζών να εγκρίνουν νέα δάνεια και ένα ποσοστό 28% περίπου 

κρίνει ότι το πιο µεγάλο πρόβληµα είναι ο περιορισµός της ρευστότητας υφιστάµενων 

γραµµών χρηµατοδότησης. 
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4.8   Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις 

 Η οικονοµική κρίση χτύπησε τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις πολύ 

περισσότερο από ότι θα µπορούσε να έχει προβλέψει η οποιαδήποτε σχετική έρευνα. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης επιδεινώθηκαν όταν η υπογραφή του µνηµονίου επέβαλε 

περιοριστικά µέτρα που έκαναν την επιβίωση των επιχειρήσεων σχεδόν αδύνατη. Η 

µεγάλη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, πιο συγκεκριµένα της περασµένης δεκαετίας, 

έφερε αύξηση στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων µε αµέσως επόµενο την 

ραγδαία αύξηση των εξόδων και του κόστους εργασιών. Πολλές επιχειρήσεις είχαν 

στήσει το εµπορικό τους µοντέλο µε βάση την εποχή των “παχιών αγελάδων” και τις 

ηµέρες ανεξέλεγκτης κατανάλωσης. Οι επιχειρηµατίες άρχισαν να ανησυχούν όταν 

κλήθηκαν να λάβουν µέτρα για την επιβίωση των επιχειρήσεων τους, όπως την 

µείωση των εργασιών η οποία κυµαινόταν από 20% έως κάποιες φορές 50%. Οι 

περισσότεροι από αυτούς συνέχιζαν την επιβολή µέτρων µε την ελπίδα της 

βιωσιµότητας της επιχείρησης τους και την επαναφορά στην κερδοφορία, έστω και σε 

µακρινό προβλεπόµενο µέλλον. Αµφιβολίες προκάλεσε η συνειδητοποίηση του 

γεγονότος ότι κανείς τελικά δεν µπορεί να προβλέψει το εύρος και το χρονικό βάθος 

της ύφεσης και ως αποτέλεσµα αυτού ο σχετικός προγραµµατισµός καθίσταται ακόµα 

πιο δύσκολος. 

 Από την πρώτη στιγµή που εµφανίστηκαν προβλήµατα στην οικονοµία της 

Ελλάδας, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιµέτωπες µε τις παρενέργειες 

της παγκόσµιας κρίσης. Πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 

αναθεωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια  και να µειώσουν σηµαντικά τα 

λειτουργικά τους έξοδα. Επίσης, πολύ συχνή περίπτωση είναι αυτή που επιχειρήσεις 

έµειναν σε στασιµότητα και κατάσταση αναµονής, περιµένοντας κάποια αλλαγή σε 
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αυτήν την οικονοµική κατάσταση. 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να µειώσουν τις αποδοχές των 

εργαζοµένων τους µε διαφόρους τρόπους και στη συνέχεια εµφανίστηκαν τα 

παρακάτω στατιστικά στοιχεία: 

α) το 90% των επιχειρηµατιών προχώρησαν σε περικοπές των βασικών 

αποδοχών των υπαλλήλων. 

β) το 19% µείωσαν τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων ή τις µετέτρεψαν σε 

ώρες εκ περιτροπής εργασίας. 

  γ) το 5% των επιχειρηµατιών συµφώνησαν µε επιχειρησιακές συµβάσεις 

 δ) το 14% περίπου µετέτρεψαν τις ήδη υπάρχουσες συµβάσεις πλήρους 

απασχόλησης προσωπικού, σε συµβάσεις µερικής απασχόλησης. 

Επιπλέον, το 67% των επιχειρηµατιών δεν έδωσε την παρά µικρή αύξηση σε 

εργαζοµένους, ενώ στις επιχειρήσεις που υπήρχαν κέρδη και ήταν δυνατή η αύξηση 

του µισθού κάποιου εργαζόµενου, το ποσοστό αύξησης δεν ξεπερνούσε το 2,7%. Στη 

συνέχεια, προβλέψεις για το 2014 εµφανίζουν το ποσοστό αυτό µε µείωση και τελική 

τιµή 2%. 

Αξιοσηµείωτη συνέπεια της οικονοµικής κρίσης είναι και η ανεργία η οποία 

αυξάνεται ραγδαία. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε απολύσεις 

έφτασε το 48% όταν παλαιότερα το ετήσιο ποσοστό των απολύσεων ήταν µόλις 18%. 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 

(Β.Ε.Α.), το 2012, για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσεις στις επιχειρήσεις, 

εµφανίζονται και οι µελλοντικές σκέψεις των επιχειρηµατιών σε ότι αφορά το 

επόµενο έτος. ∆ηλαδή, το 72% των ερωτηθέντων επιχειρηµατιών δήλωσε ότι 

σκέφτεται να κρατήσει το προσωπικό που ήδη απασχολεί, το 24% σκέφτεται να 

απολύσει προσωπικό και ένα πολύ µικρό ποσοστό της τάξεως του 4% των 

ερωτηθέντων σκέφτεται να προσλάβει νέο εργατικό δυναµικό. 
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∆ιάγραµµα 1: Οι µελλοντικές σκέψεις των επιχειρηµατιών 

 

 Πέρα από τις περικοπές, τις απολύσεις, τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στις 

µισθοδοσίες και το παραεµπόριο, πολλές επιχειρήσεις καταλήγουν να κλείνουν η µία 

µετά την άλλη µε πολύ σοβαρές συνέπειες στην οικονοµία. Η ελληνική κυβέρνηση 

κλήθηκε πολλές φορές από τους πολίτες να αλλάξει τις αποφάσεις της Τρόικας αλλά, 

επικαλούµενη την υπογραφή του µνηµονίου, δικαιολογείται λόγω δέσµευσης σε αυτό. 

4.9   Σχετικό ερωτηµατολόγιο Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων 

 Μέσω της επίσηµης ιστοσελίδας που διατηρεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 

Εξαγωγέων, η οποία περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για ότι αφορά το εµπόριο, 

τους εξαγωγείς, τα οικονοµικά στοιχεία και τις κινήσεις των επιχειρήσεων, είτε στο 

εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, πραγµατοποιείται µία ανοιχτή έρευνα που αποσκοπεί 

στην συλλογή απόψεων από διάφορους πολίτες, ανεξαρτήτως ενδιαφερόντων.  

Η ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι 

ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα σήµερα για µια εξαγωγική επιχείρηση.  

Με συντριπτική διαφορά σε ποσοστό περίπου 62%, δηλαδή οι περισσότεροι από 

τους ερωτηθέντες, επέλεξαν για κύρια αιτία των προβληµάτων των εµπορικών 
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επιχειρήσεων, την έλλειψη ρευστότητας. Ένα ίσο ποσοστό, περίπου 11%, 

εµφανίζεται και για τις δύο άλλες πιθανές απαντήσεις, την έλλειψη τεχνογνωσίας και 

τα γραφειοκρατικά εµπόδια. Τέλος, ένα ποσοστό ύψους περίπου 16% των 

ερωτηθέντων επέλεξε ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης εµπορικών εταίρων του 

εξωτερικού προς την Ελλάδα είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 

εξαγωγικές επιχειρήσεις αυτήν τη στιγµή.  

 

∆ιάγραµµα 2: Το µεγαλύτερο πρόβληµα των εξαγωγικών επιχειρήσεων   

 

 Η έρευνα αυτή εµφανίζει πολύ ξεκάθαρα την κοινή γνώµη, η οποία συµφωνεί µε 

τα δεδοµένα από άλλες σχετικές πανευρωπαϊκές έρευνες, ότι το κύριο αίτιο της 

ύφεσης, αυτήν την στιγµή, είναι η έλλειψη ρευστότητας.  
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Κεφάλαιο 5 

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

5.1   Ορισµός του εµπορίου 

 Στην οικονοµική επιστήµη, µε τον όρο εµπόριο χαρακτηρίζεται ένας θεωρητικός 

χώρος στον οποίο συναντάται η προσφορά και η ζήτηση αγαθών, µε κάποιο 

χρηµατικό αντάλλαγµα. 

5.2   Τα χαρακτηριστικά του εµπορίου 

Οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται στο εµπόριο απευθύνονται σε δύο κατηγορίες 

καταναλωτών που είναι οι εξής: 

 α) άτοµα ή φυσικά πρόσωπα 

 β) άλλες επιχειρήσεις.  

Στην πρώτη περίπτωση, όταν ο καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο, το εµπόριο 

χαρακτηρίζεται ως λιανικό και στην δεύτερη περίπτωση, όταν το εµπόριο 

απευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την µεταπώληση των προϊόντων, 

χαρακτηρίζεται ως χονδρικό.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά των εµπορικών επιχειρήσεων είναι: 

- η διεξαγωγή διαδικασιών ανταλλαγής 

- η παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών και η περιορισµένη 

επεξεργασία των προϊόντων 
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-η εξολοκλήρου δηµιουργία των προϊόντων µε αµέσως επόµενο την 

πώληση τους.  

Οι επιχειρήσεις αυτές παρεµβάλλονται µεταξύ µονάδων µεταποίησης και τελικής 

κατανάλωσης αλλά και µεταξύ χονδρικού εµπορίου και τελικής κατανάλωσης. Επίσης, 

βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι  προάγουν την πώληση αγαθών στους τελικούς 

καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις χονδρικού εµπορίου συνήθως παρεµβάλλονται µεταξύ 

πρωτογενούς παραγωγής και µονάδων µεταποίησης, επίσης, µεταξύ διαφορετικών 

µονάδων µεταποίησης και τέλος µεταξύ µονάδων µεταποίησης και λιανικού εµπορίου. 

∆ηλαδή, οι εµπορικές επιχειρήσεις προάγουν την πώληση εµπορευµάτων σε 

αγοραστές οι οποίοι είτε θα τα µεταπωλήσουν, είτε θα τα επεξεργαστούν και θα τα 

µεταπωλήσουν, είτε απλά θα τα καταναλώσουν απευθείας αλλά συνήθως σε µεγάλες 

ποσότητες. 

 Η σηµερινή εξέλιξη της δοµής του εµπορίου έχει ως αποτέλεσµα την κυριαρχία 

επιχειρήσεων που διατηρούν περισσότερα από ένα καταστήµατα, την ανάπτυξη 

καταστηµάτων µε µεγάλη ποικιλία διαφορετικών ειδών εµπορευµάτων, την  

διεθνοποίηση, την αύξηση της συγκέντρωσης του κλάδου, όπως και επίσης την 

αύξηση ανταγωνισµού µεταξύ αυτών. 

5.3   Το χονδρικό εµπόριο και τα βασικά χαρακτηριστικά του 

 Το χονδρικό εµπόριο παρεµβάλλεται µεταξύ του παραγωγού και του 

λιανοπωλητή µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνει τρία είδη οικονοµιών: 

  -οικονοµίες εξειδικεύσεως 

  -οικονοµίες κλίµακας 

  -οικονοµίες συναλλαγών. 
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 Σηµαντικό χαρακτηριστικό του χονδρικού εµπορίου είναι ότι απλουστεύει τις 

πολύπλοκες συναλλαγές µεταξύ του κάθε παραγωγού µε πληθώρα λιανέµπορων και 

του κάθε λιανέµπορου µε πληθώρα παραγωγών. Η προσφορά του στους παραγωγούς 

είναι ευρεία κάλυψη της αγοράς και η διανοµή των προϊόντων, η διαχείριση και 

διατήρηση των αποθεµάτων, η ανάληψη κινδύνου, η επεξεργασία και διεκπεραίωση 

των παραγγελιών, η πληροφόρηση και η υποστήριξη στους αγοραστές. Η προσφορά 

του στους λιανικούς εµπόρους είναι οι υπηρεσίες φυσικής διανοµής, η δηµιουργία 

συλλογής εµπορευµάτων, η διάσπαση της υποχρεωτικής αγοράς µεγάλων ποσοτήτων, 

οι υπηρεσίες επεξεργασίας, η πίστωση και η χρηµατοδότηση, η απορρόφηση του 

κόστους των αποθεµάτων, η υποστήριξη σε τεχνικά θέµατα µάρκετινγκ κτλ. Τέλος, 

προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών και δεδοµένων σε ότι αφορά τις 

εµπορικές κινήσεις. 

 Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του χονδρικού εµπορίου είναι η µεγάλη 

συµµετοχή της κατηγορίας των µισθωτών στο δυναµικό του, µε τα 3/4 των 

απασχολουµένων του κλάδου του εµπορίου να ανήκουν στην κατηγορία του 

χονδρικού, δηλαδή ποσοστό ύψους 75,0%, όπου το 12,7% είναι αυτοαπασχολούµενοι, 

το 9,2% είναι εργοδότες και τέλος το 3,1% ανήκει στην κατηγορία των βοηθούντων ή 

και µη αµειβόµενων µελών. Πάνω από τα 2/3 των απασχολουµένων στον κλάδο του 

εµπορίου είναι άνδρες, ενώ η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 71% / 29%. Αντιθέτως 

τα ποσοστά της µερικής και της προσωρινής απασχόλησης είναι χαµηλότερα, δηλαδή 

2,4% και 4,1% αντίστοιχα, ενώ οι νέοι µέχρι και 29 ετών, αποτελούν λιγότερο από το 

13,8% των απασχολουµένων του κλάδου. Οι 60% από τους απασχολουµένους του 

κλάδου  του εµπορίου εργάζονται σε επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, δηλαδή σε 

επιχειρήσεις που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο 

τοµέας του χονδρικού εµπορίου είναι ο µόνος τοµέας του κλάδου στον οποίο η 

απασχόληση ανδρών, σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, αυξήθηκε κατά ποσοστό 
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0,9%, καθώς η απασχόληση των νέων ανδρών και γυναικών, δηλαδή µέχρι 29 ετών, 

µειώνεται
1
. 

 Είναι εµφανές λοιπόν, ότι οι εργοδότες του συγκεκριµένου κλάδου προτιµούν για 

εργαζόµενους άτοµα τα οποία είναι άνω των 30, επειδή προφέρουν τις γνώσεις και τις 

υπηρεσίες τους µε περισσότερη υπευθυνότητα και συνήθως έχουν εµπειρία από 

κάποια σχετική προηγούµενη εργασία τους. 

5.4   Το λιανικό εµπόριο και τα βασικά χαρακτηριστικά του 

 Ο τελευταίος αποδέκτης του προϊόντος, προτού αυτό φτάσει στους τελικούς 

καταναλωτές, είναι ο λιανοπωλητής. Ο λιανοπωλητής είναι ίσως το σηµαντικότερο 

στοιχείο στον εµπορικό τοµέα και αποτελεί την κυρίαρχη φιγούρα στα κανάλια 

διανοµής προϊόντων. Το λιανικό εµπόριο, αν και προέρχεται από τους αρχαίους 

χρόνους, µόλις κατά τον 19ο αιώνα άρχισε να δείχνει τάσεις εξέλιξης, ακολουθώντας 

κατά βάση την τεχνολογική εξέλιξη. 

 Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου προσφέρουν ποικιλία προϊόντων, 

διευκολύνσεις στην αγορά προϊόντων, αλλά και την ικανοποίηση που αναµένει ο 

καταναλωτής. Η σύγχρονη αντίληψη για τις πωλήσεις είναι ότι στο λιανικό 

κατάστηµα η πώληση σηµαίνει εξυπηρέτηση του πελάτη. Κάθε πώληση έχει σαν 

τελικό σκοπό την κάλυψη µιας ανάγκης ή µιας επιθυµίας του καταναλωτή και όχι την 

παραχώρηση ενός προϊόντος.  

Οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση το 

κριτήριο της εµπορικής στρατηγικής τους σε: 

  -καταστήµατα ευκολίας 

                                                 
1
 Τα ποσοστά προέρχονται από στοιχεία που παρουσιάζει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). 
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  -εξειδικευµένα καταστήµατα 

  -καταστήµατα ποικιλίας προϊόντων 

  -σούπερ µάρκετ 

  -πολυκαταστήµατα 

  -γενικά εκπτωτικά καταστήµατα 

  -εξειδικευµένα εκπτωτικά καταστήµατα 

  -καταστήµατα αποθήκες καταλόγου. 

 Ο κλάδος του λιανικού εµπορίου αποκτά µία διαρκώς πιο παγκοσµιοποιηµένη 

και ανταγωνιστική διάσταση, καθώς κάποιοι µεγάλοι παίκτες διεθνώς, επωφελούνται 

από τα πλεονεκτήµατα των διευρυµένων προµηθευτικών αλυσίδων και των 

οικονοµιών κλίµακας, οι οποίες προκύπτουν από τη λειτουργία µεγάλων 

επιχειρησιακών µονάδων. Οι προκλήσεις που δηµιουργούνται από την 

παγκοσµιοποιηµένη πλέον αγορά, µεταφράζονται σε αυξηµένες απαιτήσεις για τους 

συµµετέχοντες σε αυτήν. 

 Το λιανικό εµπόριο χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη συµµετοχή της κατηγορίας 

των αυτοαπασχολουµένων στο δυναµικό του. Οι 3 στους 10 απασχολουµένους στον 

κλάδο του εµπορίου, δηλαδή το 30,1%, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Εργοδότες 

είναι το 11,3%, βοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη είναι το 9,1% και τέλος το 

σχεδόν λιγότερο από το µισό του συνόλου των απασχολουµένων του κλάδου, δηλαδή 

ένα ποσοστό 49,5% είναι µισθωτοί. Η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 49% και 

51% αντίστοιχα. Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

ανέρχεται στο 7,1%, το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης διαµορφώνεται στο 

9,6% του συνόλου των µισθωτών του κλάδου και οι νέοι µέχρι και 29 ετών 

αποτελούν το 18,7% του συνόλου των απασχολουµένων
2
. 

                                                 
2
 Τα ποσοστά προέρχονται από µελέτη για τον κλάδο του λιανικού εµπορίου, του Επαγγελµατικού 

Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.). 
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5.5   Εµπορικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη. 

 Στην Ελλάδα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις τείνουν να εξειδικεύονται στις 

εµπορικές συναλλαγές πολύ περισσότερο από τις άλλες µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ηλαδή οι ελληνικές εµπορικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

καλύπτουν το 38% του συνόλου των επιχειρήσεων, έναντι του 30%, που εµφανίζεται 

στα στοιχεία των στατιστικών, του συνόλου των άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Επίσης, οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις ασχολούνται λιγότερο µε παροχές 

υπηρεσιών από ότι οι ευρωπαϊκές, σε ποσοστά 40% και 45% αντίστοιχα. 

 

 

  

∆ιάγραµµα 3: Εµπορικές επιχειρήσεις     

∆ιάγραµµα 4: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 

 Το 2000 οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις του εµπορικού τοµέα αποτελούσαν το 45% 

του συνόλου των επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της 

οικονοµίας. Απασχολούσαν το 34,4% των εργαζοµένων συνολικά στους παραπάνω 

τοµείς και συνέλαβαν κατά 51,4% στον πραγµατοποιούµενο κύκλο εργασιών αυτών 

των τοµέων
3
.  

                                                 
3
 Τα ποσοστά προέρχονται από στοιχεία που παρουσιάζει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). 
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Το παρακάτω διάγραµµα εµφανίζει την ποσοστιαία συµµετοχή των κλάδων 

οικονοµικής δραστηριότητας στον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων. 

 

 

∆ιάγραµµα 5: Πλήθος επιχειρήσεων, διαχωρισµός µε βάση το είδος 

 

Με βάση τις πρόσφατες τάσεις και τα διαθέσιµα στοιχεία έως το τέλος του 2013, 

οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις εκτιµάται ότι έχουν πληγεί υπερβολικά από 

την οικονοµική κρίση, όσον αφορά το πλήθος των επιχειρήσεων. Ο αριθµός αυτός, 

που περιγράφει το πλήθος των επιχειρήσεων, βρίσκεται σε επίπεδα πολύ κατώτερα 

από το 2008, όταν δηλαδή πρωτοεµφανίστηκαν τα προβλήµατα της οικονοµικής 

κρίσης. Επίσης ο αριθµός αυτός βρίσκεται σε κατώτερα επίπεδα και από το 2005. 

5.6   Το επίπεδο των απασχολούµενων στον τοµέα του εµπορίου 

 Το εµπόριο χαρακτηρίζεται για τη µεγάλη συγκέντρωση απασχολουµένων οι 

οποίοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Περίπου 6 στους 10 

εργαζοµένους προέρχονται από την δεύτερη εκπαιδευτική βαθµίδα, δηλαδή ποσοστό 
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55,4% και 3 στους 10 εργαζοµένους, δηλαδή ποσοστό περίπου 29,6% είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Την διαφορά κάνει το 12,0% των εργαζοµένων που έχουν 

λάβει µόνο πρωτοβάθµια εκπαίδευση
4
. 

Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει αναλυτικότερα τα στοιχεία που υπάρχουν 

σχετικά µε την εκπαίδευση των απασχολούµενων στον κλάδο του εµπορίου και ανά 

τοµέα απασχόλησης, παραδειγµατικά για το 2012: 

Πίνακας 1: Απασχολούµενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης  

Απασχολούµενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης (στοιχεία από 2012) 

Εκπαίδευση 
Τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 

∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση 

Πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση 

Καθόλου 

σχολείο 
Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
1.601.525 1.812.764 721.965 20.083 4.156.337 

ΤΟΜΕΑΣ 243.687 428.496 93.028 7.643 772.854 

ΛΙΑΝΙΚΟ 147.067 296.780 68.433 6.858 519.138 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ 75.105 76.946 14.090 785 166.926 

ΝΕΟΙ 15-29 
Τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 

∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση 

Πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση 

Καθόλου 

σχολείο 
Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
260.020 307.468 47.687 3.497 618.672 

ΤΟΜΕΑΣ 49.747 80.519 6.776 2.102 139.144 

ΛΙΑΝΙΚΟ 33.844 56.580 5.140 1.371 96.935 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ 10.850 10.534 908 731 23.023 

 

 Οι γυναίκες έχουν υψηλότερο ποσοστό έναντι των αντίστοιχων ανδρών του 

τοµέα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µικρότερο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Η κατανοµή ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο της απασχόλησης στο εµπόριο διαφέρει 

από την αντίστοιχη κατανοµή της απασχόλησης στο σύνολο της οικονοµίας, καθώς ο 

                                                 
4
 Τα ποσοστά προέρχονται από στοιχεία που παρουσιάζει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). 
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τοµέας έχει µεγαλύτερη αναλογία απασχολουµένων µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

και µικρότερη αναλογία για τις υπόλοιπες βαθµίδες. 

 Στο σύνολο της οικονοµίας πάνω από το 1/3, δηλαδή ποσοστό 38,5%, των 

απασχολουµένων είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, λιγότερο από το 1/5, 

δηλαδή ποσοστό 17,4%, είναι απόφοιτοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ 1 στους 4 

απασχολουµένους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπως φαίνεται 

αναλυτικά στον πίνακα παραπάνω. 

 Από τους αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που απασχολούνται στο 

εµπόριο, το 1/5, δηλαδή το 20,4%, είναι νέοι µέχρι και 29 ετών, στοιχείο που 

υποδηλώνει ότι το εµπόριο προσελκύει πλέον υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

απασχολουµένους απ’ ότι στο παρελθόν, ενώ στο σύνολο της οικονοµίας οι νέοι που 

έχουν τελειώσει τριτοβάθµια εκπαίδευση αναλογούν στο 16,2%. 

 Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζοµένων στον τοµέα του εµπορίου σε 

σχέση µε τη θέση στην επιχείρηση παρατηρούνται τα ακόλουθα: η µέση αναλογία 

των απασχολουµένων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρακολουθεί µε µικρές 

διαφοροποιήσεις την κατανοµή ανά θέση στην εκάστοτε επιχείρηση. Περίπου οι 6 

στους 10 που εργάζονται ως µισθωτοί και βοηθοί είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, ενώ στους εργοδότες και τους αυτοαπασχολουµένους η αναλογία 

µειώνεται κατά 10% και σχηµατίζεται η αναλογία λιγότεροι από 5 στους 10. 

∆ιαφοροποίηση επίσης υπάρχει στους αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις 

κατηγορίες των εργοδοτών και των µισθωτών του εµπορίου, οι οποίοι αποτελούν το 

36% και το 34% των αντίστοιχων κατηγοριών. οι αυτοαπασχολούµενοι µε 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση αναλογούν στο 1/5, δηλαδή το 20,9% του συνόλου των 

αυτοαπασχολουµένων, έναντι του 12,0% που είναι η µέση αναλογία των 

απασχολούµενων του κλάδου του εµπορίου. 

 Επιπλέον, όσον αφορά την εκπαίδευση κατά κλάδο υπάρχει µικρή 
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διαφοροποίηση στην κατανοµή ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο της απασχόλησης 

στους κλάδους σε σχέση µε αυτή στο σύνολο του εµπορίου. Ειδικότερα, οι κλάδοι 

του λιανικού εµπορίου και του εµπορίου και συντήρησης οχηµάτων έχουν ελαφρά 

αυξηµένη συµµετοχή, έναντι του συνόλου, στους απασχολουµένους που είναι 

απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µικρότερη συµµετοχή σε όσους είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το χονδρικό εµπόριο διακρίνεται για την πολύ 

αυξηµένη συµµετοχή των απασχολουµένων που είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, δηλαδή περίπου το 45%, και για τη µικρότερη συµµετοχή σε όσους 

είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 ∆ιαφοροποίηση υπάρχει και στην κατανοµή ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των νέων µέχρι και 29 ετών, στους κλάδους έναντι των νέων στο σύνολο του 

εµπορίου. Στο λιανικό εµπόριο οι νέοι µέχρι και 29 ετών έχουν λίγο µεγαλύτερη 

συµµετοχή στους απασχολουµένους οι οποίοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και λίγο µικρότερη συµµετοχή σε όσους είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης
5
. 

5.7   Παραεµπόριο 

 Το παραεµπόριο είναι και αυτό ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας της φθίνουσας 

πορείας της οικονοµίας, αλλά  και της επιδείνωσης της κατάστασης που βρίσκονται οι 

εµπορικές επιχειρήσεις και των αισθητών µειώσεων στα ποσοστά των κινήσεων των 

εµπορικών επιχειρήσεων. Η κλοπή του τζίρου λόγω του παραεµπορίου, 

συνδυαζόµενη µε την οικονοµική κρίση, καθιστά αδύνατη την λειτουργία πολλών 

µικροµεσαίων εµπορικών επιχειρήσεων. Το παραεµπόριο στην χώρα µας, αλλά και σε 

                                                 
5
 Τα ποσοστά προέρχονται από στοιχεία που παρουσιάζει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). 
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άλλες χώρες, πραγµατοποιείται κυρίως από οικονοµικούς µετανάστες. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις κάποιων αρµόδιων υπηρεσιών, ο ετήσιος τζίρος που 

πραγµατοποιεί το παραεµπόριο στην Ελλάδα φθάνει στο ιλιγγιώδες ποσό των 10 

δισεκατοµµυρίων ευρώ
6
. Επίσης οι ίδιες εκτιµήσεις παρουσιάζουν ότι η φοροδιαφυγή 

λόγω αυτού αγγίζει τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.  

Συµπέρασµα αυτών των στοιχείων είναι ότι το παραεµπόριο επηρεάζει και την 

οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και του κράτους. Τα οικονοµικά στοιχεία 

αυτά έµµεσα επιβάλλουν την επέµβαση της κυβέρνησης και την επιστροφή του 

παράνοµου αυτού τζίρου στο νόµιµο εµπόριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Τα ποσοστά προέρχονται από στοιχεία που παρουσιάζει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). 
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Κεφάλαιο 6 

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

6.1   Εισαγωγές 

 Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται πολλές περισσότερες εισαγωγές 

από εξαγωγές. Με βάση προσωρινά στοιχεία, τα οποία γνωστοποιεί ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 

(Κ.Ε.Ε.Μ.), που παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικότερα, είναι εµφανείς οι 

µεταβολές που έχουν δηµιουργηθεί µε τα στοιχεία των ετών 2012 και 2013. Στις 

εισαγωγές κατά τη διάρκεια των µηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, το 2013 

συγκριτικά µε το 2012, εµφάνισε ανοδική µεταβολή ύψους 9,5%. Αξίζει επίσης να 

σηµειωθεί ότι το 2014 συγκριτικά µε το 2013, για τους συγκεκριµένους µήνες, 

εµφανίζει καθοδική µεταβολή ύψους περίπου 9,6%. 

Για το έτος 2012, οι εισαγωγές της Ελλάδας µε βάση τις γεωγραφικές περιοχές, 

συµπλήρωσαν το ποσό των 48.623,9 εκατοµµυρίων ευρώ. Το 2013 το ποσό αυτό 

µεταβλήθηκε καθοδικά κατά 5,2% και έφτασε στα 46.105 εκατοµµύρια ευρώ. Από  

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2012 εισάχθηκαν προϊόντα αξίας 22.020 

εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ το 2013 εισάχθηκαν προϊόντα αξίας 21.233,7 εκατοµµυρίων 

ευρώ. Παρόµοιες µεταβολές στις ποσότητες των εισαγωγών εµφανίστηκαν και στα 

στοιχεία που υπάρχουν και για άλλες χώρες του Οργανισµού Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τη διαφορά στις καθοδικές µεταβολές της αξίας 

εισαγόµενων προϊόντων κάνουν οι χώρες των Βαλκανίων και της Κοινοπολιτείας 
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Ανεξάρτητων Κρατών, οι οποίες εµφάνισαν αυξανόµενα ποσοστά µεταβολών, 6,1% 

και 13,3% αντίστοιχα. 

 Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται µε πολλή περισσότερη λεπτοµέρεια στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2: Οι εισαγωγές της Ελλάδας κατά χώρες 

ΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΚΑΤΑ  ΧΩΡΕΣ  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013  

σε  εκατοµµύρια  ευρώ 

  Γεωγραφικές περιοχές 
Ε ι σ α γ ω γ έ ς Μεταβολή 

2013 2012 13/12 

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 46.105,0 48.623,9 -5,2% 

 1 ΟΟΣΑ (29 χώρες) 22.230,3 24.122,3 -7,8% 

 2 Ε.Έ. (27) 21.233,7 22.020,0 -3,6% 

  

2.1 
Ε.Έ. (15) 17.632,3 18.519,0 -4,8% 

  Γαλλία 2.140,1 2.091,2 2,3% 

  Ολλανδία 2.121,2 2.229,6 -4,9% 

  Γερµανία 4.392,4 4.525,7 -2,9% 

  Ιταλία 3.514,8 3.808,4 -7,7% 

  Ην. Βασίλειο 1.118,7 1.129,4 -0,9% 

  Ιρλανδία 278,4 275,2 1,2% 

  ∆ανία 416,8 562,1 -25,9% 

  Πορτογαλία 122,2 231,6 -47,2% 

  Ισπανία 1.342,5 1.308,7 2,6% 

  Βέλγιο 1.285,3 1.320,2 -2,6% 

  Λουξεµβούργο 87,9 119,1 -26,2% 

  Σουηδία 258,6 270,4 -4,4% 

  Φινλανδία 128,2 140,6 -8,8% 

  Αυστρία 423,4 402,4 5,2% 

  

2.2 
ΧΩΡΕΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ 1.700,1 1.708,1 -0,5% 

  Μάλτα 114,2 35,3 223,5% 

  Εσθονία 6,0 4,5 33,8% 

  Λεττονία 8,8 7,3 19,7% 

  Λιθουανία 22,4 23,8 -6,1% 

  Πολωνία 419,6 354,3 18,4% 

  Τσεχία 208,6 186,1 12,1% 
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  Σλοβακία 123,0 113,6 8,3% 

  Ουγγαρία 284,3 261,0 8,9% 

  Σλοβενία 134,9 159,6 -15,5% 

  Κύπρος 378,4 562,6 -32,7% 

 3 Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 653,0 767,4 -14,9% 

  ΗΠΑ 504,4 571,9 -11,8% 

  Καναδάς 113,2 136,0 -16,7% 

  Μεξικό 35,3 59,5 -40,8% 

 4 
ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ  
ΧΩΡΕΣ 

157,5 171,1 -7,9% 

  Ιαπωνία 119,6 129,5 -7,7% 

  Αυστραλία 8,0 12,0 -32,7% 

  Νέα Ζηλανδία 29,8 29,5 0,9% 

 5 
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΟΣΑ 
 (εκτός Ν. Κορέας) 

1.740,2 1.870,2 -7,0% 

  Ισλανδία 3,0 3,8 -20,8% 

  Νορβηγία 144,8 261,3 -44,6% 

  Ελβετία 464,7 496,8 -6,5% 

  Τουρκία 1.127,6 1.108,2 1,8% 

 6 ΒΑΛΚΑΝΙΑ 2.453,4 2.312,9 6,1% 

  Ρουµανία 511,9 482,3 6,1% 

  Βουλγαρία 1.389,4 1.310,7 6,0% 

  Αλβανία 64,6 82,1 -21,3% 

  Κροατία 85,7 80,2 6,9% 

  Βοσνία-Ερζεγοβίνη 14,8 7,8 89,6% 

  Σερβία 176,2 128,1 37,6% 

  Μαυροβούνιο 56,3 51,1 10,3% 

  Κόσοβο 0,8 0,3 141,3% 

  ΠΓ∆Μ 153,8 170,4 -9,7% 

 7 
ΚΟΙΝΟΠΟΛ. ΑΝΕΞΑΡΤ.  
ΚΡΑΤΩΝ 

9.109,8 8.043,5 13,3% 

  Ουκρανία 148,8 191,0 -22,1% 

  Λευκορωσία 2,3 0,8 204,2% 

  Μολδαβία 14,3 13,5 6,0% 

  Ρωσία 6.677,5 6.014,5 11,0% 

  Γεωργία 66,9 1,7 3778,3% 

  Αρµενία 0,05 0,07 -30,5% 

  Αζερµπαϊτζάν 695,9 493,8 40,9% 

  Καζακστάν 1.421,0 1.273,1 11,6% 

  Τουρκµενιστάν 34,9 0,0 - 
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  Ουζµπεκιστάν 0,01 0,08 -87,3% 

  Τατζικιστάν 47,6 54,3 -12,3% 

  Κιργιζία 0,4 0,6 -28,7% 

 8 Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ & Β.ΑΦΡΙΚΗ 7.377,0 8.843,7 -16,6% 

  Μαρόκο 18,0 11,3 58,6% 

  Αλγερία 347,5 305,5 13,7% 

  Τυνησία 11,1 54,5 -79,6% 

  Λιβύη 1.150,2 1.690,5 -32,0% 

  Αίγυπτος 577,7 444,4 30,0% 

  Λίβανος 25,1 19,1 31,5% 

  Συρία 9,0 12,9 -30,2% 

  Ιράκ 3.606,9 1.765,2 104,3% 

  Ιράν 37,7 1.541,7 -97,6% 

  Ισραήλ 207,4 150,4 37,9% 

  Ιορδανία 11,0 16,8 -34,3% 

  Σ.Αραβία 1.174,8 2.674,1 -56,1% 

  Κουβέιτ 21,3 19,0 12,6% 

  Μπαχρέιν 1,3 10,5 -87,9% 

  Κατάρ 21,9 47,4 -53,7% 

  Ην. Αρ. Εµιράτα 63,5 75,4 -15,8% 

  Οµάν 92,3 2,8 3157,6% 

  Υεµένη 0,3 2,3 -86,9% 

 9 
ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ  
(εκτός Β. Αφρικής) 

96,3 112,0 -14,0% 

  Μαυριτανία 5,7 4,3 31,9% 

  Νίγηρ 0,0002 0,0658 -99,7% 

  Γκάνα 3,4 7,2 -52,9% 

  Νιγηρία 11,2 34,8 -67,8% 

  Γκαµπόν 10,5 10,2 3,5% 

  Αιθιοπία 5,6 7,1 -21,3% 

  Κένυα 2,6 2,3 12,1% 

  ∆ηµ. Νοτ. Αφρικής 57,4 46,1 24,7% 

 10 Ν. Α. ΑΣΙΑ 1.388,5 2.256,8 -38,5% 

  Ταϊλάνδη 95,6 104,3 -8,4% 

  Ινδονησία 105,4 95,2 10,7% 

  Σιγκαπούρη 21,7 15,9 36,3% 
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  Φιλιππίνες 6,6 7,0 -5,6% 

  Νότια Κορέα 1.011,9 1.879,7 -46,2% 

  Ταϊβάν 116,9 96,7 20,9% 

  Χογκ Κογκ 30,4 57,9 -47,5% 

 11 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 517,7 523,7 -1,1% 

  Ονδούρα 1,2 0,5 119,2% 

  Παναµάς 103,8 102,8 1,0% 

  Μπαχάµες 0,6 0,4 50,1% 

  Αγ. Βικέντιος 4,1 1,6 160,4% 

  Βραζιλία 93,5 104,7 -10,7% 

  Χιλή 195,9 208,0 -5,8% 

  Αργεντινή 118,4 105,6 12,1% 

 12 ΙΝ∆ΙΑ 322,0 286,1 12,5% 

 13 ΚΙΝΑ 2.202,8 2.290,5 -3,8% 

 14 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 754,4 918,9 -17,9% 

15 ΧΩΡΕΣ Ο.Ν.Ε. 16.592,9 17.328,3 -4,2% 

6.2   Εξαγωγές 

 Στην Ελλάδα οι εξαγωγές που πραγµατοποιούνται είναι κατά πολύ λιγότερες από 

τις εισαγωγές. Για το έτος 2013 οι εξαγωγές προϊόντων συνολικά έφτασαν τα 

27.281,2 εκατοµµύρια ευρώ ενώ το 2012 βρισκόµασταν σε σύνολο 27.342,7 

εκατοµµυρίων ευρώ. ∆ηλαδή το 2013 εµφανίστηκε µια µικρή καθοδική µεταβολή του 

συνόλου των χρηµάτων, ύψους 0,2%. 

 Εξαγωγές προς χώρες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 

δηλαδή συνολικά για 29 χώρες, έφτασαν το ποσό των 13.381,4 εκατοµµυρίων ευρώ 

για το 2013, ενώ το 2012 ήταν στο ποσό των 12.657,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Η 

µεταβολή που παρουσιάστηκε ήταν ανοδική κατά 5,7%. Προϊόντα αξίας 11.924,7 
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εκατοµµυρίων ευρώ πωλήθηκαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013, ενώ 

11.762,0 εκατοµµύρια ευρώ το 2012, µε ανοδική µεταβολή ύψους 1,4%. Σε χώρες της 

Βορείου Αµερικής εξήλθαν προϊόντα αξίας 1.143 εκατοµµυρίων ευρώ το έτος 2013, 

ενώ το 2012 το ποσό βρισκόταν στα 1.223,1 εκατοµµύρια ευρώ, που σηµαίνει 

καθοδική µεταβολή 6,5%. Σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες, δηλαδή Νέα Ζηλανδία, 

Ιαπωνία και Αυστραλία το 2013 εξήλθαν προϊόντα αξίας 184,4 εκατοµµυρίων ευρώ, 

ενώ το 2012 191,4 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή σηµειώθηκε καθοδική µεταβολή 3,7%. 

Στις υπόλοιπες χώρες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 

δηλαδή Ισλανδία, Νορβηγία, Τουρκία και Ελβετία και εκτός της Νότιας Κορέας, 

σηµειώθηκαν εξαγωγές ύψους 3.367 εκατοµµυρίων ευρώ το 2013, ενώ το 2012 το 

ποσό αυτό ήταν 3.112 εκατοµµύρια ευρώ, που σηµαίνει ότι εµφανίζεται ανοδική 

µεταβολή 8,2%. Στις Βαλκανικές χώρες πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές προϊόντων 

αξίας 3.922,2 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2012 και το 2013 µε καθοδική µεταβολή 7%, 

οι εξαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν έφτασαν το ποσό των 3.649,4 εκατοµµυρίων 

ευρώ. Στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών πραγµατοποιήθηκαν 

εξαγωγές ύψους 811,7 εκατοµµυρίων ευρώ το 2012 και µε άνοδο 3,8%, το 2013 

πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές ύψους 842,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής και της Βορείου Αφρικής πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές ύψους 3.808,3 

εκατοµµυρίων ευρώ για το έτος 2013 ενώ το προηγούµενο οι εξαγωγές ήταν ύψους 

4.116,2, που σηµαίνει ότι παρουσιάστηκε καθοδική µεταβολή 3,1%. Στις υπόλοιπες 

χώρες της Αφρικής, εκτός των χωρών του Βόρειου τµήµατος, το 2012 έγιναν 

εξαγωγές αξίας 179,9 εκατοµµυρίων ευρώ και το 2013, µε εµφανή την καθοδική 

µεταβολή ύψους 27,3%, η αξία των εξαγωγών ήταν 130,8 εκατοµµύρια ευρώ. Σε 

χώρες της Ασίας το 2012 έγιναν εξαγωγές αξίας 945,7 εκατοµµυρίων ευρώ και µε 

καθοδική µεταβολή 37,9%, το 2013 οι εξαγωγές είχαν συνολική αξία 587,4 

εκατοµµύρια ευρώ. Οι εξαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν στην Λατινική Αµερική το 
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2012 ήταν αξίας 122,5 εκατοµµυρίων ευρώ και µε ανοδική µεταβολή 23,3%, το 2013 

οι εξαγωγές έφτασαν το ποσό των 151 εκατοµµυρίων ευρώ. Οι εξαγωγές που 

πραγµατοποιήθηκαν το 2012 προς την Ινδία είχαν αξία 60,5 εκατοµµυρίων ευρώ και 

το 2013, µε µείωση 22,5% το ποσό έφτασε τα 46,8 εκατοµµύρια ευρώ. Στην Κίνα 

πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές αξίας 420 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2013 και το 

προηγούµενο έτος πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές αξίας 382 εκατοµµυρίων ευρώ. Η 

µεταβολή που εµφανίστηκε ήταν ανοδική κατά 10,2%. Τέλος, για τις λοιπές χώρες 

συνολικά πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές αξίας 3.018,6 εκατοµµυρίων ευρώ για το 

έτος 2013 µε ανοδική µεταβολή ύψους 16% σε σχέση µε το 2012, κατά τη διάρκεια 

του οποίου πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές αξίας 2.601,5 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται µε αρκετά περισσότερη λεπτοµέρεια τα 

στοιχεία αυτά: 

Πίνακας 3: Οι εξαγωγές της Ελλάδας κατά χώρες 

ΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΚΑΤΑ  ΧΩΡΕΣ  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013  

σε  εκατοµµύρια  ευρώ 

  Γεωγραφικές περιοχές 
Ε ξ α γ ω γ έ ς Μεταβολή 

2013 2012 13/12 

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 27.281,2 27.342,7 -0,2% 

 1 ΟΟΣΑ (29 χώρες) 13.381,4 12.657,8 5,7% 

 2 Ε.Έ. (27) 11.924,7 11.762,0 1,4% 

  

2.1 
Ε.Έ. (15) 7.901,2 7.429,1 6,4% 

  Γαλλία 639,8 668,0 -4,2% 

  Ολλανδία 423,6 437,4 -3,2% 

  Γερµανία 1.763,4 1.744,2 1,1% 

  Ιταλία 2.434,0 2.107,8 15,5% 

  Ην. Βασίλειο 967,6 852,9 13,5% 

  Ιρλανδία 36,4 22,4 62,5% 

  ∆ανία 126,6 130,0 -2,6% 

  Πορτογαλία 119,0 125,3 -5,0% 

  Ισπανία 574,5 539,3 6,5% 
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  Βέλγιο 292,5 322,9 -9,4% 

  Λουξεµβούργο 3,5 7,3 -52,3% 

  Σουηδία 171,6 147,3 16,5% 

  Φινλανδία 145,4 155,1 -6,3% 

  Αυστρία 203,0 169,0 20,1% 

  

2.2 
ΧΩΡΕΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ 2.029,8 2.245,0 -9,6% 

  Μάλτα 86,4 96,3 -10,3% 

  Εσθονία 9,9 7,7 27,5% 

  Λεττονία 17,8 8,5 108,5% 

  Λιθουανία 26,5 23,5 12,8% 

  Πολωνία 287,4 274,3 4,8% 

  Τσεχία 145,4 130,5 11,5% 

  Σλοβακία 62,3 62,4 -0,2% 

  Ουγγαρία 90,7 93,7 -3,3% 

  Σλοβενία 167,9 220,7 -23,9% 

  Κύπρος 1.135,6 1.327,3 -14,4% 

 3 Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 1.143,0 1.223,1 -6,5% 

  ΗΠΑ 935,2 1.030,1 -9,2% 

  Καναδάς 88,7 101,3 -12,4% 

  Μεξικό 119,1 91,7 29,9% 

 4 
ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ  
ΧΩΡΕΣ 

184,4 191,4 -3,7% 

  Ιαπωνία 45,7 52,2 -12,4% 

  Αυστραλία 122,4 122,8 -0,3% 

  Νέα Ζηλανδία 16,3 16,5 -0,9% 

 5 
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΟΣΑ  
(εκτός Ν. Κορέας) 

3.367,0 3.112,0 8,2% 

  Ισλανδία 2,0 1,5 36,0% 

  Νορβηγία 44,4 26,6 66,7% 

  Ελβετία 115,6 131,7 -12,2% 

  Τουρκία 3.204,9 2.952,2 8,6% 

 6 ΒΑΛΚΑΝΙΑ 3.649,4 3.922,2 -7,0% 

  Ρουµανία 600,1 575,0 4,4% 

  Βουλγαρία 1.393,6 1.512,9 -7,9% 

  Αλβανία 343,3 414,8 -17,2% 

  Κροατία 53,7 39,6 35,6% 

  Βοσνία-Ερζεγοβίνη 78,6 82,2 -4,5% 

  Σερβία 197,5 235,8 -16,3% 

  Μαυροβούνιο 161,6 163,2 -1,0% 

  Κόσοβο 77,4 71,4 8,5% 
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  ΠΓ∆Μ 743,6 827,4 -10,1% 

 7 
ΚΟΙΝΟΠΟΛ. ΑΝΕΞΑΡΤ.  
ΚΡΑΤΩΝ 

842,8 811,7 3,8% 

  Ουκρανία 189,3 147,6 28,3% 

  Λευκορωσία 13,8 11,9 15,7% 

  Μολδαβία 45,9 30,8 48,8% 

  Ρωσία 406,0 462,8 -12,3% 

  Γεωργία 153,4 124,7 23,0% 

  Αρµενία 10,7 9,2 16,0% 

  Αζερµπαϊτζάν 8,5 10,8 -21,6% 

  Καζακστάν 5,5 5,4 0,7% 

  Τουρκµενιστάν 5,6 6,1 -7,3% 

  Ουζµπεκιστάν 3,6 1,9 84,8% 

  Τατζικιστάν 0,13 0,01 1140,9% 

  Κιργιζία 0,31 0,31 0,2% 

 8 Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ & Β.ΑΦΡΙΚΗ 3.808,3 4.116,2 -0,1 

  Μαρόκο 190,3 61,6 209,1% 

  Αλγερία 352,5 394,7 -10,7% 

  Τυνησία 78,2 179,2 -56,4% 

  Λιβύη 745,8 784,6 -4,9% 

  Αίγυπτος 593,5 345,4 71,8% 

  Λίβανος 497,5 736,5 -32,5% 

  Συρία 9,2 31,0 -70,3% 

  Ιράκ 24,0 34,5 -30,4% 

  Ιράν 13,6 15,4 -11,4% 

  Ισραήλ 395,7 596,3 -33,6% 

  Ιορδανία 48,6 33,8 43,8% 

  Σ.Αραβία 403,5 385,5 4,7% 

  Κουβέιτ 16,8 18,5 -9,3% 

  Μπαχρέιν 5,9 7,4 -20,3% 

  Κατάρ 24,3 13,9 74,9% 

  Ην. Αρ. Εµιράτα 376,2 466,1 -19,3% 

  Οµάν 29,2 5,4 444,0% 

  Υεµένη 3,6 6,6 -45,6% 

 9 
ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 
 (εκτός Β. Αφρικής) 

130,8 179,9 -27,3% 

  Μαυριτανία 5,0 6,2 -20,2% 
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  Νίγηρ 0,6 1,2 -46,9% 

  Γκάνα 11,7 12,2 -3,8% 

  Νιγηρία 60,6 112,7 -46,2% 

  Γκαµπόν 0,7 1,0 -34,8% 

  Αιθιοπία 6,3 5,3 18,2% 

  Κένυα 5,7 4,5 27,5% 

  ∆ηµ. Νοτ. Αφρικής 40,2 36,8 9,2% 

 10 Ν. Α. ΑΣΙΑ 587,4 945,7 -37,9% 

  Ταϊλάνδη 32,3 49,2 -34,2% 

  Ινδονησία 61,2 98,2 -37,7% 

  Σιγκαπούρη 211,7 543,2 -61,0% 

  Φιλιππίνες 4,5 5,2 -12,5% 

  Νότια Κορέα 200,0 141,4 41,5% 

  Ταϊβάν 15,9 15,4 3,4% 

  Χογκ Κογκ 61,7 93,1 -33,7% 

 11 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 151,0 122,5 23,3% 

  Ονδούρα 0,12 0,13 -5,7% 

  Παναµάς 7,6 10,5 -27,7% 

  Μπαχάµες 0,5 0,4 12,7% 

  Αγ. Βικέντιος 0,0 0,0 - 

  Βραζιλία 123,7 75,0 65,0% 

  Χιλή 10,7 31,3 -65,8% 

  Αργεντινή 8,5 5,3 61,2% 

 12 ΙΝ∆ΙΑ 46,8 60,5 -22,6% 

 13 ΚΙΝΑ 420,9 382,0 10,2% 

 14 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 3.018,6 2.601,5 16,0% 

 15 ΧΩΡΕΣ Ο.Ν.Ε. 8.097,0 8.013,2 1,0% 
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6.3   Το εµπόριο της Ελλάδας ανά κατηγορίες προϊόντων 

6.3.1   Εισαγωγές 

Η Ελλάδα για το έτος 2013 πραγµατοποίησε συνολικά εισαγωγές προϊόντων 

αξίας 46.105 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ το 2012 οι συνολικές εισαγωγές προϊόντων 

ήταν κατά ποσοστό 5,2% περισσότερες, δηλαδή ήταν αξίας 48.623,9 εκατοµµυρίων 

ευρώ
7
. 

Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων ήταν αξίας 5.793,2 

εκατοµµυρίων ευρώ µε διαφορά 0,7% από το 2012, κατά το οποίο εισήρθαν αγροτικά 

προϊόντα αξίας 5.754,7 εκατοµµυρίων ευρώ. Πρώτες ύλες που εισήρθαν το 2012 ήταν 

αξίας 1.275,1 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ το 2013 εµφανίστηκε καθοδική µεταβολή 

6,9% η οποία διαµόρφωσε την αξία των εισαγωγών σε 1.186,8 εκατοµµύρια ευρώ. Η 

χώρα πραγµατοποίησε εισαγωγές καυσίµων αξίας 18.279,2 εκατοµµυρίων ευρώ για 

το 2012 και µε καθοδική µεταβολή ύψους περίπου 5,5%, το 2013 εισήγαγε καύσιµα 

αξίας 17.275,7 εκατοµµυρίων ευρώ. Οι εισαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων, για το 

2012, ήταν αξίας 23.300,7 εκατοµµυρίων ευρώ και µε διαφορά 6,3%, λιγότερες ήταν 

του 2013, δηλαδή αξίας 21.836,4 εκατοµµύρια ευρώ. Για άλλα είδη και συναλλαγές, 

µη ταξινοµηµένα σε κατηγορίες, το 2012 έγιναν εισαγωγές ύψους 14,3 εκατοµµυρίων 

και το 2013, µε καθοδική µεταβολή 5,2%, έγιναν εισαγωγές 12,9 εκατοµµυρίων ευρώ. 

 Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει πιο αναλυτικά τα στοιχεία αυτά. 

Πίνακας 4: Εισαγωγές 2012, 2013 ανά κατηγορίες προιόντων 

Π  ρ  ο  ϊ  ό  ν 
Α  ξ  ί  α  Μεταβολή 

2013 2012 13/12 

Αγροτικά προϊόντα 4.754,6 4.594,4 3,5% 

                                                 
7
 Τα στοιχεία προέρχονται από το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.Ε.Μ.). 
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Τρόφιµα και ζώα ζωντανά 3.595,5 3.565,0 0,9% 

Ποτά & καπνός 583,3 630,6 -7,5% 

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 575,8 398,8 44,4% 

Πρώτες ύλες 1.133,1 1.247,9 -9,2% 

Πρώτες ύλες µη εδώδιµες εκτός από καύσιµα 1.133,1 1.247,9 -9,2% 

Καύσιµα 10.884,9 10.649,3 2,2% 

Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά, κ.λπ. 10.884,9 10.649,3 2,2% 

Βιοµηχανικά προϊόντα 9.927,8 10.245,4 -3,1% 

Χηµικά προϊόντα &συναφή  2.560,5 2.443,7 4,8% 

Βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα κατά πρώτη 

ύλη 
3.696,4 3.866,7 -4,4% 

Μηχανήµατα & υλικό µεταφορών 1.994,0 2.286,7 -12,8% 

∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη 1.676,9 1.648,4 1,7% 

Άλλα 580,7 605,6 -4,1% 

Είδη & συναλλαγές µη ταξινοµηµένα κατά 

κατηγορίες 
580,7 605,6 -4,1% 

Συνολικές εξαγωγές 27.281,2 27.342,7 -0,2% 

6.3.2   Εξαγωγές 

 Στις κινήσεις του εµπορίου της Ελλάδας είναι σηµαντικό να σηµειωθούν και οι 

εξαγωγές οι οποίες χωρίς να αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι των εµπορικών 

κινήσεων της χώρας, είναι εξαιρετικά µεγάλες
8
. Με βάση το Κ.Ε.Ε.Μ. οι συνολικές 

                                                 
8
 Τα στοιχεία προέρχονται από το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.Ε.Μ.). 
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εξαγωγές της χώρας είχαν αξία 27.342,7 εκατοµµύρια ευρώ για το 2012 και 27.281,2 

για το 2013, που σηµαίνει 2πολύ µικρή καθοδική µεταβολή ύψους 0,2%. Πιο 

αναλυτικά, εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αξίας 4.594,4 εκατοµµυρίων ευρώ 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2012, ενώ το 2013 οι εξαγωγές, µε 

ανοδική µεταβολή 3,5%, είχαν αξία 4.754,6 εκατοµµύρια ευρώ. Οι εξαγωγές πρώτων 

υλών το 2012 ήταν αξίας 1.247,9 εκατοµµυρίων ευρώ και µε καθοδική µεταβολή 

9,2%, το 2013 ήταν αξίας 1.133,1 εκατοµµύρια ευρώ. Σε καύσιµα, το 2012 

πραγµατοποιήθηκαν 10.649,3 εκατοµµύρια ευρώ εξαγωγών, ενώ το 2013 οι εξαγωγές 

καυσίµων σηµείωσαν ανοδική µεταβολή 2,2% και είχαν τελική αξία 10.884,9 

εκατοµµύρια ευρώ. Η χώρα µας εξήγαγε βιοµηχανικά προϊόντα αξίας 10.245,4 το 

2012 και το επόµενο έτος σηµείωσε µείωση στη µεταβολή περίπου 3,1% που 

σηµαίνει ότι τελικά εξήλθαν βιοµηχανικά προϊόντα αξίας 9.927,8 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Για άλλα είδη και συναλλαγές, µη ταξινοµηµένα σε κατηγορίες, πραγµατοποιήθηκαν 

εξαγωγές αξίας 580,7 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2013 και το προηγούµενο έτος, µε 

διαφορά 4,1%, οι εξαγωγές είχαν αξία 605,6 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5: Εξαγωγές 2012, 2013 ανά κατηγορίες προιόντων 

Π  ρ  ο  ϊ  ό  ν 
Α  ξ  ί  α  Μεταβολή 

2013 2012 13/12 

Αγροτικά προϊόντα 5.793,2 5.754,7 0,7% 

Τρόφιµα και ζώα ζωντανά 5.037,8 4.962,4 1,5% 

Ποτά & καπνός 491,1 503,0 -2,4% 

Λάδια και λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευ-

σης 
264,3 289,2 -8,6% 

Πρώτες ύλες 1.186,8 1.275,1 -6,9% 

Πρώτες ύλες µη εδώδιµες εκτός από καύ-

σιµα 
1.186,8 1.275,1 -6,9% 
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Καύσιµα 17.275,7 18.279,2 -5,5% 

Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά, κ.λπ. 17.275,7 18.279,2 -5,5% 

Βιοµηχανικά προϊόντα 21.836,4 23.300,7 -6,3% 

Χηµικά προϊόντα & συναφή  6.411,1 6.487,2 -1,2% 

Βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα κατά πρώ-

τη ύλη 
4.503,9 4.439,9 1,4% 

Μηχανήµατα & υλικό µεταφορών 6.921,8 8.393,0 -17,5% 

∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη 3.999,7 3.980,7 0,5% 

Άλλα 12,9 14,3 -9,5% 

Είδη & συναλλαγές µη ταξινοµηµένα κατά 

κατηγορίες 
12,9 14,3 -9,5% 

Συνολικές εισαγωγές 46.105,0 48.623,9 -5,2% 

6.4   Εµπορικό ισοζύγιο 

6.4.1   Ορισµός 

Το εµπορικό ισοζύγιο καταρτίζεται µε βάση στατιστικές πληροφορίες όπως 

στοιχεία συναλλασσόµενου, αξία αγαθών, χώρες προέλευσης και προορισµού, είδη 

εµπορευµάτων, προτιµήσεων καταναλωτών και νόµισµα συναλλαγής. Στο εµπορικό 

ισοζύγιο καταγράφονται οι χρηµατικές ροές που αφορούν σε συναλλαγές σε αγαθά, 

των οποίων η κυριότητα αλλάζει µεταξύ ενός κατοίκου και ενός µη κατοίκου, 

κάποιας συγκεκριµένης χώρας. Στο εµπορικό ισοζύγιο καταχωρούνται οι τριγωνικές 

συναλλαγές, η αξία της επεξεργασίας αγαθών, η αξία επισκευής αγαθών και σε 

περιπτώσεις η αξία των αγαθών που χρησιµοποιούνται στον εφοδιασµό πλοίων και 
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αεροπλάνων. 

Το εµπορικό ισοζύγιο µεταβάλλεται ανάλογα µε τα ποσά εισαγωγών και 

εξαγωγών κάποιας συγκεκριµένης χώρας. Πιο αναλυτικά, όταν στις κινήσεις µίας 

χώρας οι εξαγωγές της είναι σε συνολική αξία λιγότερες από τις εισαγωγές, τότε το 

εµπορικό ισοζύγιο εµφανίζει έλλειµµα. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν οι 

εισαγωγές σε µία χώρα είναι λιγότερες, σε συνολική αξία, από τις εξαγωγές της, τότε 

το εµπορικό ισοζύγιο εµφανίζει περίσσευµα.  

Επίσης, το εµπορικό ισοζύγιο θεωρείται πολύ σηµαντικό στοιχείο για µία χώρα 

αν και δεν είναι το µοναδικό, διότι το εµπόριο αποτελεί µία µόνο από το σύνολο των 

συνιστωσών που αποτελούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κάθε χώρας.  

Συνήθως γνωστό είναι ότι εµπορικό ισοζύγιο ονοµάζονται αλλιώς οι καθαρές 

εξαγωγές µίας συγκεκριµένης χώρας.  

6.4.2   Εµπορικό ισοζύγιο πριν την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης 

(2000-2008) 

 Για τα έτη από 2000 έως 2004, για το εµπορικό ισοζύγιο
9
, εµφανίζονται τα εξής 

στοιχεία: 

Πίνακας 6: Εµπορικό ισοζύγιο, 2000-2004 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -21.927,5 -21.610,9 -22.708,7 -22.643,5 -25.435,8 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίµων -2.986,7 -2.996,6 -3.505,0 -4.035,8 -4.511,1 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

χωρίς καύσιµα 
-18.940,8 -18.614,3 -19.203,7 -18.607,7 -20.924,7 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων 0,0 0,0 434,5 136,3 135,6 

                                                 
9
 Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

χωρίς καύσιµα και πλοία 
-18.940,8 -18.614,3 -19.638,2 -18.744,0 -21.060,3 

 

 Για τα έτη από 2005 έως 2008 εµφανίζονται τα εξής στοιχεία: 

 

Πίνακας 7: Εµπορικό ισοζύγιο, 2005-2008 

 2005 2006 2007 2008 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -27.558,9 -35.286,3 -41.499,2 -44.048,8 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίµων -6.629,2 -8.761,3 -9.219,6 -12.154,6 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

χωρίς καύσιµα 
-20.929,7 -26.525,0 -32.279,6 -31.894,3 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων -723,0 -3.390,5 -5.520,3 -4.705,0 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

χωρίς καύσιµα και πλοία 
-20.206,7 -23.134,5 -26.759,3 -27.189,3 

 

 Αναλυτικότερα, το ισοζύγιο που αναφέρεται στις εξαγωγές αγαθών
10

 από το 2000 

έως το 2004, προσαρµόζεται σε: 

Πίνακας 8: Ισοζύγιο εξαγωγών, 2000-2004 

2000 2001 2002 2003 2004 

Εξαγωγές αγαθών 11.098,6 11.545,4 10.433,6 11.113,6 12.653,3 

Καύσιµα 2.421,9 1.650,0 1.121,7 1.280,7 1.544,7 

Πλοία (πωλήσεις) 0,0 0,0 531,0 260,5 1.291,4 

Λοιπά αγαθά 8.676,8 9.895,4 8.780,9 9.572,4 9.817,2 

Εµπορεύµατα 10.039,9 10.109,3 9.412,1 10.352,6 11.677,8 

Τριγωνικές 
συναλλαγές 

245,5 291,2 279,3 201,8 301,2 

Επεξεργασία 
αγαθών 

40,4 85,6 42,8 25,5 18,2 

Επισκευές 
αγαθών 

60,4 60,9 88,4 62,6 73,4 

                                                 
10

 Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Προµήθειες 
εφοδίων 

712,4 998,3 610,9 471,1 582,7 

 

και στη συνέχεια, για τα έτη 2005 έως 2008, το ισοζύγιο εξαγωγών προσαρµόζεται σε: 

 

Πίνακας 9: Ισοζύγιο εξαγωγών, 2005-2008 

2005 2006 2007 2008 

Εξαγωγές αγαθών 14.200,9 16.154,3 17.445,5 19.812,9 

Καύσιµα 2.257,7 2.939,8 3.037,3 4.254,5 

Πλοία (πωλήσεις) 1.602,2 1.631,8 2.275,4 1.582,0 

Λοιπά αγαθά 10.341,0 11.582,7 12.132,8 13.976,5 

Εµπορεύµατα 12.941,6 14.822,6 16.143,5 16.936,1 

Τριγωνικές 
Συναλλαγές 

505,1 465,8 442,4 313,7 

Επεξεργασία 
Αγαθών 

34,4 35,0 40,5 23,3 

Επισκευές 
Αγαθών 

85,1 81,1 124,0 159,1 

Προµήθειες 
Εφοδίων 

634,7 749,9 695,1 2.380,8 

 

Το ισοζύγιο των εισαγωγών
11

, για τα έτη 2000-2004, προσαρµόζεται σε: 

 

Πίνακας 10: Ισοζύγιο εισαγωγών, 2000-2004 

2000 2001 2002 2003 2004 

Εισαγωγές αγαθών 33.026,1 33.156,3 33.142,3 33.757,1 38.089,0 

Καύσιµα 5.408,6 4.646,6 4.626,7 5.316,5 6.055,8 

Πλοία (πωλήσεις) 0,0 0,0 96,5 124,2 1.155,8 

Λοιπά αγαθά 27.617,5 28.509,7 28.419,1 28.316,4 30.877,4 

Εµπορεύµατα 32.032,5 32.362,3 32.618,4 33.286,0 37.434,1 

Τριγωνικές 
Συναλλαγές 

204,5 254,7 230,3 186,1 292,8 

                                                 
11

 Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Επεξεργασία 
Αγαθών 

24,9 28,1 23,8 30,2 42,3 

Επισκευές 
Αγαθών 

103,9 71,9 72,1 85,1 84,1 

Προµήθειες 
Εφοδίων 

660,3 439,3 197,5 169,7 235,8 

 

και για τα έτη 2005 έως και 2008, προσαρµόζεται σε: 

Πίνακας 11: Ισοζύγιο εισαγωγών, 2005-2008 

2005 2006 2007 2008 

Εισαγωγές αγαθών 41.759,8 51.440,6 58.944,8 63.861,7 

Καύσιµα 8.886,9 11.701,1 12.256,9 16.409,0 

Πλοία (πωλήσεις) 2.325,2 5.022,3 7.795,7 6.286,9 

Λοιπά αγαθά 30.547,7 34.717,2 38.892,2 41.165,8 

Εµπορεύµατα 40.738,7 49.921,0 57.602,7 62.130,2 

Τριγωνικές 
Συναλλαγές 

578,8 526,5 342,5 193,6 

Επεξεργασία 
Αγαθών 

39,0 44,7 47,0 39,9 

Επισκευές 
Αγαθών 

117,7 291,0 218,8 265,5 

Προµήθειες 
Εφοδίων 

285,6 657,4 733,8 1.232,6 

6.4.3   Εµπορικό ισοζύγιο µετά την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης 

(2009-2013) 

 Για τα έτη 2009 έως 2013, για το εµπορικό ισοζύγιο
12

 εµφανίζονται τα εξής 

στοιχεία: 

 

Πίνακας 12: Εµπορικό ισοζύγιο 2009-2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

                                                 
12

 Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.5 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -30.767,3 -28.279,6 -27.229,1 -19.619,0 -17.229,4 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίµων -7.596,5 -8.627,2 -11.126,9 -10.220,0 -7.697,5 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

χωρίς καύσιµα 
-23.170,8 -19.652,4 -16.102,1 -9.399,1 -9.531,9 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων -3.356,9 -3.621,3 -3.261,2 -1.042,6 -1.483,3 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

χωρίς καύσιµα και πλοία 
-19.813,9 -16.031,1 -12.840,9 -8.356,4 -8.048,7 

 

 Πιο αναλυτικά, το ισοζύγιο που προκύπτει από εξαγωγές
13

, από 2009 έως και 

2013, προσαρµόζεται σε: 

Πίνακας 13: Ισοζύγιο εξαγωγών, 2009-2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

Εξαγωγές αγαθών 15.318,0 17.081,5 20.230,6 22.020,6 22.534,8 

Καύσιµα 3.063,2 4.950,0 6.187,7 7.426,4 7.941,2 

Πλοία (πωλήσεις) 771,7 798,6 754,7 737,8 443,0 

Λοιπά αγαθά 11.483,1 11.332,9 13.288,2 13.856,5 14.150,7 

Εµπορεύµατα 13.304,7 15.352,6 18.674,6 20.133,9 20.637,7 

Τριγωνικές 
Συναλλαγές 

117,7 119,6 55,3 37,4 12,0 

Επεξεργασία 
Αγαθών 

16,5 9,5 9,6 10,2 10,6 

Επισκευές 
Αγαθών 

182,4 153,7 128,0 126,9 150,9 

Προµήθειες 
Εφοδίων 

1.696,7 1.446,1 1.363,1 1.712,2 1.723,8 

 

και το ισοζύγιο που προκύπτει από εισαγωγές
14

, προσαρµόζεται σε: 

 

Πίνακας 14: Ισοζύγιο εισαγωγών, 2009-2013 

                                                 
13

 Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
14

 Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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2009 2010 2011 2012 2013 

Εισαγωγές αγαθών 46.085,3 45.361,0 47.459,6 41.639,7 39.764,2 

Καύσιµα 10.659,8 13.577,1 17.314,6 17.646,3 15.638,7 

Πλοία (πωλήσεις) 4.128,6 4.419,9 4.015,9 1.780,4 1.926,2 

Λοιπά αγαθά 31.296,9 27.364,0 26.129,2 22.213,0 22.199,3 

Εµπορεύµατα 44.934,4 43.930,7 45.197,1 39.354,4 37.519,9 

Τριγωνικές 
Συναλλαγές 

61,9 123,0 357,8 149,8 95,7 

Επεξεργασία 
Αγαθών 

33,8 28,4 35,2 15,0 8,6 

Επισκευές 
Αγαθών 

165,6 125,0 110,7 106,8 172,2 

Προµήθειες 
Εφοδίων 

889,5 1.154,0 1.758,8 2.013,7 1.967,8 

6.4.4   Ισοζύγιο υπηρεσιών 

 Το ισοζύγιο υπηρεσιών για τα έτη 2011, 2012 και 2013 εµφανίζεται µε 

αξιοσηµείωτες µεταβολές
15

 και στις δύο κατηγορίες, εισπράξεων και πληρωµών 

δηλαδή. Οι συνολικές µεταβολές στις καταγραφές του ισοζυγίου υπηρεσιών, στις 

εισπράξεις και στις πληρωµές µαζί, από το 2011 στο 2012, εµφάνισε ανοδική 

µεταβολή περίπου 5,1%. Ανοδική µεταβολή επίσης εµφάνισε το ισοζύγιο υπηρεσιών, 

εισπράξεων και πληρωµών µαζί, µεταξύ των ετών 2012 και 2013, ύψους περίπου 

6,7%. 

 Τα ποσά αυτά εµφανίζονται πολύ αναλυτικότερα και χωρισµένα µε βάση τα είδη 

υπηρεσιών, στον παρακάτω πίνακα
16

:  

 

                                                 
15

 Προσωρινά στοιχεία που δηµοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. 
16

 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Πίνακας 15: Ισοζύγιο υπηρεσιών 2011-2013 

    2011 2012 2013 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  14.629,6 15.138,9 16.817,4 

 Ι. Εισπράξεις  28.609,2 27.526,4 27.802,1 

  Ταξιδιωτικό 10.504,7 10.442,5 11.994,8 

  Μεταφορές 14.096,6 13.287,4 12.089,9 

  Λοιπές υπηρεσίες 4.007,9 3.796,5 3.717,4 

ΙΙ. Πληρωµές  13.979,6 12.387,4 10.984,8 

  Ταξιδιωτικό 2.266,5 1.843,9 1.839,3 

  Μεταφορές 7.234,4 6.328,0 5.553,0 

  Λοιπές υπηρεσίες 4.478,7 4.215,5 3.592,4 
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Κεφάλαιο 7 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

7.1   Στρατηγικές ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, άρχισαν να 

προσελκύουν το ενδιαφέρον των πολιτικών προσώπων και σε ολόκληρη την Ευρώπη 

αλλά και πιο συγκεκριµένα στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές 

κυβερνήσεις, µε πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι 

οποίες βρέθηκαν µε προβλήµατα λόγω της οικονοµικής κρίσης, έλαβαν σειρά µέτρων 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρχικοί στόχοι ήταν να προσφερθούν σε αυτές τις 

επιχειρήσεις κίνητρα και νέες στρατηγικές διοίκησης. 

 Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού είναι το αρµόδιο για τα 

θέµατα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες και τις 

συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την εναρµόνιση της χώρας µε το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Το συγκεκριµένο υπουργείο ασχολείται σε βάθος µε τη µελέτη 

των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις αλλά και µε τα ειδικά προβλήµατα κάθε τοµέα όπως της µεταποίησης 

προϊόντων και πρώτων υλών, του γενικού εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Η 

διερεύνηση των δυνατοτήτων και των τρόπων παροχής υποστήριξης σε αυτές τις 

επιχειρήσεις είναι ο βασικός στόχος των εξειδικευµένων αυτών µελετών. Στους 

τρόπους αυτούς προστίθενται ο καλός σχεδιασµός και η σωστή υλοποίηση 

προγραµµάτων που είναι κατάλληλα για την δηµιουργία ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων, µε αποτέλεσµα την 
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επιπλέον ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 Οι στρατηγικές ενίσχυσης που ακολουθεί το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού για την στήριξη και την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

µπορούν να συνοψιστούν στις εξής κατηγορίες: 

  α) Τη δηµιουργία απλοποιηµένου νοµικού, θεσµικού και διοικητικού 

πλαισίου για την καλή λειτουργία τους. 

  β) Τη γενική βελτίωση του χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος. 

  γ) Την υποβοήθηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε να καταφέρουν να 

διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητες τους και να αποπροσανατολίσουν ανάλογα την 

ακολουθούµενη στρατηγική, µέσω βελτιωµένων συστηµάτων και υπηρεσιών 

πληροφόρησης. 

  δ) Την εισαγωγή προγραµµάτων και σχεδίων που διευκολύνουν την 

µακροχρόνια πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά µέσα. 

  ε) Την βελτίωση της πρόσβασης τους στην έρευνα, στην τεχνολογική 

ανανέωση, στην κατάρτιση αλλά και στις υπηρεσίες πληροφόρησης. 

  ζ) Την λεπτοµερή µελέτη των γενικών και ειδικών προβληµάτων κάθε τοµέα 

και κλάδου ξεχωριστά. 

  η) Η ανάπτυξη µιας µακροχρόνιας πολιτικής µε δράσεις και ενέργειες χωρίς 

χρονοβόρες γραφειοκρατικές µεθόδους. 

  θ) Η δηµιουργία των απαραιτήτων ενδιάµεσων φορέων που θα ασχολούνται 

µε τα θέµατα των επιχειρήσεων αυτών και θα προσφέρουν υποστήριξη για την 

πρόοδο και την ανάπτυξή τους. 

  ι) Την µείωση και απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε ότι 

αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

  κ) Την υιοθέτηση καινοτόµων στρατηγικών διοίκησης. 

  λ) Την εκπαίδευση των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων µέσω σεµιναρίων. 
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7.2   Ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

 Μέσω µιας σειράς οδηγιών και προγραµµάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υποστηρίζει µε ενεργό τρόπο την ανάπτυξη δικτύων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις
17

, 

τη διεξαγωγή προγραµµάτων για την εκπαίδευση στελεχών και γενικότερα την 

ενθάρρυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την συµµετοχή τους σε κάποιο 

πρόγραµµα που προτείνεται. 

 Η πρώτη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων διαµορφώθηκε το 1986 και από τότε έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί 

αρκετά. Οι γενικότεροι στόχοι της πολιτικής αυτής είναι: 

  α) Να διευκολύνει τη δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την 

ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων/ 

  β) Να βελτιωθεί ο ανταγωνισµός. 

  γ) Να ενθαρρύνει τη δηµιουργία νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

  δ) Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων. 

  ε) Να εξευρωπαϊστούν και να διεθνοποιηθούν οι δραστηριότητες τους. 

 Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τον οποίο ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, περιλαµβάνει τις πρόνοιες εκείνες µε βάση τις οποίες η 

κατάσταση των µικρών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µπορεί να 

βελτιωθεί. Αυτό είναι δυνατό µόνο µε µέτρα τόνωσης της επιχειρηµατικότητας, µε 

φιλικές πολιτικές προς τις µικρές επιχειρήσεις και µε µέτρα σηµαντικής στήριξης των 

επιµέρους οικονοµικών µονάδων, που µε βάση τα κριτήρια που υπάρχουν, 

λειτουργούν ως µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Τα µέτρα τόνωσης και στήριξης είναι 

απολύτως αναγκαία για την βιωσιµότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων λόγω του 

                                                 
17

 Τα στοιχεία προκύπτουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων.  
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ότι τελούν υπό το κράτος των παρεµβάσεων στην αγορά των µεγάλων επιχειρήσεων. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τον αναφερόµενο Ευρωπαϊκό Χάρτη που αφορά τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις
18

, τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσµεύτηκαν: 

  α) να ενισχύσουν το καινοτόµο και επιχειρηµατικό πνεύµα 

  β) να επιδιώξουν ένα ρυθµιστικό, φορολογικό και διοικητικό πλαίσιο που θα 

διευκολύνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

  γ) να διασφαλίσουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών σε αγορές βάσει 

ελαχίστων απαιτήσεων οι οποίες συνάδουν µε τους γενικότερους στόχους 

προτεραιοτήτων της δηµόσιας πολιτικής 

  δ) να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε νεότερες και καλύτερες µεθόδους 

έρευνας και τεχνολογίας 

  ε) να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηµατοδοτικά µέσα, µε συνέπεια 

τη βελτίωση και την ανάπτυξη των επιδόσεων των µικρών επιχειρήσεων. 

Με την επικύρωση αυτού του Ευρωπαϊκού Χάρτη, τα Κράτη-Μέλη δεσµεύτηκαν να 

εργαστούν για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων. 

 Παράλληλα µε όλα αυτά, το πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και το 

επιχειρηµατικό πνεύµα προβλέπει την ανάπτυξη της πολιτικής αυτής, στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, µέσω µίας νέας διαδικασίας 

συντονισµού µε τα Κράτη-Μέλη. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα επίσης αφορά και τις 

Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Πιο αναλυτικά, το πρόγραµµα αυτό 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, των µικρών 

επιχειρήσεων σε προτεραιότητα, σε µία διεθνοποιηµένη οικονοµία της γνώσης. 

Βασικοί στόχοι του προγράµµατος αυτού είναι επίσης η προαγωγή του 

επιχειρηµατικού πνεύµατος, η απλούστευση και η βελτίωση του διοικητικού και 

κανονιστικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και η δηµιουργία κίνητρου και 

                                                 
18

 Τα στοιχεία προέρχονται από το www.europa.eu. 
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πρόνοιας για τις χρηµατοδοτήσεις. 

 Η βελτίωση του χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος των µικρών επιχειρήσεων 

προνοείται να στηριχθεί µε: 

   -τη µορφή εγγυήσεων δανείων 

   -τη χορήγηση κεφαλαίων 

 -την διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών στις 

υπηρεσίες υποστήριξης, στα κοινοτικά προγράµµατα και στα δίκτυα. 

 Η πραγµατοποίηση των στόχων αυτών θα γίνει στα πλαίσια µιας ευρύτερης 

πολιτικής προαγωγής των σκοπών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την 

εξυπηρέτηση κατά βάση εθνικών και τοπικών οικονοµιών, αλλά και για την ευρύτερη 

εξυπηρέτηση του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. 

7.3   Προτάσεις µέτρων στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

 Τα τελευταία χρόνια περίπου 12.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε 

οριστικό λουκέτο ενώ κάθε µέρα που περνάει ο αριθµός αυτός αυξάνεται µε ρυθµό 

πέντε επιχειρήσεις ανά µέρα. Αυτές οι οριστικές τερµατικές κινήσεις των 

επιχειρήσεων αυξάνουν ακόµη περισσότερο την ανεργία και την ύφεση, όπως επίσης 

δηµιουργούν και άλλες σοβαρές συνέπειες στην οικονοµία. Προτάσεις και µέτρα θα 

πρέπει να γίνουν πραγµατικότητα το συντοµότερο δυνατό και να σταθεί αλληλέγγυα 

η κυβέρνηση και το κράτος ειδικά µετά τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο Eurogroup 

και που προκάλεσαν προβλήµατα και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα 

στην οικονοµία του τόπου. 

  Προτάθηκαν τα εξής: 

 α) Να δοθεί ρευστότητα για να διασωθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και να 

µπορέσουν να επανεκκινηθούν οι ίδιες ώστε να µπορέσει να επανεκκινηθεί και η 
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οικονοµία. Οι αρµόδιες Εποπτικές Αρχές, σε συνεργασία µε την ελληνική κυβέρνηση 

πρέπει να προχωρήσουν σε αναίρεση των περιορισµών που επιβλήθηκαν µετά το 

µνηµόνιο µε σκοπό να εξοµαλυνθεί το τραπεζικό σύστηµα ώστε να υποβοηθηθούν οι 

επενδύσεις και η αγορά. 

 Επίσης, αλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε: 

  -χαµηλότοκα δάνεια 

  -επιµήκυνση δανείων 

  -µείωση του Φ.Π.Α. 

  -δανειοδότηση από τράπεζες 

  -µείωση ενοικίων 

  -επένδυση στην έρευνα 

  -αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων στήριξης 

  -έξοδος από την αβεβαιότητα 

  -µείωση στα κόστη λειτουργίας 

  -χαµηλές τιµές πώλησης 

  -κρατική υποστήριξη 

  -στήριξη των ανέργων 

  -µείωση επιτοκίων 

  -σκληρή δουλειά 

  -σωστή διαχείριση εσόδων και εξόδων 

  -µείωση άλλων φορολογήσεων 

  -µείωση του κόστους του ρεύµατος 

  -µείωση δαπανών 

  -καινοτοµία 

 β) Μέτρα και ενέργειες επίσης πρότεινε η επιτροπή εµπορίου για την στήριξη 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κάποια από αυτά είναι: 
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  -µείωση των ενοικίων που θα αποβαρύνει, από ένα µεγάλο πρόβληµα, τους 

επιχειρηµατίες 

  -επιµήκυνση των δανείων µε έναν µικρό περιορισµό των δόσεων, έστω και 

προσωρινά 

  -µείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος 

  -µείωση των επιτοκίων και την υλοποίηση ενός εγγυητικού φορέα για

 παροχή ρευστότητας 

  -προώθηση του µηχανισµού χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων 

  -µείωση άλλων φορολογικών βαρών που επιβαρύνουν τις εµπορικές

 επιχειρήσεις 

 Όπως γίνεται ξεκάθαρο από τα παραπάνω, η επιτροπή εµπορίου, σε ότι αφορά τις 

προτάσεις για την διάσωση των εµπορικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, συµφωνεί 

κατά πολύ µε τις προτάσεις που προτάθηκαν από τις αρµόδιες αρχές και τους 

βουλευτές. Στις περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι τα µέτρα αυτά θα 

στηρίξουν πραγµατικά την λειτουργία και την επιβίωση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, τότε µόνο θα επιτρέψουν οποιαδήποτε αλλαγή στις προηγούµενες 

αποφάσεις τους, που έχουν ήδη υπογραφεί. 

7.4   Ευρωπαϊκά προγράµµατα στήριξης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
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µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσω διαφόρων µορφών
19

. Για παράδειγµα, υποστήριξη 

µπορεί να προσφερθεί µέσω επιχορηγήσεων, µέσω δανείων µε χαµηλά επιτόκια 

δανεισµού και σε κάποιες περιπτώσεις, µε εγγυήσεις. Η υποστήριξη αυτή, παρέχεται 

στους επιχειρηµατίες είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω προγραµµάτων. Τα αναφερόµενα 

προγράµµατα διαχειρίζονται, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, από τα ∆ιαθρωτικά 

Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν επίσης να 

επωφεληθούν από µία σειρά µέτρων που δεν περιέχουν χρηµατοδοτική βοήθεια, αλλά 

είναι σε µορφή προγραµµάτων και υπηρεσιών υποστήριξης τα οποία ωφελούν άµεσα 

την λειτουργία τους. 

 Στόχος του σχεδίου, αυτού που δηµιουργήθηκε, είναι να παρουσιαστούν τα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα που είναι διαθέσιµα προς εκµετάλλευση. Το ίδιο σχέδιο, 

περιέχει συνοπτικές  πληροφορίες µε τους ιστότοπους που µπορεί ο κάθε 

επιχειρηµατίας να ανατρέξει για να ενηµερωθεί. 

 Ενδεικτικά, τα προγράµµατα βοηθείας έχουν χωριστεί σε πέντε κατηγορίες. 

7.4.1   Ευκαιρίες θεµατικής χρηµατοδότησης 

Η χρηµατοδότηση είναι βασικά θεµατική για συγκεκριµένους στόχους όπως: 

   -περιβάλλον 

   -έρευνα 

   -εκπαίδευση 

και υλοποιείται από διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις και διάφοροι άλλοι οργανισµοί µπορούν συνήθως να καταθέτουν αίτηση 

απευθείας για τα προγράµµατα αυτά, µε τη γενική προϋπόθεση να έχουν στόχο να 
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αειφόρα και διεθνικά έργα µε προστιθέµενη αξία. Ανάλογα µε το κάθε πρόγραµµα, οι 

αιτούντες µπορούν να είναι: 

   -βιοµηχανικές οµάδες 

   -επιχειρηµατικές ενώσεις 

   -εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης άλλων επιχειρήσεων 

   -σύµβουλοι σχετικά µε κινήσεις επιχειρήσεων 

και ως αιτούµενοι θα πρέπει να δεχθούν την συγχρηµατοδότηση, η οποία είναι ο 

γενικότερος και σηµαντικότερος κανόνας. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνιστάται συνήθως σε επιδοτήσει που καλύπτουν µόνο ένα µέρος του συνόλου του 

κόστους για την πραγµατοποίηση του έργου. 

7.4.2   ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία αποτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.). Τα 

συγκεκριµένα ταµεία σε συνδυασµό, αποτελούν τα µεγαλύτερα κοινοτικά µέσα 

χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται µέσω διαφόρων προγραµµάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών 

που εφαρµόζονται στις περιφέρειες. Οι δικαιούχοι των χρηµατοδοτήσεων αυτών, 

λαµβάνουν άµεση συνεισφορά για τη χρηµατοδότηση των σχεδίων τους. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και η επιλογή των έργων, 

που θα λάβουν την οποιαδήποτε ενισχυτική βοήθεια, γίνεται και σε εθνικό αλλά και 

περιφερειακό επίπεδο. 
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7.4.3   Χρηµατοδοτικά µέσα 

Τα περισσότερα από τα χρηµατοδοτικά µέσα είναι µόνο έµµεσα διαθέσιµα, µέσω 

των εθνικών διαµεσολαβητών χρηµατοδότησης. Η διαχείριση πολλών από αυτά τα 

προγράµµατα γίνεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. 

7.4.4   Υποστήριξη για την διεθνοποίηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

Η υποστήριξη αυτή αφορά την βοήθεια που προσφέρεται στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις µέσω των ενδιάµεσων οργανισµών αλλά και των δηµοσίων αρχών µε 

στόχο τον τοµέα της διεθνοποίησης. Αυτό έχει στόχο την βοήθεια των επιχειρήσεων 

αυτών για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7.4.5   Βοήθεια σε τοπικό επίπεδο 

Με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να 

γνωστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, το ∆ίκτυο Enterprise Europe Network, το οποίο 

είναι το µεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηµατικής υποστήριξης και καινοτοµίας, 

παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτως τοποθεσίας και αναγκών.  

 

Όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια 

των Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013. 
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Συµπεράσµατα 

 Καθώς η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας, αλλά  και ολόκληρης της Ευρώπης, 

βρίσκεται στην χειρότερη φάση συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια, λόγω της 

οικονοµικής κρίσης, εµφανίζονται στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις αναµενόµενες 

επιπτώσεις στις κινήσεις του εµπορίου. Οι επιπτώσεις αυτές, κατά πλειοψηφία είναι η 

µείωση των εµπορικών κινήσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε ότι αφορά την 

εσωστρέφεια τους αλλά και η µειωµένη δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών στο 

εξωτερικό. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από έρευνες στο αντικείµενο του τοµέα 

των εξαγωγών, εµφάνισαν σηµαντικές µειώσεις συγκριτικά µε προηγούµενα έτη, µε 

σταθερό ρυθµό κατά την πάροδο των χρόνων.  

 Η σηµαντικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο εµπόριο της Ελλάδας 

είναι εµφανής, λόγω του ότι ένα µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που ασχολούνται 

µε το εµπόριο πραγµατοποιούν και εξαγωγές προϊόντων. Οι εξαγωγές αυτές κατά 

πλειοψηφία πραγµατοποιούνταν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες κάθε 

χρόνο είχαν αξία περίπου 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και παρουσίαζαν µικρές 

µεταβολές ανά έτη
20

. Οι εξαγωγές που πραγµατοποιούνταν σε άλλες χώρες, εκτός 

Ε.Έ. είναι περίπου αξίας 18 δισεκατοµµυρίων ευρώ κάθε χρόνο, µε κάποιες 

µεταβολές όπως είναι αναµενόµενο. 

 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

έχουν χαρακτηριστεί ως «ραχοκοκαλιά» της οικονοµίας και η σηµαντικότητα τους 

στο εµπόριο, είτε εσωστρεφές, είτε εξωστρεφές, είναι αξιοσηµείωτη.  

 Πολλές έρευνες από οργανισµούς, οι οποίοι ασχολούνται µε σχετικά θέµατα των 

επιχειρήσεων και των κινήσεων τους, απέδειξαν εµπράκτως την σηµαντικότητα των 

επιχειρήσεων αυτών στην λειτουργία της οικονοµίας. Η καλή λειτουργία τους 
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 79

συµβάλλει και στο κράτος, διότι έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους προς αυτό, αλλά και διότι προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας σε 

άτοµα που χρειάζονται για το προσωπικό.  

 Λόγω όλων των στοιχείων που αποδεικνύουν την σηµαντικότητα των εµπορικών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει στην ανάγκη 

στήριξης τους και σε πολλές επιδοτήσεις για την αύξηση της ρευστότητας τους, αλλά 

και σε πολλά άλλα προγράµµατα γενικής στήριξης αυτών. Έτσι, αυξάνεται η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αυξάνονται οι ελπίδες των επιχειρηµατιών για 

καλή λειτουργία, όπως επίσης δηµιουργείται και κίνητρο για επέκταση µε στόχο 

περισσότερα κέρδη. 

 Το συµπέρασµα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και κατά βάση οι εµπορικές, είναι εξαιρετικά σηµαντικές 

για την καλή λειτουργία της οικονοµίας, συµβάλλουν αρκετά στην απασχόληση και 

έχουν περισσότερες ανάγκες στήριξης, λόγω του ότι έχουν πληγεί υπερβολικά από τις 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. Επίσης είναι εµφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναγνωρίζει την σηµαντικότητα των εµπορικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 

προσφέρει συνεχής στήριξη και προτείνει νέα προγράµµατα για την υποστήριξη τους. 
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