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Πεξίιεςε 

Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο ηνκείο θαη παξάγνληεο. 

Έλαο ηέηνηνο θιάδνο είλαη θαη νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

αλάπηπμε θαη ε επεκεξία θάζε ρψξαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ. Απηφ ζπκβαίλεη θπζηθά θαη γηα ηελ Διιάδα, ζηελ 

νπνία νη ΜΜΔ θαηέρνπλ αθφκα ζεκαληηθφηεξν ξφιν αθνχ απνηεινχλ ηνλ ππιψλα ηεο 

εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ 

ζηε ρψξα.  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, κειεηψληαο εηδηθφηεξα ηηο επηρεηξήζεηο ΜΔΓΑ 

ΓΤΡΟ ΑΔ θαη ΔΕΑ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ Διιάδα, 

αθνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο, ην νπνίν είλαη ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ ηέζζεξα θεθάιαηα θαη ην Μέξνο Β απνηειεί ηελ 

έξεπλα ηεο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζε δηάθνξα ζεκαληηθά ζεκεία γηα απηέο. Δπίζεο, ην δεχηεξν θεθάιαην 

αζρνιείηαη κε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηα βαζηθά ηνπο γλσξίζκαηα, ελψ ην ηξίην 

θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, πξνζεγγίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σέινο, ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο 

αλαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε, αλαιχνληαο ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

εκθάληζή ηεο, ηηο επηπηψζεηο πνπ απηή επέθεξε θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

ζηε ρψξα. 

Όζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πέκπην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο, αξρηθά παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εηαηξία ΜΔΓΑ 

ΓΤΡΟ ΑΔ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξίαο γηα ηα έηε 2014-2017. Έπεηηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εηαηξία ΔΕΑ (Διιεληθή 

Επζνπνηία Αηαιάληεο), κε αλαθνξά ζε νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία 

θαη έπεηηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα ίδηα έηε (2014-

2017).  Σέινο, έρνληαο σο ζηφρν ηε βαζχηεξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη απεζηάιε 

ειεθηξνληθά ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο, ε αλάιπζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην 

ηειεπηαίν κέξνο ηεο έξεπλαο.  
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Σειεηψλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα  ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ ηφζν απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ φζν θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην απνηεινχλ ην πην 

ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο εξγαζίαο θαζψο, ζα ζπκπεξάλνπκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ καζηίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη ηηο δχν απηέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη αλ λαη ζε ηη βαζκφ.   
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Δηζαγσγή 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο ΖΠΑ ην 2007 είρε σο απνηέιεζκα λα 

επεξεαζηνχλ πνιιέο ρψξεο ζηνλ θφζκν.  Ζ θάζε ρψξα βίσζε θαη ζπλερίδεη λα βηψλεη ηελ 

θξίζε απηή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ελψ παξάιιεια ε έληαζε θαη ε έθηαζή ηεο δηαθέξεη απφ 

ρψξα ζε ρψξα, αλάινγα κε ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο θαζεκηάο. Ωζηφζν, ε θξίζε απηή δελ 

άξγεζε λα κεηαηξαπεί ζε νηθνλνκηθή θξίζε, φηαλ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ 

ηα θεθάιαηά ηνπο άξρηζαλ λα κεηψλνπλ ηηο πηζηψζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά. Έηζη, ε νηθνλνκηθή θξίζε εληάζεθε, φπσο επίζεο θαη νη αληζφηεηεο, αθνχ ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά θαη θαη’επέθηαζε θαη ε αγνξαζηηθή 

ηνπο δχλακε θαη ν ηδίξνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ε θξίζε απηή δελ άξγεζε λα εκθαληζηεί 

θαη λα πιήμεη θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην θαη πνιιέο 

αδπλακίεο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  

ηελ Διιάδα άξρηζαλ κε ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο λα παξαηεξνχληαη πνιιέο αιιαγέο. Ζ 

θξίζε απηή, έρεη επηθέξεη πνιιέο αιιαγέο θαη αζηάζεηεο ζηηο αγνξέο, κέζα ζηηο νπνίεο 

ηδξχνληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθή πίεζε ζηηο ΜΜΔ, νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αιιαγέο απηέο ψζηε λα επηβηψζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαγθαζηεί λα ιάβνπλ ζεκαληηθά κέηξα, φπσο ε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, νη κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ, θιπ. Δπνκέλσο, ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή αβεβαηφηεηα θαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  Ζ αλάγθε γηα επηβίσζε ησλ ΜΜΔ πεγάδεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

επηρεηξήζεηο απηέο αλέθαζελ απνηεινχζαλ βαζηθφ ππιψλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ρψξαο.  

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή θξίζε 

επεξέαζε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, κε έκθαζε ζε δχν πνιχ ζεκαληηθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ, ηελ εηαηξία ΜΔΓΑ ΓΤΡΟ θαη ηελ ΔΕΑ 

(Διιεληθή Επζνπνηία Αηαιάληεο).   

Σειεηψλνληαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ βαζίδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ δχν εηαηξηψλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα θαη ζηηο 
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απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθαλ θαη ε εξκελεία ηνπο πεγάδεη απφ 

ζεσξεηηθέο πεγέο θαη απφ εκπεηξηθέο γλψζεηο θαη δηαπηζηψζεηο.  
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Μέξνο Α: Θεσξεηηθό Μέξνο 

Κεθάιαην 1: Γεληθά ζηνηρεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

1.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο ζηε ζεκεξηλή επνρή, κε δεδνκέλν φηη νη 

άλζξσπνη ζπαηαινχλ ην έλα ηξίην ηνπ ρξφλνπ ηνπο εκεξεζίσο ζε απηέο. Σα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνέξρνληαη απφ απηέο, θαζψο επίζεο 

θαη ε απαζρφιεζε πνιιψλ αλζξψπσλ θαη ε νηθνλνκία πνιιψλ ρσξψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο (Μπνπξαληάο, Βαζήο, Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Ρεθιείηεο, 2010). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε απνηειεί κηα θνηλσληθή νξγάλσζε, δηαθέξεη απφ απηή 

αθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ “επηρεηξείλ” θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δειαδή:  

i. πλδπάδεη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

ii. Γηαζέηεη ην ζηνηρείν ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ. 

iii. Γηαζέηεη ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη θάζε ζπλδπαζκφο 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ επηρεηξείηαη κπνξεί λα απνηχρεη ην ζθνπφ ηνπ. 

Γεληθά, νη επηρεηξήζεηο είλαη θπξίσο θεξδνζθνπηθνί νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί. Ο θιαζηθφο 

νξηζκφο, νξίδεη ηελ επηρείξεζε σο «θάζε ζπζηεκαηηθόο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζπλδπαζκόο ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο (εξγαζία, έδαθνο, θεθάιαην, θιπ), 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνύλ αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ηελ 

αλύςσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ αλζξώπσλ». Με βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 

κφλν θίλεηξν είλαη ην κέγηζην δπλαηφ θέξδνο ή ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε αξθεηνχο ζεσξεηηθνχο, «ε επηρείξεζε είλαη έλαο νξγαληζκόο θαη κία νληόηεηα 

πνπ έρεη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη πεξηνξηζκέλε ζέζε κέζα ζηελ θνηλσλία, πξνζηαηεύεηαη από 

ηε λνκνζεζία θαη πξνθπιάζζεηαη από θάζε άιιε εμσηεξηθή επίδξαζε» (Μαληδάξεο, 2006). 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην λέν νξηζκφ πνπ εηζήγαγε, σο επηρείξεζε 

λνείηαη «θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηεο κνξθή, πνπ αζθεί νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). 

Οη βαζηθέο λνκηθέο κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη αηνκηθέο θαη νη εηαηξηθέο, δειαδή  

Οκφξξπζκε (Ο.Δ.), Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία (Δ.Δ.), Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

(Δ.Π.Δ.), Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.), Αλψλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία (Α.Ν.Δ.) θαη 

πλεηαηξηζκφο. Σέινο, σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο, νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη κηθξέο, 
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κεζαίεο, κεγάιεο θαη επηρεηξήζεηο θνινζζνί (Μπνπξαληάο, Βaζήο, Παπαθσλζηαληίλνπ θαη 

Ρεθιείηεο, 2010).  

 

 

1.2 Οη ηύπνη ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Με βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), δηαθξίλνληαη ηξεηο 

ηχπνη επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε απηέο θαη 

ζε άιιεο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην, ζην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ςήθν 

ή ζηελ άζθεζε θπξίαξρεο επηινγήο (Μπνπξαληά θαη Παπαιεμαλδξή, 2003). Οη ηχπνη 

απηνί είλαη νη αθφινπζνη:  

 Αλεμάξηεηε Δπηρείξεζε: Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο. 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνπο δχν επφκελνπο ηχπνπο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεφκελεο). ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν αλήθνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο: 

i. Γελ δηαζέηνπλ ζπκκεηνρή 25% ή πεξηζζφηεξν ζε άιιε επηρείξεζε. 

ii. Γελ θαηέρνληαη άκεζα θαηά 25% ή πεξηζζφηεξν απφ άιιε επηρείξεζε ή 

δεκφζην νξγαληζκφ ή απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζπλδεφκελεο 

κεηαμχ ηνπο ή απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, κε κεξηθέο σζηφζν εμαηξέζεηο. 

iii. Γελ ζπληάζζνπλ παγησκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη δελ πεξηέρνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο κηαο επηρείξεζεο ε νπνία ζπληάζζεη παγησκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη δελ είλαη θαηά ζπλέπεηα κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε. 

 πλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο: Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αθνξά επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ  ζπνπδαίεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο κε άιιεο εηαηξίεο. 

Ωζηφζν, θακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αζθήζεη ζηελ άιιε θάπνην είδνο ειέγρνπ. Γηα 

λα είλαη ζπλεξγαδφκελε κηα επηρείξεζε κε κία άιιε πξέπεη:  

a) Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζε απηή λα είλαη απφ 25% θαη άλσ θαη θάησ ηνπ 50%  

b)  Ζ ζπκκεηνρή ηεο άιιεο επηρείξεζεο λα είλαη απφ 25% θαη άλσ θαη θάησ ηνπ 50% 

ζηελ αηηνχζα επηρείξεζε. 

c) Να κελ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ αηηνχζα επηρείξεζε παγησκέλνη ινγαξηαζκνί ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε άιιε επηρείξεζε. 

 πλδεδεκέλε επηρείξεζε: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο: 

 Αλάκεζα ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθήο. 
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  Οη ζπγαηξηθέο ή νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ άλσ επηρεηξήζεσλ. 

  Οη ζπγαηξηθέο ησλ άλσ επηρεηξήζεσλ άζρεηα αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ 

δελ ππάξρεη απ’ επζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο.  

  Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο ζρέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.2190/1920 (Μπνπξαληά θαη Παπαιεμαλδξή, 2003). 

 

 

1.3 Γηαρσξηζκόο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

1.3.1 Γηάθξηζε αλάινγα κε ην ζθνπό πνπ επηδηώθεηαη 

 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ 

δηαρσξίδνληαη ζε κνλάδεο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε ζηφρν ην 

θέξδνο. Οη θνηλσθειείο κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη φρη έρνληαο σο βάζε ηελ επίηεπμε θέξδνπο γηα ηνλ ηδηνθηήηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε έλλνηα ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο δελ εκπεξηέρεηαη ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. 

Όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε ζηφρν ην θέξδνο, πξφθεηηαη γηα ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απνθηνχλ θέξδνο απφ ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Λαδαξίδεο & Παπαδφπνπινο, 2005; Μπνπξαληά 

θαη Παπαιεμαλδξή 2003). 

 

1.3.2 Γηάθξηζε αλάινγα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηόηεηαο 

 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δηαρσξηζκφ κε βάζε ηνλ ηνκέα παξαγσγήο. Όπσο είλαη γλσζηφ, 

νη ηνκείο παξαγσγήο είλαη νη αθφινπζνη (Λαδαξίδεο & Παπαδφπνπινο, 2005; Μπνπξαληά 

θαη Παπαιεμαλδξή 2003). 

i. Πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο (Γεσξγία, θηελνηξνθία, θιπ). 

ii. Γεπηεξνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο (Βηνκεραλία, Βηνηερλίεο, θιπ) 

iii. Σξηηνγελήο Σνκέαο παξαγσγήο (Μεηαθνξέο, ηνπξηζκφο, θιπ) 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εμφξπμε ή ζπιινγή ησλ θπζηθψλ αγαζψλ γηα άκεζε θαηαλάισζε ή ρξήζε θαη δηάζεζε 

απηψλ είηε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα πξνο επεμεξγαζία ή πεξεηαίξσ 
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κεηαηξνπή είηε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο είηε απεπζείαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα αλήθνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κε δηάθνξα 

ρεκηθά, κεραληθά θαη άιια κέζα θαη δηαδηθαζίεο, επεμεξγάδνληαη, ηξνπνπνηνχλ θαη 

κεηαηξέπνπλ ηα παξαγφκελα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα αγαζά κε ζηφρν 

ηελ παξαγσγή λέσλ αγαζψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη ηελ παξνρή θάζε είδνπο ππεξεζίαο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο 

κεζνιαβνχλ κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ή δεπηεξνγελνχο 

ηνκέα παξαγσγήο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη 

κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, θιπ. 

 

1.3.3 Γηάθξηζε αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 

1.3.3.1 Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρείξεζεο κε βάζε ηε λνκηθή κνξθή, ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο 

είλαη ν ηδξπηήο θαη παξάιιεια ν ηδηνθηήηεο θαη είλαη ν κφλνο πνπ αζθεί θάπνηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο απνθάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηάθξηζε είλαη ε παιαηφηεξε θαη απινχζηεξε απφ ηηο ππφινηπεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηε 

ζπλέρεηα θαη ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε θάζε είδνπο 

αιιαγή ζηελ αγνξά (Πεηξάθεο, 2008). 

 

1.3.3.2 Πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο 

 

Πξφθεηηαη γηα νιηγνκειείο επηρεηξήζεηο θαη ζηεξίδνληαη ζηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, 

εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ή αθφκα θαη ζε ζρέζεηο θηιίαο ή 

ζπγγέλεηαο. ηε δηάθξηζε απηή, βαζηθφ ξφιν παίδεη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο 

(δαλεηζηέο, πξνκεζεπηέο, θιπ), ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη σο εγγχεζε. Ζ απνηίκεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κε νκφθσλε 

απφθαζε, ρσξίο παξάιιεια λα ππάξρεη λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην ειάρηζην φξην εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη νη ακηγψο πξνζσπηθέο εηαηξίεο, 

δειαδή θάζε νκφξξπζκε εηαηξία (Νεγθάθεο, 2012;  Μπνπξαληά θαη Παπαιεμαλδξή 2003). 
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1.3.3.3 Κεθαιαηνπρηθέο επηρεηξήζεηο 

 

ηηο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν παίδεη ην εηαηξηθφ ή 

κεηνρηθφ θεθάιαην  ην νπνίν δηαηξείηαη ζε ίζα ηκήκαηα θαη ν θάζε έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο 

επζχλεηαη κέρξη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ ζην θεθάιαην. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη εηζθέξεη ν θαζέλαο ζηελ επηρείξεζε 

θαη ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή πεξηνπζία θαη ζηελ εηαηξηθή 

πεξηνπζία. Σν ειάρηζην εηαηξηθφ ή κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί νξίδεηαη 

απφ ηε λνκνζεζία. Σέινο, ππάξρεη θαη ε ακηγψο θεθαιαηνπρηθή επηρείξεζε, ε νπνία είλαη ε 

αλψλπκε εηαηξία. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ είλαη νη Δπηρεηξήζεηο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη ε Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ) (Νεγθάθεο, 2012). 

 

1.3.3.4 πλεηαηξηζκόο 

 

Απνηειεί κηα νξγάλσζε αηφκσλ εζεινληηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ νπνία ηα άηνκα 

ζπλδένληαη κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ ζηα πιαίζηα κηα ζπκκεηνρηθήο επηρείξεζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά 

(Νεγθάθεο, 2012).  

 

1.3.4 Γηάθξηζε κε βάζε ην κέγεζνο 

 

Οη επηρεηξήζεηο κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

(Πηπεξφπνπινο, 2008; (Λαδαξίδεο & Παπαδφπνπινο, 2005; Μπνπξαληά θαη Παπαιεμαλδξή 

2003). 

 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: Θεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ δελ 

μεπεξλά ηα 10 άηνκα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ή ν ηζνινγηζκφο ηεο δελ μεπεξλά ηα 2 εθ. €. 

 Μηθξή επηρείξεζε: Θεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ ή ν 

ηζνινγηζκφο ηεο δελ μεπεξλά ηα 50 άηνκα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ μεπεξλά 

ηα 10 εθ. €. 

 Μεζαία επηρείξεζε: Θεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ δελ 

μεπεξλά ηα 250 άηνκα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ μεπεξλά ηα 50 εθ. € ή ν 

ηζνινγηζκφο ηεο δελ μεπεξλά ηα 43 εθ. €. 
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Κεθάιαην 2: Γεληθά γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο 

 

2.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε Μηθξνκεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 

Οη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο θαη πξνζθέξνπλ ηε κέγηζηε δπλαηφηεηα γηα 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη ζηηο ρψξεο-κέιε 

ηνπ ΟΟΑ πεξηζζφηεξεο απφ ην 95% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ΜΜΔ πνπ παξέρνπλ ην 60-

70% ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο  (Πηπεξφπνπινο, 2008).    

ε γεληθά πιαίζηα δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο. Ζ θάζε ρψξα δηακνξθψλεη έλα δηθφ ηεο νξηζκφ ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ θάζε ρψξα. Ο νξηζκφο επίζεο 

εμαξηάηαη θαη απφ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θάζε ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ΖΠΑ σο 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ κέρξη 500 

εξγαδφκελνπο, ζηελ Ηαπσλία κέρξη 300, ζηε Γεξκαλία κέρξη 200, φπσο θαη ζηε Γαιιία θαη 

ηελ Ηηαιία, ελψ ζηελ Απζηξαιία κέρξη 50. Γεληθά, νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 500 άηνκα θαη δελ πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο άιιεο επηρείξεζεο. 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα επηρείξεζε σο πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Αξηζκφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 χλνιν ελεξγεηηθνχ (απνζέκαηα, κεραλήκαηα, γεσγξαθηθή έθηαζε, θιπ). 

 Καζαξή Θέζε: Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ησλ επελδπηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά θαη 

κε ηνλ φξν “Κεθάιαην”. 

 Έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο απφ ηηο πσιήζεηο. 

 Μεξίδην αγνξάο (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001) 
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2.1.1. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Γεληθά, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο Μηθξνκεζαίεο ραξαθηεξίδνληαη νη πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κε 

βάζε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: Θεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ 

δελ μεπεξλά ηα 10 άηνκα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ή ν ηζνινγηζκφο ηεο δελ 

μεπεξλά ηα 2 εθ. €. 

 Μηθξή επηρείξεζε: Θεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ ή ν 

ηζνινγηζκφο ηεο δελ μεπεξλά ηα 50 άηνκα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ 

μεπεξλά ηα 10 εθ. €. 

 Μεζαία επηρείξεζε: Θεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ δελ 

μεπεξλά ηα 250 άηνκα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ μεπεξλά ηα 50 εθ. € ή ν 

ηζνινγηζκφο ηεο δελ μεπεξλά ηα 43 εθ. € (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001) 

(Πίλαθαο 1). 

 

 

Πίλαθαο 1: Ζ δηάθξηζε κεηαμύ πνιύ κηθξώλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 

Καηεγνξία Αξηζκόο εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ 

Κύθινο Δξγαζηώλ Ηζνινγηζκόο 

Πνιύ κηθξέο <10 < 2 εθ. € < 2 εθ. € 

Μηθξέο <50 < 10 εθ. € < 10 εθ. 

Μεζαίεο <250 < 50 εθ. € < 43 εθ. € 

 

Πεγή: Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001 

 

πλνπηηθά, κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηνλ εμήο 

νξηζκφ: «Μηθξνκεζαία επηρείξεζε είλαη κηα επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 250 

ππαιιήινπο θαη έρεη έλαλ εηήζην θύθιν εξγαζηώλ ιηγόηεξν από 50 εθαη. €».  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ πεξίπνπ 19 εθαηνκκχξηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 99.8% φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή 
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ζέζεσλ εξγαζίαο, παξέρνληαο επηθεξδή απαζρφιεζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 70 εθαηνκκχξηα 

Δπξσπαίνπο (OECD, 2000). 

Γεληθά, δελ ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο νξηζκφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, ν 

νξηζκφο κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ ζε 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη έξεπλεο. Απηφ εληζρχεη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απνδφζεσλ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Δ.Δ (Πηπεξφπνπινο, 2008). 

 

 

2.1.2 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ κε βάζε 

Διιεληθό Οξγαληζκό Μηθξώλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) 

ζηελ Διιάδα. 

 

ηελ Διιάδα, κε βάζε ησλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξψλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ), σο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο απαζρνινχλ κέρξη 100 εξγαδνκέλνπο. ηελ Διιάδα, νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

είλαη θπξίσο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηία θαη ε δηνίθεζε είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ θπξηφηεηα (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 

2001). 

 

2.2 Ζ ζέζε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Ηζηνξία 

 

Οη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν απφ ηελ αξρή ηεο γξαπηήο 

Ηζηνξίαο. Ζ πξψηε γλσζηή θαηαγξαθή κηθξήο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαλ δαλεηζκνί κε ηφθν απφ ηξαπεδίηεο θαη εκθαλίζηεθε πάλσ απφ 

4.000 έηε πξηλ. Απφ ηφηε, Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, δεκηνπξγνχλ ζπλερψο πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο κε ζηφρν ην φθεινο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.  

Οη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο επδνθηκνχζαλ θαη θαηά ηελ αξραηφηεηα, ζρεδφλ ζε φινπο 

ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη Άξαβεο, νη 

Βαβπιψληνη, νη Αηγχπηηνη, νη Δβξαίνη, νη Έιιελεο, νη Φνίληθεο θαη νη Ρσκαίνη, νη νπνίνη είραλ 

εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, ηα πξντφληα ζπλήζσο ήηαλ 

πξφρεηξα θαηαζθεπαζκέλα θαη ειαηησκαηηθά, κε απνηέιεζκα ηελ δπζαξέζθεηα ησλ 

θαηαλαισηψλ.  Γηα ην ιφγν απηφ, ην 2100 π.Υ, ν βαζηιηάο ηεο Βαβπιψλαο Υακνπξακπί 
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παξνπζίαζε έλαλ θψδηθα πνπ απνηεινχληαλ ζπλνιηθά απφ 300 λφκνπο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξεκαηηψλ, θπξίσο σο πξνο ηηο 

δηάθνξεο απάηεο.  

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ’70, ππήξρε ε πεπνίζεζε φηη νη ΜΜΔ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

αληαγσληζηνχλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1990, νη ΜΜΔ άξρηζαλ λα γίλνληαη πην δηαδεδνκέλεο θαη λα ρξίδνπλ 

εθηίκεζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. ε απηφ ζπλέβαιε ε ζπλερήο εθεχξεζε θαη δεκηνπξγία 

λέσλ πξντφλησλ θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξφζθεξαλ νη ΜΜΔ. Αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο θαηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ν αξηζκφο ησλ ΜΜΔ ζπλερψο 

απμαλφηαλ. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο 

επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην ξίζθν πνπ έπαηξλαλ γηα ελδερφκελε απνηπρία. Απφ ηφηε, νη 

ΜΜΔ άξρηζαλ λα απνηεινχλ βαζηθφ ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ κέζσ απηψλ πξνσζείηαη 

ε θαηλνηνκία θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα.  

ηε ζεκεξηλή επνρή, νη ΜΜΔ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ ζπκίδνπλ ζε 

ηίπνηα ην πψο ήηαλ θαηά ην παξειζφλ, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα παξαδνζηαθέο βηνηερλίεο. 

Όιεο νη ΜΜΔ παξάγνπλ θαηλνηφκα θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο αμηνπνηψληαο 

ηελ ηερλνινγία θαη κπνξνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη λα επδνθηκήζνπλ αθφκα θαη ζε 

δηεζλείο ή παγθφζκηεο αγνξέο (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001). 

 

  

2.3 Ζ ζπνπδαηόηεηα ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Οη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη απφ πνιινχο βαζηθφο ππιψλαο θάζε 

νηθνλνκίαο, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε αμία ηνπο είλαη αδηακθηζβήηεηε ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη Μ.Μ.Δ ζηελ Διιάδα 

απνηεινχλ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, αθνχ εθηφο απφ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ, εληζρχνπλ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. Έηζη, πξνζθέξνπλ 

πξφζθνξν έδαθνο γηα πξσηφηππεο ηδέεο θαη λέεο εθεπξέζεηο.  

Δηδηθφηεξα, ε ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία ησλ Μ.Μ.Δ γηα θάζε ρψξα, φπσο θαη γηα ηελ 

Διιάδα, έγθεηηαη ζηνπο εμήο ιφγνπο (Deakins θαη Freel, 2007): 

1. Οη Μ.Μ.Δ νδεγνχλ ζε πνιιέο θαηλνηνκίεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο κεγαιχηεξεο επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 
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2. Ζ νηθνλνκηθή βάζε θάζε ρψξαο δηαθνξνπνηείηαη κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ, κε 

απνηέιεζκα ηε γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε θάζε είδνπο ζπλζήθε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

αγνξά. 

3. Οη Μ.Μ.Δ πξνσζνχλ ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεηψλνπλ ηελ αλεξγία. 

Μέζσ ησλ Μ.Μ.Δ απμάλεηαη ε παξαγσγή ζε επαξρηαθέο πφιεηο, δειαδή 

εληζρχεηαη ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

4. Οη Μ.Μ.Δ εληζρχνπλ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π). 

5. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Μ.Μ.Δ ζε κηα ρψξα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα. 

6. Οη Μ.Μ.Δ κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη εχθνια ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ κηθξψλ αγνξψλ. 

7. Με ηηο Μ.Μ.Δ κπνξεί λα επηηεπρζεί πξνζσπηθή επηηπρία θαη απηναλάπηπμε. 

8. Οη Μ.Μ.Δ εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη εκπνδίδνπλ ηελ απφθηεζε 

κνλνπσιίνπ απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

9. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο Μ.Μ.Δ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγφηεξνπο ξπζκνχο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. 

10. Οη Μ.Μ.Δ απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή επηρεηξήζεσλ, αθνχ ην πνζνζηφ 

ηνπο αγγίδεη ην 95% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε πξψηε νπζηαζηηθή κειέηε γηα ην ξφιν ησλ 

ΜΜΔ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1971. Ζ έξεπλα απηή ήηαλ ε Έθζεζε Bolton θαη απέδεημε φηη ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο δελ ππήξραλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην ζπνπδαίν 

ξφιν ηνπο. Άκεζν απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο απηήο ήηαλ ε αθχπληζε πνιιψλ αθαδεκατθψλ 

θαη αηφκσλ πνπ αζρνινχληαλ κε ην Μάλαηδκελη θαη ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, νη νπνίεο 

κέρξη θαη ζήκεξα απνηεινχλ βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ΜΜΔ. 

Σηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ, κέζσ ηεο απφθηεζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ΜΜΔ, 

πνιινί εξεπλεηέο απέδεημαλ φηη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

πζηεξνχζαλ ζε πνιιά ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, πξνέθπςε φηη ε 

ζπγθξάηεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο νθεηιφηαλ θπξίσο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, αθνχ 

ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ππήξρε κεγάινο αξηζκφο απνιχζεσλ. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

δηάθνξεο θαηλνηνκίεο θαη εθεπξέζεηο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ ΟΟΑ (2004), απνδεηθλχεηαη φηη ε εηζρψξεζε λέσλ ΜΜΔ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε ηελ έμνδν πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, 



19 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ε Διιάδα, κε βάζε κειέηε ηεο εηαηξίαο GECON (2005),  δελ αλήθεη ζηελ παξαπάλσ 

θαηεγνξία ρσξψλ. 

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ΜΜΔ γηα θάζε νηθνλνκία, έρνπλ ηδξπζεί αξθεηνί εηδηθνί 

νξγαληζκνί  ζε παγθφζκην επίπεδν. ηελ Διιάδα έρεη ηδξπζεί ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Μηθξψλ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ), ν νπνίνο έρεη σο ζηφρν ηε 

ιήςε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ. Δηδηθφηεξα, ν νξγαληζκφο απηφο, φπσο 

θαη θάζε αλάινγνο ζε παγθφζκην επίπεδν, έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηελ ΜΜΔ, ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ηε 

δηεπθφιπλζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ θαη γεληθφηεξα ηελ παξνρή θάζε είδνπο 

βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ζε ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ (Μπίκπνπ, 2003). 

 

2.4 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, νη ΜΜΔ δηαζέηνπλ νξηζκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα αθφινπζα 

(Πηπεξφπνπινο, 2008):  

i. Δπειημία, κε ηελ νπνία ε ΜΜΔ απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη 

επθνιφηεξα ζε θάζε αιιαγή ζηελ αγνξά θαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζε 

ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

ii. Απνπζία επίζεκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

iii. Μεγάιεο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. 

iv. Πεξηνξηζκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη ζε επίπεδν δηνίθεζεο, παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

v. Γξαζηεξηνπνίεζε ζε κηθξέο αγνξέο θαη πξνζέιθπζε κηθξνχ αξηζκνχ 

θαηαλαισηψλ. 

vi. Δπθνιφηεξε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

vii. πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ άηππα κέζα (θίινη, ζπγγελείο, θιπ), ζε αληίζεζε 

κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο φπνπ ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα ή άηνκα. 
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2.5 Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

2.5.1 Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ΜΜΔ 

 

Οη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν. ηελ Διιάδα, απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπκβάιινπλ ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ηα αθφινπζα (Μαληδάξεο 2006, Λπκπεξφπνπινο 2012):  

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. 

 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηαιέλησλ. 

 Άκεζνο έιεγρνο θαη ζπζηεκαηηθή επνπηεία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. 

 Μείσζε αλεξγίαο κέζσ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Λήςε απνθάζεσλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. 

 Αθνζίσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ζηειερψλ θαη πιήξεο ηαχηηζή ηνπο κε ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηαρχηεξν ξπζκφ. 

 Πξνζέιθπζε ζπγθεθξηκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ αγνξψλ θαη κηθξνχ αξηζκνχ 

θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 ηελέο ζρέζεηο θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηεο δηνίθεζεο (ηνπ επηρεηξεκαηία) κε 

ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Μεγαιχηεξε ππνθίλεζε ησλ ζηειερψλ, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνπλ 

πεξηζζφηεξν ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 Ζ επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηηο αιιαγέο  ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηηο αιιαγέο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Ζ ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ. 

Με ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ πιενλεθηεκάησλ, νη ΜΜΔ απνθηνχλ αλζεθηηθφηεηα ζηηο 

θξίζεηο. Ωζηφζν, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα, ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πξψηεο χιεο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθή επηρείξεζε.  Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη λα 
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επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν. Μέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

εμαγσγψλ, νη ΜΜΔ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθζπγρξνλίζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, ηηο 

κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, Δπηπιένλ, απνθηνχλ πξφζβαζε ζε λέεο πεξηζζφηεξν θεξδνθφξεο 

αγνξέο θαη ζε ηδέεο γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σέινο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κείσζε ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ θαη  παξέρνληαη δηέμνδνη ζηελ πιενλάδνπζα 

παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο χθεζεο (Μαληδάξεο 2006, 

Λπκπεξφπνπινο 2012).  

 

 

2.5.2 Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ ΜΜΔ 

 

Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

δηαζέηνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Λπκπεξφπνπινο, 

2012; Γηαλλαηζήο θαη Φσηήιαο, 2012): 

 Μηθξή ηθαλφηεηα πηζηψζεσλ.  

 Απνπζία ηεο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 Έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Απνπζία ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο. 

 Έιιεηςε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ. 

 Αδπλακία πξνκήζεηαο πιηθψλ κε θαινχο φξνπο.  

 Έιιεηςε επελδχζεσλ ζε θαηλνηνκία, έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

 Υακειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο) 

 Έιιεηςε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

 Διιηπείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

 Διάρηζηεο επθαηξίεο θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Λαλζαζκέλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο.  

 Έιιεηςε εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ. 

 Αλεπάξθεηα γλψζεσλ γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη.  
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2.6 Λόγνη επηηπρίαο-απνηπρίαο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

2.6.1 Λόγνη επηηπρίαο ησλ ΜΜΔ 

Απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη ζπλερψο ηδξχνληαη εχθνια λέεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, φζν εχθνια κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ, ηφζν εχθνια κπνξνχλ θαη λα 

ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε επηηπρία ή ε 

απνηπρία κηα επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη είηε ελδνγελείο (παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο) είηε εμσγελείο παξάγνληεο 

(παξάγνληεο νη νπνίνη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε αιιά κε ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν απηή ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη)  

Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία κηαο ΜΜΔ 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Μαληδάξεο, 2006): 

 Ζ ζθιεξή δνπιεηά ηνπ ηδηνθηήηε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε. 

 Ζ χπαξμε επαξθνχο δήηεζεο. 

 Ζ ηχρε. 

Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ σο εμήο (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 

2001):  

 Πποζυπικοί παπάγονηερ 

ε θάζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε, ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πνηφηεηα, ε ηηκή, ε 

εμππεξέηεζε αιιά θαη γεληθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηρείξεζε, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο ηδέεο, ηηο γλψζεηο, ηε ζηξαηεγηθή θαη 

γεληθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη ε ηθαλφηεηα ή αληθαλφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία απνηειεί θαη ηθαλφηεηα ή 

αληθαλφηεηα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Επιμόπθυζη και Πείπα  

Απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη ε ίδξπζε ηεο θαηάιιειεο επηρείξεζεο, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο, ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ, 

ηηο πξψηεο χιεο, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, νη νξγαλσηηθνί θαη δηνηθεηηθνί 

κεραληζκνί θαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηφπνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο, είλαη ζρεδφλ αθαηφξζσην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ έλα άηνκν κε έιιεηςε 

ηεο απαξαίηεηεο κφξθσζεο θαη πείξαο.  Οη απνθάζεηο ζε φια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, 

αιιά θαη ζε πνιιά πεξηζζφηεξα, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη δελ κπνξεί λα 

ιακβάλνληαη παξνξκεηηθά, έπεηηα απφ επηξξνέο θαη επηζπκίεο ζπγγελψλ θαη θίισλ, θαη 
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γεληθά ρσξίο ζηξαηεγηθή, ζθέςε θαη γλψζεηο. Ζ έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη πείξαο 

ζπλήζσο νδεγεί ζε αλεπηηπρείο επηρεηξήζεηο κε κηθξφ θχθιν δσήο (Ζγνπκελάθεο θαη 

Λχηξαο, 2001). 

 

 Εξαζθάλιζη ηυν αναγκαίυν κεθαλαίυν  

Σα αλαγθαία θεθάιαηα ηα νπνία θαινχληαη λα εμαζθαιίζνπλ νη ΜΜΔ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

i. Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πνπ αθνξνχλ ηα θεθάιαηα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα πνπ αθνξνχλ ηα θεθάιαηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ΜΜΔ.  

ii. Δμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

παξνπζηαζηνχλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη είλαη απαξαίηεηνο ν δαλεηζκφο απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο.  

iii. Δμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πνζψλ, ηα νπνία είλαη κηθξά, κε ρακειφ ηφθν, ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο.  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρία κηαο επηρείξεζεο είλαη ε απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηία, ψζηε λα αληηκεησπίζεη 

επηηπρψο φιεο ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001). 

 

 Επιλογή ηος καηάλληλος ανθπώπινος δςναμικού 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, νη επθαηξίεο γηα εμεηδίθεπζε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή, ζηηο πσιήζεηο θαη ζηα νηθνλνκηθά. Απηφ 

ζεκαίλεη αζθαιψο φηη είλαη αδχλαηε ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ κάλαηδκελη.  

Ζ πξνζέιθπζε ηθαλψλ ζηειερψλ κε γλψζεηο θαη εκπεηξία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

πςειψλ απνιαβψλ θαη επθαηξίεο εμέιημεο θαη πξναγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαη ηα 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη αλάινγα θαη λα πξνζθέξνληαη πνιιέο 

επθαηξίεο εμέιημεο θαη αλέιημεο. Ωζηφζν, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηα 

πξναλαθεξφκελα, είλαη ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο, αθνχ φια εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο, γλψζεο θαη εθηίκεζεο ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηνπ κάλαηδκελη. Οη 

πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα εθηηκήζνπλ ηηο κεζφδνπο απηέο θαη ελ ηέιεη δελ δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο 
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ζέζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη πξνζέιθπζε ησλ θαηάιιεισλ ζηειερψλ. Δπηπιένλ, δελ 

είλαη ιίγνη νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ληψζνπλ αλαζθαιείο θαη δπζαλαζρεηνχλ φηαλ 

βξίζθνληαη δίπια ζε εμεηδηθεπκέλα άηνκα κε πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απφ απηνχο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά φκσο, µηα θαιά νξγαλσκέλε ΜΜΔ µε έλαλ "ζχγρξνλν" 

επηρεηξεκαηία απνηειεί έλα πφιν έιμεο ηθαλψλ ζηειερψλ. ε ηέηνηνπ είδνπο 

επηρεηξήζεηο πξνζθέξνληαη πνιιέο επθαηξίεο γηα ηα ζηειέρε. Παξάιιεια ηα ζηειέρε 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ κεγάιε πείξα, αξθεηά κεγαιχηεξε αθφκα θαη 

απφ απηή πνπ ζα ηνπο πξνζθεξφηαλ ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε. Αθφκα θαη ην γεγνλφο 

φηη νη κηζζνί ζηηο ΜΜΔ δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηνπο κηζζνχο πνπ παξέρνληαη 

ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα μεπεξαζηεί αλ πξνζθεξζεί  ζπκκεηνρή ζηα 

θέξδε ή  θάπνην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001). 

 

 Οπγανόγπαμμα και καθοπιζμόρ καθηκόνηυν και απμοδιοηήηυν  

Σν νξγαλφγξακκα απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Σν ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο θαη ε πεξηγξαθή 

ησλ θαζεθφλησλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θάζε ππαιιήινπ 

μερσξηζηά, φπσο επίζεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ επηρεηξεκαηία. Απηφ ζεκαίλεη απινχζηεξα 

φηη ην νξγαλφγξακκα θαζνξίδεη ην "πνηνο είλαη πνηνο" θαη πεξηγξάθεη ηε ζέζε 

εξγαζίαο, δειαδή δείρλεη ην "πνηνο θάλεη ηί" ζε ζρέζε µε ηνπο άιινπο (Ζγνπκελάθεο 

θαη Λχηξαο, 2001). 

 

 Επιζήμανζη ζκοπών και ζηόσυν (Ππογπαμμαηιζμόρ) 

Με βάζε ηνλ ζθνπφ θάζε επηρείξεζεο γίλεηαη αληηιεπηή ε θηινζνθία ηεο θάζε 

επηρείξεζεο, φπσο απηή πεγάδεη απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη ζηφρνη πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αλαιπζνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ επηηπρία ηεο 

ΜΜΔ (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001). 

 

 

 Δημιοςπγία ςζηήμαηορ Πληποθόπηζηρ και Ελέγσος 

 

Πξέπεη ζπλερψο λα αλαπηχζζεηαη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Μέζσ ηνπ 
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ζπζηήκαηνο απηνχ, ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη έιεγρνη, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηηο πξψηεο χιεο, ζηελ παξαγσγή, ζην 

πξνζσπηθφ, θιπ. Έηζη ε επηρείξεζε δελ ζα νδεγεζεί ζε απνθιίζεηο απφ ηνπο αξρηθνχο 

ηεο ζηφρνπο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξεζεί αλαγθαίν ζα ζεζπηζηνχλ λένη ζηφρνη.  

 

 

 

 Αλλαγή ηηρ νοοηποπίαρ ηος επισειπημαηία και ηος επγαζόμενος 

 

Οη ηδηνθηήηεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο 

δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο γλψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, εθηφο απφ ην λα γίλεη ν ίδηνο 

κάλαηδεξ, ε άιιε επηινγή ηνπ επηρεηξεκαηία είλαη λα πξνζιάβεη κάλαηδεξο. Ωζηφζν, 

γηα λα γίλεη ν ίδηνο κάλαηδεξ απαηηείηαη ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηνπ, είλαη ν επηρεηξεκαηίαο λα 

πηνζεηήζεη ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη, νη νπνίεο είλαη: 

i. Εθρώξεζε εμνπζίαο: Αθνξά ηελ αλάζεζε κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηία ζηνπο πθηζηάκελνπο. 

ii. πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ: Αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ πθηζηακέλσλ ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

iii. Παξνρή θηλήηξσλ: Αθνξά ηηο επθαηξίεο θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη γηα 

θαιχηεξεο απνιαβέο θαη άλνδν ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. Απηφ, 

σζηφζν, δελ είλαη εχθνιν, θαη απαηηεί ηδηαίηεξα πξνζπάζεηα απφ ηνλ 

εξγαδφκελν θαη ζεκαληηθή επηκφξθσζε, ζπλέπεηα, θιίκα ζπλεξγαζίαο, 

εξγαηηθφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

αξθεηά δχζθνιν λα πξνθχςνπλ, αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή 

πνξεία κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001).  

 

 

2.6.2 Λόγνη απνηπρίαο ησλ ΜΜΔ 

 

Ζ απνηπρία κηαο επηρείξεζεο έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε 

απηή, δειαδή ηνπο ηδηνθηήηεο, ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο 

ρξεκαηνδφηεο. Γεληθά, έρεη παξαηεξεζεί φηη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο απνηπρίαο ησλ 
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κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγάιε επθνιία ηνπο ζην λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα 

εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά (Γεξβεηζηψηεο, 2007). 

Κάζε επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κηθξή ή κεγάιε, δηαζέηεη θίλδπλν 

απνηπρίαο. Ωζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη κεγαιχηεξν θίλδπλν δηαζέηνπλ νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θιείλνπλ πξηλ θαλ αξρίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο 

θίλδπλνο απνηπρίαο φκσο δηαθνξνπνηείηαη ζε θάζε επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απνηπρίαο λα παξαηεξείηαη ζην εκπφξην. 

Απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα 

ρψξα, θαη θπξίσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα (πςειφο πιεζσξηζκφο θαη αλεξγία), 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο λέαο ή ππάξρνπζαο 

κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, απφ δηάθνξεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

θαηξνχο πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρία ή 

απνηπρία κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο είλαη ε απνπζία κεζφδσλ θαη ηθαλνηήησλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ αλζξψπσλ (θπξίσο ησλ ηδηνθηεηψλ) γηα νξγάλσζε, δειαδή ε απνπζία 

κάλαηδκελη (Γεξβεηζηψηεο, 2007) . Δηδηθφηεξα, ε απνηπρία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

νθείιεηαη (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001): 

i. Έιιεηςε εκπεηξίαο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

ii. Έιιεηςε ηθαλνηήησλ θαη πξνζσπηθψλ εθνδίσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Με βάζε ινηπφλ ηνπο παξαπάλσ δχν βαζηθνχο ιφγνπο απνηπρίαο, πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα πξνβιήκαηα, ηα νπνία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη κηθξνκεζαίνη 

επηρεηξεκαηίεο:  

 Δγθαζίδξπζε ηεο επηρείξεζεο κε έιιεηςε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ. 

 Δπηινγή αθαηάιιεινπ ηφπνπ εδξαίσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπηινγή αθαηάιιειεο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο. 

 Αδπλακία απνηχπσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζηφρσλ. 

Έηζη, νη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο θαηαιήγνπλ ζην λα αδπλαηνχλ λα απνθηήζνπλ 

έζνδα θαη λα κπνξνχλ κφλν λα θαιχςνπλ ηα θαζεκεξηλά ηνπο έμνδα. Δηδηθφηεξα, ηα αίηηα 

απνηπρίαο κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, ή αιιηψο ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή αληηκεησπίδεη 

θαη νδεγείηαη ζηελ απνηπρία είλαη: 
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 Πξνβιήκαηα ή ιφγνη απνηπρίαο ηα νπνία αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, αληίζεηα κε πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Πξνβιήκαηα ή ιφγνη απνηπρίαο πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Ωζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φζε πξνζπάζεηα θαη λα γίλεη γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ αηηηψλ απνηπρίαο, θάηη ηέηνην είλαη αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ηαμηλνκεζνχλ νη αηηίεο θαη ηα πξνβιήκαηα, θάηη πνπ 

αζθαιψο ιφγσ ηεο πιεζψξαο ηνπο απνηειεί απιά έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

(Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001): 

 

i. Πποζυπικοί παπάγονηερ 

 Απνπζία ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ. 

 Άξλεζε ηνπ κηθξνκεζαίνπ επηρεηξεκαηία σο πξνο θάζε είδνπο 

ζπκβνπιή. 

 Δζηίαζε ηνπ κηθξνκεζαίνπ επηρεηξεκαηία ζε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπαλάπαπζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζε θάζε είδνπο ζηαζηκφηεηα. 

ii. Αποςζία καηάλληλος ζσεδιαζμού 

 Απνπζία ηεο απαξαίηεηεο γλψζεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

θαη ζα εδξαησζεί ε επηρείξεζε. 

 Αδπλακία απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 

ηεο έγθαηξεο αληίιεςεο νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Έιιεηςε ηεο ηθαλφηεηαο λα αληηιακβάλεηαη πφηε έλα ιάζνο είλαη 

ζνβαξφ θαη πφηε ακειεηέν. 

iii. Αποςζία ηηρ απαπαίηηηηρ σπημαηοδόηηζηρ 

 Απνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Απνπζία ηνπ θαηάιιεινπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαζψλ θαη 

πξνβιεκάησλ. 

 Απνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αγνξά ησλ θαηάιιεισλ 

πξψησλ πιψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο ηηκήο. 

iv. Αποςζία ζύγσπονυν μεθόδυν 

 Απνπζία θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ. 
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 Απνπζία θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. 

 Απνπζία θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ησλ έιεγρν ησλ ππαιιήισλ. 

 Απνπζία ηνπ θαηάιιεινπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ. 

 

 

v. Παπάγονηερ πος ζσεηίζονηαι με ηοςρ ανηαγυνιζηέρ 

 Τπεξηέξεζε ησλ αληαγσληζηψλ εμαηηίαο ηεο απνθιεηζηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο πξψησλ πιψλ ή/θαη πξντφλησλ. 

 Μεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο ησλ αληαγσληζηψλ σο πξνο ηελ νξγάλσζε 

θαη ηε δηνίθεζε. 

vi. Έλλειτη απαπαίηηηυν εθοδίυν-γνώζευν από ηο πποζυπικό 

 Αδπλακία λα θαηαβιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ απνδνρέο νη νπνίεο λα είλαη 

“αληαγσληζηηθέο” (Ζγνπκελάθεο θαη Λχηξαο, 2001). 

vii. Αδςναμία ππαγμαηοποίηζηρ έπεςναρ ζσεηικά με ηην ηεσνολογία 

 Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα 

πξνζιάβνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ-εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

 

2.7 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζην κέιινλ 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη λα γίλεη αληηιεπηή ε 

κεγάιε ζεκαζία ηνπο, ηφζν εληφο ηεο Διιάδαο φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν. Ζ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία φζν θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Γελ είλαη ηπραίν φηη πνιιέο ρψξεο ζηεξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκία ηνπο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζε εμαγσγέο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε βνήζεηα (νηθνλνκηθή θπξίσο) θαη ε θαηάιιειε 

ελεκέξσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ην θξάηνο αιιά θαη ε παξνρή ηεο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο θεξδνθφξαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο κε αληνρή 

ζην ρξφλν. Έηζη, ζα εληζρπζεί θαη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, θάηη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην 

ζηε ζεκεξηλή επνρή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. Οη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο ειάζζνλνο ζεκαζίαο 

επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα εζηηάδεηαη ε πξνζνρή κφλν ζηηο κεγάιεο 
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επηρεηξήζεηο θαη ζηηο βηνκεραλίεο, αθνχ θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ εμίζνπ ζεκαληηθά ηελ εζληθή νηθνλνκία. 

ηελ Διιάδα, έρεη ζπδεηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ην ζέκα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν θξάηνο έρεη ππνβάιεη πςειή θνξνινγία, δελ παξέρεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη δελ 

πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Όια απηά αζθαιψο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε 

ζηήξημε απφ ην θξάηνο. Ωζηφζν, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ζην 

κέιινλ, πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε (Γεξβεηζηψηεο, 2007).  
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Κεθάιαην 3: Παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

 

3.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη κηα έλλνηα ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ θαζνδηθή πνξεία κηαο νηθνλνκίαο. Αλαθέξεηαη δειαδή ζε 

κηα νηθνλνκία νη νπνία βξίζθεηαη ζε δηαξθή ζπξξίθλσζε 

(European Commission, 2009). Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο, γίλεηαη ρξήζε πνιιψλ ελλνηψλ απφ ηε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ, δειαδή ησλ απμνκεηψζεσλ πνπ πθίζηαηαη ε νηθνλνκία κηαο ρψξαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηνπ φξνπ «νηθνλνκηθή θξίζε» απνδίδεηαη σο έλα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία πθίζηαηαη δηαξθή θαη αληηιεπηή 

ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ησλ δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο θαη νη επελδχζεηο.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, γεγνλφο πνπ εμεγεί ην φηη έρνπλ δνζεί 

πνηθίινη νξηζκνί ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελφ ηεο.. χκθσλα κε ηνπο Rosenthal, 

Charles θαη Hart (1989), ε θξίζε είλαη «κία ζνβαξή απεηιή θαηά ηεο πθηζηάκελεο δνκήο, ησλ 

ζεκειησδώλ αξρώλ θαη θαλόλσλ ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία επηβάιιεη ηε ιήςε 

θξίζηκσλ απνθάζεσλ εληόο πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ππό ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο» 

(Rosenthal, Charles & Hart, 1989). Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο  Erol, Apak, Atmaca & 

Ӧztürk, 2011,  «ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθύπηεη από ηελ δηαηάξαμε ηεο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο 

θαη ηελ εμαζζέληζε όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ εμαηηίαο μαθληθώλ θαη απξνζδόθεησλ 

γεγνλόησλ πνπ εκθαλίδνληαη ιόγσ ηνπηθώλ ή παγθόζκησλ αηηηώλ», όπσο ηα νηθνλνκηθά θαη 

δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα, ε δηαθζνξά, ε δηαηάξαμε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ηα 

πξνβιήκαηα πιεξσκήο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο, ε αδπλακία εηζαγσγήο αξθεηνύ εμσηεξηθνύ 

θεθαιαίνπ, πξνβιήκαηα αλεξγίαο ή αθόκα θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο» (Erol, Apak, Atmaca & 

Ӧztürk, 2011). 
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3.2   Οηθνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ παξειζόληνο 

 

3.2.1 Παγθόζκηα νηθνλνκηθή ύθεζε 1929 

 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 είλαη κία δπζκελήο θαηάζηαζε 

πνπ αληηκεηψπηζαλ πνιιέο ρψξεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Πνιιέο ρψξεο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θξίζε. Οη πην ηπρεξέο, βξέζεθαλ ζηε δπζκελή απηή ζέζε κφλν γηα έλα έσο δχν ρξφληα, ελψ 

πνιιέο ήηαλ θαη νη ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηελ θαηάζηαζε απηή γηα πεξίπνπ δέθα ρξφληα. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 ζεσξείηαη σο ε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία. ηε ζεκεξηλή επνρή είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάδεηγκα ην νπνίν απνδεηθλχεη πεξίηξαλα ην πφζν δπζάξεζηε θαη νδπλεξή κπνξεί λα είλαη 

κηα νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή θαη πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο. Ζ νηθνλνκηθή 

απηή θξίζε, ή αιιηψο  "Μεγάιε Ύθεζε", φπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο αλαιπηέο θαη 

νηθνλνκνιφγνπο,  ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θξαρ, ην νπνίν άξρηζε λα 

παξαηεξείηαη ζηηο 24 Οθησβξίνπ 1929. Σν ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ είρε αξθεηέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν εμαλαγθαζκφο πνιιψλ αλζξψπσλ ψζηε λα 

πνπιήζνπλ κεηνρέο πνπ δηέζεηαλ ζε ηξνκαθηηθά ρακειέο ηηκέο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε εκθάληζε ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ θαηλνκέλνπ, 

ε θπξηφηεξε αηηία ζεσξείηαη ε αζηάζεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ, αθνχ ε 

νηθνλνκηθή χθεζε μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ. Ζ παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πξψησλ πιψλ 

θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ είρε σο απνηέιεζκα λα ππάξμεη κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ θαη λα 

κεησζεί ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ αγξνηψλ. Έηζη, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη κηα πξνζθνξά πνπ 

μεπεξλνχζε ηε δήηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο Wall Street  θαη ηελ απψιεηα 

ζπλνιηθά 40 δηο. δνιαξίσλ  απφ πνιινχο επελδπηέο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ, επεθηάζεθε γξήγνξα θαη ζηελ 

Δπξψπε. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη νηθνλνκίεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

ήηαλ ήδε αζηαζείο θαη ζπξξηθλσκέλεο απφ ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. Δηδηθφηεξα, ην 

εκπφξην ζηε Βξεηαλία θαη ηε Γεξκαλία είρε πιεγεί ζεκαληηθά. Παξάιιεια, νη κεγάιεο 

απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ γηα ηελ έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή απνπιεξσκή ησλ 

δαλείσλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ελίζρπζε πεξηζζφηεξν ηελ αξλεηηθή απηή θαηάζηαζε. ηελ 

Δπξψπε, νη πξψηεο ρψξεο πνπ ήξζαλ αληηκέησπεο κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ήηαλ ε Γεξκαλία 

θαη ε Απζηξία. Δλ ζπλερεία, ε θξίζε επεθηάζεθε ζε δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ζηελ 



32 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Δπξψπε, φπσο ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο άξρηζαλ λα θαηαξξένπλ, κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αλέξγσλ λα αγγίδεη ηα 30 εθαηνκκχξηα. 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, θξάηεζε απφ έλα έσο δέθα ρξφληα ζε θάζε 

ρψξα. ηηο ΖΠΑ, ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε ηαπηίζηεθε κε ην έλαπζκα ηεο πνιεκηθήο 

νηθνλνκίαο ηνπ Β' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, πεξίπνπ ην 1939 (Βηθηπαηδεηα, 2015, Παγθφζκηα 

Οηθνλνκηθή Ύθεζε 1929). Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θαηλφκελν χθεζεο, ην νπνίν μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ, επεθηάζεθε ζηελ Δπξψπε 

θαη νδήγεζε ζε πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Απηφ δηθαηνινγεί ην γεγνλφο πσο απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

 

3.2.2 H Μαύξε Γεπηέξα ηνπ 1987 

Ζ νλνκαζία  “Μαχξε Γεπηέξα, ε νπνία είλαη 

γλσζηή θαη σο Κξαρ 1987)  αλαθέξεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ν δείθηεο Dow Jones 

ζεκείσζε πηψζε θαηά 22.6%. Σελ εκέξα απηή, ηε 

Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ 1987,  παξαηεξήζεθε ε 

κεγαιχηεξε πηψζε πνπ έρεη παξαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα ζε δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Δθηφο 

απφ ην γεγνλφο φηη ε πηψζε απηή έγηλε μαθληθά κέζα ζε κία εκέξα, δελ πεξηνξίζηεθε κφλν 

ζηηο ΖΠΑ. Ήηαλ κία πηψζε ε νπνία εμαπιψζεθε παγθφζκηα. Δηδηθφηεξα, κέρξη ην ηέινο 

Οθησβξίνπ 1987, ηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο Απζηξαιίαο παξνπζίαζαλ πηψζε 41,8%, ηνπ 

Καλαδά θαηά 22,5%, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά 26,4% θαη ζην Υνλγθ Κνγθ θαηά 45,8%, 

έρνληαο σο απνηέιεζκα ην θιείζηκν ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ γηα ηέζζεξεηο εκέξεο.  Ωζηφζν, ην 

ρξεκαηηζηήξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ήηαλ εθείλν πνπ επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ φια ηα 

ππφινηπα ρξεκαηηζηήξηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κξαρ (Wikipedia, 

2015, Black Monday 1987). 

χκθσλα κε εηδηθνχο, ν ιφγνο πνπ νδήγεζε ζην Κξαρ ήηαλ ε ππεξβνιηθή αηζηνδνμία πνπ 

ππήξρε φηαλ νη ηηκέο ζην ρξεκαηηζηήξην ήηαλ πςειέο. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ ηεο δεθαεηίαο 

1975-1985 ν αξηζκφο ησλ άκεζσλ επελδπηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ ΖΠΑ δηπιαζηάζηεθε. 

Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε (αχμεζε θαηά 35 

εθαηνκκχξηα) ησλ αηφκσλ πνπ θαηείραλ κεηνρέο έκκεζα, δειαδή κέζσ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ηακείσλ, ηξαπεδψλ ή αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Όζν πςειφηεξεο ήηαλ νη ηηκέο ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηφζν πεξηζζφηεξνη ήηαλ νη επελδπηέο. Ωζηφζν, αξθεηνί επελδπηέο άξγεζαλ 
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λα επελδχζνπλ, δηέζεζαλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά θαη δελ θαηάθεξαλ λα απνζχξνπλ γξήγνξα 

ηα ρξήκαηά ηνπο φηαλ έγηλε ε κεγάιε πηψζε ζην ρξεκαηηζηήξην (Faitatzoglou, 2011). 

Μεηά ην Κξαρ ηνπ 1987, επηθξαηνχζε κηα αίζζεζε αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη αγνξέο ζε παγθφζκην επίπεδν πεξηνξίζηεθαλ, φπσο θαη θάζε είδνπο εκπνξηθή 

ζπλαιιαγή. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο απηήο δελ ήηαλ ηφζν ηξαγηθά φζν ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Κξαρ ηνπ 1929. Παξά ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ε νηθνλνκία ησλ 

ΖΠΑ απνδείρηεθε πην αλζεθηηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε θξίζε. Παξάιιεια, άκεζε ήηαλ θαη ε 

παξέκβαζε ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο 

δηέζεζαλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζηελ αγνξά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηξαπεδψλ, ηε κείσζε 

ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ παξνρή δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηα πξφζπξα 

θαηάξξεπζεο. Παξφια απηά, ε θξίζε απηή ήηαλ ην έλαπζκα γηα ηε λέα κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθε ζε δηεζλέο επίπεδν ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1989-1992) (Wikipedia 2015, Black Monday 1987). 

 

3.2.3 Η αςιατική κρίςη του 1997 

 

Ζ αζηαηηθή θξίζε εκθαλίζηεθε ην 1997, ζηε λνηηαλαηνιηθή Κνξέα. Δηδηθφηεξα, ε θξίζε 

μεθίλεζε απφ ηελ Σαυιάλδε θαη γξήγνξα επεθηάζεθε ζηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Μαιαηζία. 

Παξάιιεια, ε Ηαπσλία δηέλπε ήδε κηα πεξίνδν χθεζεο, δηαςεχδνληαο  ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

ππήξραλ γηα ηελ αλάδεημή ηεο ζε εγεκνληθή δχλακε. ηε ζπλέρεηα, ε θξίζε απηή επεθηάζεθε 

βφξεηα, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο, ε νπνία ήηαλ ήδε ζηα πξφζπξα 

θαηάξξεπζεο. Έπεηηα, ε θξίζε επεθηάζεθε αθφκα πεξηζζφηεξα, πιήηηνληαο ρψξεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο, φπσο ηε Βξαδηιία θαη ηελ Αξγεληηλή.  

Όζνλ αθνξά ηα αίηηα ηεο θξίζεο απηήο, εηδηθνί θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε θξίζε 

πξνθιήζεθε εμαηηίαο ησλ μέθξελνπ ξπζκνχ επελδχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ειιείκκαηα πνπ 

ππήξραλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο. Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα λα 

κελ κπνξεί λα ζπγθξαηεζεί ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε ην δνιάξην. Έηζη άξρηζε κηα 

ζεκαληηθή πηψζε ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη κηα αλαζηάησζε ζηελ αγνξά. 

Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ε θξίζε ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ην 1998. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ζηηο Φηιηππίλεο ε αλάπηπμε άγγημε ην κεδέλ, ελψ 

κφλν ε ηγθαπνχξε θαη ε Σατβάλ ήηαλ νη ρψξεο πνπ θαηφξζσζαλ λα απνθχγνπλ ηηο 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο απηήο, θάηη πνπ αζθαιψο δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

επεξεάζηεθαλ θαζφινπ.  Απφ ην 1998 θαη κεηά αξρίδεη λα μεπεξληέηαη ε θξίζε απηή, ψζπνπ 
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ην 1999 αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

Αζηαηηθψλ ρσξψλ θαη λα εγθαζίζηαηαη έλα θιίκα αηζηνδνμίαο θαη εκπηζηνζχλεο σο πξνο ηηο 

αγνξέο (Wikipedia, 2015, Asian financial crisis).  

 

3.2.4 Ζ θνύζθα ησλ κεηνρώλ πςειήο ηερλνινγίαο 

Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ππήξρε κηα κεγάιε ζπκπάζεηα θαη ελζνπζηαζκφο σο 

πξνο ηηο εηαηξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε θεξδνθνξία ηνπο δελ ήηαλ πςειή. 

Λίγν αξγφηεξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2000, ην θαηλφκελν απηφ έθηαζε ζηελ θνξχθσζε , φηαλ 

ν φκηινο Time Warner εμαγνξάζηεθε απφ ηελ AOL έλαληη ηνπ ηξνκεξά πςεινχ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ ησλ 200 εθαη. δνιαξίσλ.  Ωζηφζν, κφιηο δχν κήλεο αξγφηεξα, ν δείθηεο κεηνρψλ 

ηερλνινγίαο Nasdaq κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 έραζε ην 78% ηεο αμίαο ηνπ. Απηφ 

αζθαιψο ην γεγνλφο είρε πνιχ κεγάιεο ζπλέπεηεο. Ζ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ άξρηζε λα 

ζπξξηθλψλεηαη, κε ηηο επελδχζεηο λα εκθαλίδνπλ επίζεο ζεκαληηθή πηψζε. Ωζηφζν, 

ζεκαληηθή ήηαλ ε έγθαηξε παξέκβαζε ηεο Fed, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2001 ηα επηηφθηα κεηψζεθαλ απφ ην 6,25% ζην 1%. Σν γεγνλφο απηφ βνήζεζε ηελ 

νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ λα αλαθάκςεη (Μαξκάξνπ, 2008).  

.   

 

3.3  Ζ παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε (2007-2009) 

 

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 2007-2009 απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε δηεζλή θξίζε κεηά ηε ιήμε ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ 

Πνιέκνπ. Ζ εκθάληζή ηεο παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ΖΠΑ 

ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο 

εμαζθάιηζεο, σζηφζν γξήγνξα απέθηεζε δηεζλή ραξαθηήξα, 

επεξεάδνληαο ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οη νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ 

θινλίζηεθαλ θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο θαη αλαζθάιεηαο εθηνμεχηεθαλ ζηα χςε. Έηζη, νη 

θπβεξλήζεηο, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, επηρεηξεκαηίεο, επελδπηέο θαη νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο 

αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε απηή. Γηα ην ιφγν απηφ ιήθζεθαλ πνιιά θαη 

ζθιεξά κέηξα θαη εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο νη νπνίεο πξηλ ηελ θξίζε δελ ζα ζθεθηφηαλ 

θαλείο φηη κπνξνχζε λα εθαξκνζηνχλ. Ζ αίζζεζε βεβαηφηεηαο πνπ ππήξρε, ε επεκεξία θαη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ εμαθαλίζηεθε απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο. Ήηαλ ε δεχηεξε 

θνξά ζηελ ηζηνξία πνπ νη νηθνλνκίεο ρσξψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα βξέζεθαλ αληηκέησπεο 
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κε ηφζν κεγάιν θίλδπλν. Ζ πξψηε ηέηνηα πξφθιεζε ήηαλ ε κεγάιε χθεζε ηνπ 1929, ε νπνία 

αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο απηήο 

ζεσξνχληαη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ησλ ηξαπεδψλ, ε πψιεζε ηξαπεδψλ ζε ρακειφ θφζηνο 

αιιά θαη ε άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο. ηφρνο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε δηάζσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, 

ζπζηήκαηα ηα νπνία εθηέζεθαλ ζε νκφινγα, δειαδή ζε θξαηηθνχο παξεκβαηηζκνχο κέζσ 

ζρεδίσλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο πξηλ απηή επεθηαζεί ζηελ νηθνλνκία ησλ 

ρσξψλ, επιήγεζαλ ζεκαληηθά (Βηθηπαηδεηα, 2015, Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε 2007-

2008).  

 

3.4  Αηηίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο. Οη 

δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο (ελδνγελείο) είηε ζε κε νηθνλνκηθνχο (εμσγελείο) είηε ζε ζπλδπαζκφ απηψλ. 

Οη ελδνγελείο παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη θαη 

επελεξγνχλ κέζα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο είλαη γηα παξάδεηγκα 

ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, ε κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε 

ησλ θαηαλαισηψλ κηαο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε αζηάζεηα θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

Όζνλ αθνξά ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, ζε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη ηα απξφζκελα 

γεγνλφηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, φηαλ 

ηα γεγνλφηα απηά εκθαληζηνχλ, εηζρσξνχλ εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νδεγνχλ 

ζε δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή νδεγνχλ ζε απμνκεηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ζεηζκνί, νη πφιεκνη θαη 

νη πιεκκχξεο (Παπαειίαο, 2011).  

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο ησλ αηηηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, 

παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ηξεηο θπξίαξρεο ζρνιέο επηζηεκνληθψλ ζθέςεσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

αίηηα απηά. Οη ηξεηο απηέο νηθνλνκηθέο ζρνιέο ζθέςεο είλαη: 

a) Ζ Νενθιαζηθή ζρνιή, κε βάζε ηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν ειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο, 

ρσξίο θακία παξέκβαζε απφ ην θξάηνο, ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. ε  
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πνιηηηθφ επίπεδν, ε ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη πνιηηηθέο λενθηιειεπζεξηζκνχ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηδησηηθνπνηήζεηο θαη κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο.  

b) Ζ Κευλζηαλή ζρνιή νηθνλνκηθήο ζθέςεο, κε βάζε ηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη έλαο 

θαπηηαιηζκφο κε παξέκβαζε απφ ην θξάηνο, θαηά ηε δηάξθεηα νηθνλνκηθήο χθεζεο, 

εληζρχεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Απφ πνιηηηθήο άπνςεο, ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

εθθξάζηεθε κεηά ηε ιήμε ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη κέρξη ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Keynes, 2001). 

c)  Ζ Μαξμηζηηθή ζρνιή νηθνλνκηθήο ζθέςεο,  κε βάζε ηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηεί, είηε ππάξρεη θξαηηθή παξέκβαζε είηε φρη, 

νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αληζφηεηαο, ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη γεληθά νδεγεί ζε 

ελίζρπζε ηεο αδηθίαο, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

Απφ πνιηηηθήο άπνςεο, ε πνιηηηθή ηεο Μαξμηζηηθήο ζρνιήο νηθνλνκηθήο ζθέςεο 

ζεσξείηαη σο ην ζεσξεηηθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην αλαθνξάο ησλ αξηζηεξψλ θαη 

θνκκνπληζηνγελψλ θφκκαησλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, κε βάζε ηε λενθιαζηθή ζρνιή, θάζε νηθνλνκηθή χθεζε ζεσξείηαη 

εμσγελήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε απηή, 

νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο κπνξεί λα νθείινληαη ζε «θαθέο θαη δηεθζαξκέλεο» θπβεξλήζεηο ή ζε 

άιινπο αιιά πνηέ ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, κε βάζε ηελ θευλζηαλή πξνζέγγηζε, 

ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγείηαη απφ ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο δήηεζεο. Οη 

θξίζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο ελεξγνχο δήηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. Σέινο, κε 

βάζε ηε  καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, ε νηθνλνκηθή χθεζε εκθαλίδεηαη ιφγσ ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (φζν ππάξρεη θαπηηαιηζκφο ζα ππάξρνπλ θαη 

θξίζεηο) (Θενδψξνπ, 2010). 

 

 

3.5 Συνέπειεσ τησ οικονομικήσ κρίςησ 

 

3.5.1 Συνέπειεσ ςτην οικονομική και κοινωνική ζωή 

 

Οη επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε νηθνλνκηθή χθεζε δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, φπσο 

επίζεο θαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη κία θξίζε 

έρεη κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζε ρψξεο κε ρακειή ε κέζε αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Δπίζεο ε θξίζε δηαθνξνπνηείηαη θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη ζε άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία, ε 

νηθνλνκηθή χθεζε έρεη πην δπζκελείο επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο ή 

κε άηνκα ηεο κεζαίαο θαη ηεο αλψηεξεο ηάμεο (Stiglitz, 2006).  

Έλαο ζεκαληηθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν επηδξά ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή χθεζε είλαη ε 

θνηλσληθή δσή. Απηφ ζπκβαίλεη αζθαιψο ιφγσ ηεο απνπζίαο ή ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ 

(κηζζψλ) ησλ πνιηηψλ ζε κία ρψξα, εληζρχνληαο ηελ έιιεηςε επεκεξίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηψρεηαο. Αξθεηνί άλζξσπνη δέρνληαη κεγάιεο κεηψζεηο ζην εηζφδεκά ηνπο ή ράλνπλ 

εληειψο ηελ εξγαζία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη 

αδηεμφδνπ θαη λα απμάλεηαη ε αλεξγία. Έηζη επηθξαηεί κηα γεληθφηεξε αλαζηάησζε θαη 

απνγνήηεπζε, ε νπνία επεξεάδεη γεληθά ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε θξίζε πνπ πθίζηαηαη κηα ρψξα ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη 

επηδξάζεηο ηεο ζηελ θνηλσληθή δσή, φπσο είλαη θαηαλνεηφ (Marmot & Bell, 2009). Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή δσή 

θαη ν νπνίνο πιήηηεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη ε αλεξγία. 

Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ βξίζθεηαη ζηε δπζκελή ζέζε λα απνιέζεη ηελ εξγαζία ηνπ. 

Παξάιιεια, θαη νη λένη άλζξσπνη, είηε δηαζέηνπλ πηπρία είηε φρη, αλαγθάδνληαη λα κείλνπλ 

άλεξγνη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Μηα νηθνλνκία ε νπνία είλαη ζπξξηθλσκέλε 

αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, κε απνηέιεζκα ε λενιαία λα αδπλαηεί 

λα βξεη δνπιεία, ελψ ηαπηφρξνλα θαη άλζξσπνη νη νπνίνη εξγάδνληαλ απνιχνληαη, ηφζν απφ 

ηδησηηθνχο φζν θαη απφ δεκφζηνπο θνξείο. Έηζη, επηθξαηεί αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα, 

θαζψο νη κεγαιχηεξνη βξίζθνληαη μαθληθά ρσξίο δνπιεηά, ελψ νη λεφηεξνη δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, σο αληακνηβή γηα 

ηνλ θφπν ηνπο θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο. Έηζη, νη πνιίηεο (είηε λένη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη 

πξφζθαηα ηηο ζπνπδέο ηνπο είηε κεγαιχηεξνη πνπ έραζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο), αλαγθάδνληαη λα 

κεηαλαζηεχζνπλ, κε ζηφρν ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε. Γεληθά πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. ε γεληθέο γξακκέο, 

κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε, φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζε κία ρψξα πνπ 

δηαθαηέρεηαη απφ νηθνλνκηθή χθεζε ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ξπζκφο κεηαλάζηεπζεο. 

Αθφκα θαη λένη άλζξσπνη νη νπνία αλαδεηνχλ γηα πξψηε θνξά ζέζε εξγαζίαο, αλαγθάδνληαη 

λα θαηαθχγνπλ ζε άιιεο ρψξεο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο, εθφζνλ ζηε γελέηεηξά ηνπο δελ έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Έλαο αθφκα ηνκέαο ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ν νπνίνο 

επεξεάδεηαη ζε δξακαηηθά κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε είλαη ε 



38 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

εγθιεκαηηθφηεηα. Οη άλζξσπνη, ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο εμαζιίσζεο 

θαη ηεο θηψρεηαο πνπ εληζρχνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, αλαγθάδνληαη λα πξνβνχλ ζε 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη αζθαιψο φηη ππάξρεη 

κηα θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ, κε ηελ αξλεηηθή απηή θαηάζηαζε λα θαηαιήγεη 

αλεμέιεγθηε. Πιένλ, αξρίδεη λα επηθξαηεί κηα αλεμέιεγθηε εγθιεκαηηθφηεηα, αθνχ ν 

άλζξσπνο αλαγθάδεηαη λα αλαδεηήζεη νπνηνδήπνηε ηξφπν επηβίσζεο, αδηαθνξψληαο γηα ην 

ζπλάλζξσπν θαη γηα ην αλ ε πξάμε ηνπ είλαη ζσζηή. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ην νπνίν επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε είλαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ησλ 

αλζξψπσλ, εληζρχεη ην άγρνο, ηελ αλαζθάιεηα, ην θφβν θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. 

Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα νδεγνχλ ζηαδηαθά ζε θαηάζιηςε, γεγνλφο 

πνπ εκπνδίδεη ηελ νκαιή ζπλχπαξμε ηνπ αηφκνπ κε ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν. Πνιιέο 

θνξέο ην άηνκν πνπ αληηκεησπίδεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα απνμελψλεηαη απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν, θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ είηε παξνπζηάδεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα θάζε είδνπο νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα επηδξνχλ ζε δξακαηηθά κεγάιν αξηζκφ ζηελ πγεία, αθνχ ζχκθσλα κε έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ε θηψρεηα απνηειεί ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ ζε παγθφζκην 

επίπεδν.  

Σέινο, ε νηθνλνκηθή θξίζε εληζρχεη ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζε κηα ρψξα. Οη αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο πνπ επηθέξεη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ (ιφγσ ηεο 

αλεξγίαο, ηεο κείσζεο ή απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο, θιπ), απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

πνζνζηφ ησλ απηνθηνληψλ. Δηδηθφηεξα, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξψπε 

έδεημαλ φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε εληζρχεη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

απνδείρηεθε φηη γηα θάζε αχμεζε 1% ζηελ αλεξγία, ππάξρεη αχμεζε 0,8 % ζηηο απηνθηνλίεο. 

Απηφ θαζηζηά, πιένλ, ηελ απηνθηνλία σο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν (Θενδσξφπνπινο, 2010). 

 

3.5.2 Δπηπηώζεηο ζηηο Βηνκεραλίεο  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε φπσο είλαη θπζηθφ επεξεάδεη ηφζν θαη ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν, αθνχ 

ελ κέζσ νηθνλνκηθήο χθεζεο νη βηνκεραλίεο αλαγθάδνληαη λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, θξίλεηαη ζθφπηκε θαη ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε θαηαλάισζε 

ιηγφηεξσλ πξψησλ πιψλ θαη ε ρξήζε ιηγφηεξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Έηζη εληζρχεηαη ε 
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αλεξγία θαη κεηψλεηαη ε αγνξαζηηθή δχλακε. πλεπψο, γίλεηαη έλαο θαχινο θχθινο, ε έμνδνο 

απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (Θενδσξφπνπινο, 2010). 
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Κεθάιαην 4: Διιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε 

4.1 Αηηίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία αλαιχζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ήηαλ ην έλαπζκα ψζηε λα πξνβιεζνχλ ε αζηάζεηα θαη νη δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο πνπ ππήξραλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μέζσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

δηαπηζηψζεθε ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε νξγαλσηηθή αλεπάξθεηα ηνπ θξάηνπο. Οη 

δχν απηνί παξάγνληεο, νη νπνίνη γίλνληαη εκθαλείο ζηα κεγάια ειιείκκαηα ηεο ρψξαο, ην 

έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα απνηεινχλ ηα 

δχν αίηηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο εκθαλίζηεθαλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2009. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ηα ζεκάδηα ππήξραλ θαη ζην πξψην κηζφ ηνπ έηνπο, ηα ειιείκκαηα πέξαζαλ απαξαηήξεηα, 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο αγνξάο ήηαλ ζηξακκέλν αιινχ. Καζψο, 

φκσο, νη δηεζλείο αγνξέο άξρηζαλ λα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά 

βάξε πνπ αλέιαβαλ νη θπβεξλήζεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

θαη ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, αξθεηέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, πνπ βξίζθνληαλ ζε πην δπζκελή 

δεκνζηνλνκηθή ζέζε άξρηζαλ λα δέρνληαη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, αθνχ νδεγεί ζε αλαηίκεζε ηεο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηεο ρψξαο θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζην κεγάιν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ζηνλ εμαηξεηηθά πςειφ ειιεληθφ πιεζσξηζκφ ζε  ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο 

ρψξεο (Υαξδνχβειεο, 2011).  

 

 

4.2 Σν ρξνληθό θαη νη επηπηώζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

 

Σν 2001 ήηαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ Διιάδα, αθνχ θαηφξζσζε λα γίλεη 

κέινο ηεο Δπξσδψλεο, χζηεξα απφ κηα κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

εθαξκφζεη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992). Καλείο δελ 

κπνξνχζε λα θαληαζηεί ηελ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα επηθξαηνχζε ζηε ρψξα ιίγα ρξφληα 

αξγφηεξα.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2009 απνθαιχθζεθε ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα. Μηα ζεηξά απφ αλαζεσξήζεηο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο 

ηεο Διιάδαο  ζπλέβαιαλ ψζηε ην πξψην λα θηάζεη ζην 15,4% ην δεχηεξν ζην 126,8% ηνπ 

ειιεληθνχ ΑΔΠ, θινλίδνληαο έηζη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο. Οη δείθηεο απηνί ήηαλ 

εμαηξεηηθά πςεινί ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ πνιιέο αληηδξάζεηο. Πνιινί θνξείο αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα 

επαλεμεηάδνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαζψο επίζεο θαη λα ηελ ππνβαζκίδνπλ. Δλ 

ζπλερεία, νη αγνξέο άξρηζαλ λα ακθηβάινπλ θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ ππφινηπσλ 

επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ. Οη αγνξέο, δειαδή, έβιεπαλ κέζσ ηεο Διιάδαο, ηελ αξρή κηαο 

ελδερφκελεο δηάιπζεο ηεο Δπξσδψλεο (Υαξδνχβειεο, 2011). 

Σν 2010, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ρψξαο απαηηνχζε ηε ιήςε κέηξσλ ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην 

έιιεηκκα πνπ ππήξρε αιιά θαη λα αληηζηξαθεί ε αξλεηηθή θαηάζηαζε. Σα κέηξα ήηαλ 

απαξαίηεηα δειαδή θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο ζηε ρψξα. Απφ 

ηηο αξρέο ηνπ2010, ην θφζηνο δαλεηζκνχ ζπλερψο απμαλφηαλ. Έηζη κφιηο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2010, αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ην λέν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΠΑ 2009 - 2013).  

Παξά ηελ εθαξκνγή, φκσο, ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, νη αγνξέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

δχζπηζηεο, θαζψο επηθξαηεί ε άπνςε φηη σο θέληξν ηεο πξνζνρήο είλαη ηα έζνδα θαη φρη ν 

αλεμέιεγθηνο ξπζκφο δαπάλεο. Απηφ είρε αζθαιψο σο απνηέιεζκα ηε ζπλερφκελε άλνδν 

ησλ επηηνθίσλ. Δλ ζπλερεία, θαη αθνχ ηα πξψηα κέηξα δελ ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά, ε Διιάδα, 

κφιηο έλα κήλα κεηά (δειαδή ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010) αλαγθάδεηαη  λα αλαθνηλψζεη θαη 

άιια ζθιεξά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ψζηε λα κεησζεί ηειηθά ην έιιεηκκα 

θαη λα επέιζεη αλάπηπμε. Παξάιιεια κε ηα κέηξα απηά, ππάξρεη θαη έληνλα ε θήκε φηη ε 

ρψξα βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ρξενθνπίαο. Έπεηηα επέξρεηαη κηα κηθξή πεξίνδνο ζρεηηθήο 

εξεκίαο απφ ηηο αγνξέο, κε κηθξή πηψζε ησλ επηηνθίσλ, κε ηελ θπβέξλεζε λα δεζκεχεηαη γηα 

έλα λέν ζρέδην κέηξσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη. Ωζηφζν, νη αγνξέο 

αμηνιφγεζαλ αξλεηηθά ηα Πξνγξάκκαηα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, θάηη ην νπνίν 

νδήγεζε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο ζε δξακαηηθά πςειά επίπεδα. Αθνινπζεί θαη πάιη 

κηα πεξίνδνο ζρεηηθήο εξεκίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξψλ αιιά θαη αδξάλεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα παξνρή βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα. Έηζη, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε αλαθνηλψλεη θαη λέν παθέην κέηξσλ (Υαξδνχβειεο, 2011).  

Μεηά ηα κέηξα πνπ αλαθνηλψζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2010 απφ ηελ θπβέξλεζε, θαη ελψ νη 

αγνξέο ζπλέρηδαλ λα είλαη ήξεκεο θαη ζηάζηκεο,  νη επξσπατθνί εγέηεο αλαθνηλψλνπλ ηελ 

απφθαζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. 
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε  αλαθνηλψλεη ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ρξεκαηνδφηεζεο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ(Γ.Ν.Σ) γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηελ 

Διιάδα ή πξνο νπνηαδήπνηε επξσπατθή ρψξα ρξεηαζηεί.  Ωζηφζν, ε έιιεηςε ησλ 

απαξαίηεησλ δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (παθέηνπ βνήζεηαο) 

αιιά θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ απηνχ νδήγεζε ζε λέεο 

αλαηαξαρέο θαη εληάζεηο, εθηνμεχνληαο ηα επηηφθηα ζε αθφκα κεγαιχηεξα πνζνζηά. Αξρίδεη, 

έηζη, ζηγά ζηγά λα ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο θαη έληνλε ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηνλ αλ ηειηθά ε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαηαθέξεη λα βνεζήζεη ηελ Διιάδα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ή αλ 

πξφθεηηαη απιά γηα έλα απνηπρεκέλν ζρέδην ζηήξημεο. Παξαηεξείηαη ζηαδηαθά φηη δελ 

θηλδπλεχεη κφλν ε Διιάδα αιιά θαη ην ίδην ην επξψ. Παξφια απηά, θαη παξά ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ, πνιινί αμηνινγεηέο ζπλερίδνπλ λα ππνβαζκίδνπλ ηε ρψξα, επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά γηα αθφκα κία θνξά ηηο αγνξέο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ ζε 103%. Απφ ηε ζηηγκή απηή ήηαλ πιένλ νξαηή ε κεγάιε πηζαλφηεηα 

ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο.  Έηζη, κε ηφζν πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

απφ ηηο αγνξέο, ε Διιάδα αλαγθάδεηαη λα δεηήζεη ηελ έληαμή ηεο ζην ζηνλ κεραληζκφ 

ζηήξημεο (Υαξδνχβειεο, 2011).  

Σνλ επφκελν κήλα, δειαδή ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, ππήξραλ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

αλάκεζα ζηελ Διιάδα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (θπξίσο κε ηε Γεξκαλία) θαη ζην ΓΝΣ 

ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο βνήζεηαο αιιά θαη ηνπο φξνπο πνπ ζα ηεζνχλ ζε 

ηζρχ. Δίρε γίλεη πιένλ αληηιεπηφ απφ φινπο φηη ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο δελ 

αθνξνχζε κφλν ηε ρψξα αιιά νιφθιεξε ηελ Δπξσδψλε θαη ην ίδην ην επξψ, κε δεδνκέλν φηη 

ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα βξίζθνληαλ ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ηδησηηθψλ 

ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(ΔΚΣ) αλαθνίλσζε ηελ επ’αφξηζηνλ αλαζηνιή ηνπ νξίνπ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα 

νκφινγα ηνπο ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ δέρεηαη σο εγγχεζε. 

Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα ππνγξαθεί ην Μάην ηνπ 2010 ην πξψην 

Μλεκφλην. Δμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ζπληάρζεθε έλα πξφγξακκα ην νπνίν είρε σο ζηφρν ηελ ηξηεηή 

θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ 

ήηαλ θαη έλα πξφηππν αλάπηπμεο ψζηε λα θαηαθέξεη ε ρψξα λα βγεη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη λα επαλέξζεη ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο. Σν Μλεκφλην απηφ πεξηειάκβαλε δάλεηα 80 

δηζ. επξψ απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθηφο ηεο ινβαθίαο) θαη 30 δηζ. 

επξψ απφ ην ΓΝΣ. Σν πνζφ απηφ ησλ δαλείσλ ζα θαηαβαιιφηαλ ζηελ Διιάδα κε δφζεηο, 

πξηλ απφ ηηο νπνίεο ζα εμεηαδφηαλ αλ ε Διιάδα πινπνηεί ηα κέηξα πνπ πξνέβιεπε ην 
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Μλεκφλην. Παξάιιεια, ην Μάην αλαθνηλψζεθε θαη ε πινπνίεζε ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο γηα ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο επίζεο θαη ν 

δηπιαζηαζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ειιείκκαηα 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηα 50 δηζ. επξψ.   

Καηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, πξαγκαηνπνηνχληαλ πξνζπάζεηεο εθεζπραζκνχ ησλ αγνξψλ. 

Ζ επθνξία πνπ επηθξαηνχζε ηνλ επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, ήηαλ αξθεηά 

ζχληνκε. Πνηθίινη ιφγνη νδήγεζαλ ζε έλα αξλεηηθφ θιίκα, κε απνηέιεζκα ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2010 πνιινί αμηνινγεηέο λα αξρίζνπλ έλα λέν γχξν ππνβαζκίζεσλ. Σν κεγάιν πνζνζηφ 

αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ην αλ ε Διιάδα κπνξεί λα ειαηηψζεη ην ρξένο ηεο, ε ακθηβνιία γηα 

ην αλ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ λέα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαλ ζην ήδε ππάξρνλ 

κλεκφλην αιιά θαη ην αίζζεκα αβεβαηφηεηαο ζρεηηθή κε ηε δηαρείξηζε ηεο επξσπατθήο 

θξίζεο γεληθφηεξα, είραλ σο απνηέιεζκα κηα εθ λένπ ζεηξά ππνβαζκίζεσλ.  

Ζ αλαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ θιίκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, 

φηαλ αξθεηνί Δπξσπαίνη αμησκαηνχρνη άξρηζαλ λα ηνλίδνπλ φηη ην δάλεην ηεο Διιάδαο ζα 

κπνξνχζε λα παξαηαζεί ζηα 30 ρξφληα θαη φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εμαγνξαζηεί ηκήκα 

ηνπ ρξένπο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πνπιεζεί 

ζηελ Διιάδα έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα ειαηηψζεη ην ρξένο ηεο. Παξάιιεια, ζεηηθφ 

ζηνηρείν ήηαλ θαη ε δπλαηφηεηα γηα εμαγφξαζε κέξνπο ηνπ ρξένπο ζε πεξίπνπ ηηκέο αγνξάο 

θαη ε πψιεζή ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαζψο επίζεο θαη ε 

πψιεζε απφ ηελ ηξάπεδα ηεο  Eurobank κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ζηελ 

Πνισλία. Έηζη, ππήξμαλ ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, νη νπνίεο ελίζρπζαλ θαη 

ην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην (Υαξδνχβειεο, 2011).  

Ωζηφζν, ην πξψην Μλεκφλην δελ θάλεθε επαξθέο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζπδεηήζεθε 

ζηε Βνπιή ην δεχηεξν Μλεκφλην. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε άξρηζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ ηξφηθα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2013-2016, ελψ ηξία 

ρξφληα αξγφηεξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 ππεξςεθίζηεθε θαη ην ηξίην 

Μλεκφλην (Βηθηπαηδεηα, 2015/ Διιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε). 

Όπσο είλαη θπζηθφ, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα είρε πνιιέο επηπηψζεηο. Οη 

ζπλέπεηεο απηέο είλαη ίδηεο κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί θάζε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη 

νπνίεο αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. πλνπηηθά, κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα είλαη ε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ 

ρξένπο, ε έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο, ε αδπλακία δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 

απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε άλνδν ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο (θπξίσο ζηνπο λένπο), ε κείσζε 
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ησλ εζφδσλ ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο επίζεο θαη νη κεγάιεο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. 

Καηαλννχκε, ινηπφλ, φηη ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηελ ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 

ζπλέπεηεο ζε πνιινχο ηνκείο ήηαλ δξακαηηθέο. 

 

 

4.3 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

 

Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία έρεη σο 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηε δηαξθή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κηα θξίζε πνπ 

γηα δέθα ζρεδφλ έηε έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο 

επηδφζεηο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο αζθαιψο θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ επέιζεη ζε δηάθνξεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ηδηαίηεξα, ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, 

έρεη κεηψζεη ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ παξάιιεια έρεη ζπξξηθλσζεί ε 

θεθαιαηνπρηθή βάζε ηνπ εκπνξίνπ (Δηήζηα Έθζεζε Διιεληθνχ Δκπνξίνπ 2011). 

Αζθαιψο ε θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή χθεζε είρε σο απνηέιεζκα 

ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ, ησλ θεξδψλ, ζηα απνζέκαηα θαη ζηα πάγηα θεθάιαηα 

αιιά θαη ζηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή 

θνξνινγία πνπ έρεη επηβιεζεί ζηηο κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ νδεγήζεη πνιινχο 

επηρεηξεκαηίεο ζε αδηέμνδν θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο λα ζηακαηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ πιένλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 Γηα ην ιφγν, ζε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχνπλ νη επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ κηα θνηλή ζηξαηεγηθή. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ή 

έλα θαζνξηζκέλν ζρέδην απνδεθηφ ψζηε λα εθαξκνζηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα αληέμνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Φπζηθά, νη επηρεηξήζεηο έρνληαο σο ζηφρν λα κελ δηαθφςνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ελ κέζσ θξίζεο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηε ξεπζηφηεηα πνπ απαηηείηαη, λα 

κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο νη νπνίεο δελ είλαη αλαγθαίεο λα γίλνπλ, λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαη λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο. 
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4.4 Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ Διιάδα νδήγεζε ζε έλα 

ηεηακέλν θιίκα, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο θξίζεο ηε κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ρψξαο. Οη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο έθεξαλ ηελ Διιάδα 

πνιχ θνληά ζηε ρξενθνπία. Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είρε σο απνηέιεζκα λα 

εκθαληζηνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά  πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε Διιάδα 

θαη πνπ δελ είραλ γίλεη αληηιεπηά κέρξη ηφηε. Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ δελ απέθεξαλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, κε απνηέιεζκα ηε δπζαξέζθεηα ησλ Διιήλσλ κε ηελ θπβέξλεζε. 

Ξεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα γηα αλάθακςε κε επηβνιή πςειψλ θφξσλ, κεγάιεο κεηψζεηο ζε 

κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, απνιχζεηο θαη κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πνιιψλ αθφκα ζθιεξψλ 

κέηξσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε 

νηθνλνκηθή χθεζε ε δσή ησλ Διιήλσλ έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά, δπζηπρψο αξλεηηθά. Σα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ δελ θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ εμ’αξρήο ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο ησλ 

ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ. Μηα απφ ηηο πην ζνβαξέο επηπηψζεηο ηηο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

είλαη ην κεγάιν πνζνζηφ αλεξγίαο, ην νπνίν άγγημε κέρξη θαη ην 25%. Δηδηθφηεξα, ζηνηρεία 

ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ έρνπλ δείμεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Ωζηφζν, ζνβαξφ εξψηεκα ηίζεηαη θαη γηα ηελ πνξεία ησλ παθέησλ ζηήξημεο 

ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηηο ηξάπεδεο, αθνχ δελ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε ηα παθέηα 

απηά λα δηνρεηεπηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη έπεηηα απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ 

θνηλσλία. 

ήκεξα, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα εμειίζζεηαη πην ζεηηθά. Σα ζθιεξά κέηξα 

ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ φια απηά ηα ρξφληα, θαίλεηαη πσο έρνπλ αξρίζεη λα βνεζνχλ 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα αλαθάκςεη, κεηψλνληαο παξάιιεια ην έιιεηκκά ηεο. Δηδηθφηεξα, 

ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 ε αλάπηπμε ζα αγγίμεη ην 2.5% θαη φηη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζα κεησζεί απφ ην 25% ζην 20%, ην νπνίν είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν, ιφγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην ρξένο ηεο 

Διιάδαο ζπλερίδεη λα θπκαίλεηαη ζην 180% ηνπ ΑΔΠ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε 

Δπξσδψλε. Τπνινγίδεηαη φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ έιαβε ε 

θπβέξλεζε, πεξηζζφηεξνη απφ 500.000 Έιιελεο, δηαθφξσλ ειηθηψλ θαη εθπαίδεπζεο, 

αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζε άιιεο ρψξεο (αξηφξνο, Σζάθνο θαη πκεσλίδεο, 2017).  

Με βάζε ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο ζήκεξα, ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε Διιάδα 

πξνεηνηκάδεηαη λα βγεη απφ κία νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο πην 
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δχζθνιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρεη αληηκεησπίζεη. Έηζη, νη πηζησηέο ηεο 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα απνηειέζεη πξφβιεκα γηα 

ηελ ππφινηπε Δπξψπε πνηέ. Ζ Διιάδα θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ζην ζσζηφ δξφκν πξνο ην 

ηέινο κηαο πνιχ δχζθνιεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πηζησηέο.  Ωζηφζν, 

ππάξρεη κεγάιε αλεζπρία, θαζψο ζε πεξίπησζε λέαο νηθνλνκηθήο χθεζεο είηε ζηελ Διιάδα 

είηε ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσδψλεο, δελ έρνπλ ζπκθσλεζεί νη θαηάιιειεο κεηαξξπζκίζεηο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Πνιινί Δπξσπαίνη αμησκαηνχρνη αλαθέξνπλ φηη 

ε Διιάδα επέζηξεςε ζηελ αλάπηπμε, αλ θαη κε αξγνχο ξπζκνχο.  Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε 

έρεη παξνπζηάζεη ζηνπο πηζησηέο έλα ζρέδην αλάπηπμεο ψζηε λα κελ επηβιεζνχλ λέα κέηξα 

ιηηφηεηαο, κέζσ ελφο ζρεδίνπ πξνιεπηηθήο πίζησζεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα δελ ζα βαζίδεηαη πιένλ ζηα ρξήκαηα πνπ δαλείδεηαη απφ 

ηξίηνπο, θαιείηαη λα πξνζπαζήζεη ζθιεξά ψζηε λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ  μέλσλ 

αγνξψλ θαη λα απνθηήζεη γξήγνξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο.  Αλ θαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

ππάξρεη αλάπηπμε, ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη ράζεη ην ¼ ηνπ κεγέζνπο ηεο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε. Παξάιιεια, νη ζεζκνί, νη ηξάπεδεο θαη νη μέλεο θπβεξλήζεηο απφ ηηο 

νπνίεο ε Διιάδα έρεη δαλεηζηεί ππέξνγθα ρξεκαηηθά πνζά πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο πίζσ. Ζ Διιάδα εμαθνινπζεί λα είλαη αδχλακε, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, θάηη πνπ ελδερνκέλσο επηθέξεη έλα πξφγξακκα επηηήξεζεο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο θάζε ηξίκελν. Έηζη, ζα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερηδφκελε 

αλνδηθή ηάζε ηελ ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε νινθιεξσηηθή έμνδνο απφ ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε. Παξά ηε δπζκελή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, φια ηα βιέκκαηα ηεο Δπξσδψλεο είλαη 

ζηξακκέλα επάλσ ηεο θαη φινη ειπίδνπλ ε αξλεηηθή απηή θαηάζηαζε λα αιιάμεη θαη ζηελ 

Διιάδα λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα, ψζηε λα βγεη ηειείσο απφ 

ηελ νηθνλνκηθή χθεζε.
1
 

 

 

 

                                                           
1 https://www.in.gr/2018/06/20/economy/oikonomikes-eidiseis/new-york-times-teleionei-

oikonomiki-krisi-stin-ellada/   [Πξφζβαζε: 15/9/2018] 

  

https://www.in.gr/2018/06/20/economy/oikonomikes-eidiseis/new-york-times-teleionei-oikonomiki-krisi-stin-ellada/
https://www.in.gr/2018/06/20/economy/oikonomikes-eidiseis/new-york-times-teleionei-oikonomiki-krisi-stin-ellada/
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Κεθάιαην 5: Μέξνο Β (Δξεπλεηηθό Μέξνο) 

5.1 Μεζνδνινγία 

Έρνληαο σο ζηφρν ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, επηιέρζεθε ε Μειέηε Πεξίπησζεο. Οη δχν 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ ελ κέζσ θξίζεο θαη κε ηηο νπνίεο ζα 

αζρνιεζνχκε είλαη ε εηαηξία Μέγαο Γχξνο Α.Δ θαη ε Διιεληθή Επζνπνηεία Αηαιάληεο 

(ΔΕΑ). Αξρηθά, ζηελ αξρή ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο παξνπζηάδνληαη  θαη ζρνιηάδνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ δχν εηαηξηψλ γηα ηα έηε 2014-2017, ψζηε λα κειεηεζεί ε 

πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηε ζπγθεθξηκέλε  ηεηξαεηία. Δπίζεο, γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε  θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν εζηάιε ζηηο δχν απηέο 

επηρεηξήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), θαη επηζηξάθεθε κεηά ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ ζπλνιηθά απφ 17 

εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ ηφζν ηε ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο (κνξθή, 

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ) φζν θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα έζνδά ηεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ επηβίσζή ηεο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο (κείσζε ηηκψλ, 

πξνζθνξέο, πξνζθνξέο, θιπ). Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ επφκελνπ έηνπο, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο εηαηξίεο.  
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5.2  Αλάιπζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

5.2.1 Παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο Α.Δ 

 

Ζ εηαηξία Μέγαο Γχξνο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2007,  έρνληαο σο φξακα λα 

θαηαζηήζεη ηνλ γχξν σο έλα παγθφζκην πξντφλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο εηαηξίαο μεθίλεζε έπεηηα 

απφ ηε κεγάιε αλάγθε πνπ παξαηεξήζεθε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ γχξνπ θαη 

γεληθά ησλ ζπζθεπαζκάησλ θξέαηνο ζηελ εζληθή αγνξά. Άιισζηε, φπσο είλαη γλσζηφ, ν 

γχξνο είλαη έλα πξντφλ κε κεγάιε δήηεζε ζε θαζεκεξηλή βάζε, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπνκέλσο, ε παξαζθεπή ηνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη ππφ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα κελ απεηιείηαη ε πγεία ηνπ πειάηε-

θαηαλαισηή.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ζεσξείηαη εγέηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη απνηειεί ηε κνλαδηθή 

εηαηξία ζην είδνο ηεο πνπ δηαζέηεη δχν εξγνζηάζηα παξαγσγήο, απφ ηα νπνία ην έλα 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη ην άιιν ζηελ Ακεξηθή. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο 

φηη ε εηαηξία Μέγαο Γχξνο είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία ζε παξαγσγή γχξνπ, ηφζν εληφο ηεο 

Διιάδαο αιιά θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε. Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη ζηηο αγνξέο ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο, ζηελ Ακεξηθή, ζηνλ 

Καλαδά, ζηνλ Παλακά θαη ζχληνκα ζα εηζρσξήζνπλ θαη ζηελ αγνξά ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

Ζ δηαλνκή ηνπο ζηηο ρψξεο απηέο γίλεηαη κέζα απφ ηα δηάθνξα εζηηαηφξηα ζηελ Διιάδα ή 

απφ ηα supermarket. Δηδηθφηεξα, ζηελ εηαηξία παξάγνληαη εκεξεζίσο πάλσ απφ 20 ηφλνη 

γχξνπ, 10 ηφλνη ζνπβιάθηα θαη 10 ηφλνη θξεαηνζθεπαζκάησλ ηα νπνία πξνσζνχληαη ζε 

αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Παξάιιεια, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξία έρεη δψζεη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο. ε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, 

ππάξρνπλ θαηάιιειεο κέζνδνη πνπ ειέγρνπλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

πξηλ ηε δηάζεζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Ζ εηαηξία Μέγαο Γχξνο έρεη πξνγξακκαηίζεη γηα ην 2018 επελδχζεηο χςνπο. 2,2 εθαη. € 

ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, κέρξη ην 2020 ε εηαηξία ζα επελδχζεη επηπιένλ 3,5 εθαη. € γηα λέν 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο ΖΠΑ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη ε εηζρψξεζε ζε λέεο αγνξέο. Ζ εηαηξία επελδχεη πνιιά 

ρξήκαηα ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, έρνληαο σο ζηφρν ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ 
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πςειήο πνηφηεηαο, ρσξίο ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο θαη άιισλ ηέηνησλ νπζηψλ. Δθαξκφδνληαη 

θαηάιιειεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο θάζε πξντφλ ηρλειαηείηαη ψζηε θάζε ζηηγκή ε 

εηαηξία λα δηαζέηεη θάζε είδνπο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πξντφλ απηφ, δειαδή πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο πξψηεο χιεο θαη ηελ παξαζθεπή ηνπ πξντφληνο θαη γεληθά φια ηα ζηάδηα 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηάζεζε ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. Παξάιιεια, 

ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο εθπαηδεχεηαη ζε δηαξθή βάζε ζρεηηθά κε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή θαη πνιιά αθφκα ζέκαηα, κέζα απφ ζεκηλάξηα 

θαηά ηα νπνία επαγγεικαηίεο θαη εηαηξίεο ελεκεξψλνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ γηα ηε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή αλζξψπηλσλ ιαζψλ, ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη 

λα ππάξρνπλ, θιπ (Παπαδνγηάλλεο, 2017). 

 

 

5.3 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο Α.Δ γηα ηα έηε 2014-

2017 

 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ν Ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο γηα ην έηνο 2014 θαη ε ζχγθξηζή 

ηνπ κε ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (2013). Δλ ζπλερεία, γίλεηαη παξνπζίαζε 

θαη αλάιπζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2015 θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ην έηνο 2014. Σέινο, 

παξνπζηάδεηαη ν ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο γηα ην 2017 θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο (2016). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη ε κειέηε ηελ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο θαη νη κεηαβνιέο πνπ απηά εκθάληζαλ ηα πέληε απηά έηε.  

 

5.3.1 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο Α.Δ γηα ην έηνο 2014 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 2014, ν θχθινο εξγαζηψλ 

αλήιζε ζε 21.230.000€ έλαληη 17.576.000 € ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπιένλ, ππήξμε αχμεζε 

ησλ κεηθηψλ θεξδψλ θαηά 46.7% ζε ζρέζε κε ην 2013. Παξάιιεια, ηα θέξδε πξν θφξσλ, 

ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 62.4% (απφ 1,54 εθαη. € ην 

2013 αλήιζαλ ζε 2,5 εθαη. € ην 2014). Δπηπιένλ, αχμεζε θαηά 72% ππήξμε θαη ζηα θέξδε 

πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (ΔΒΗΣ), ηα νπνία απφ 1,54 εθαη. € ην 2013 αλήιζαλ ζε 2,25 εθαη. € ην 

2014. Όζνλ αθνξά ηα θέξδε πξν θφξσλ (ΔΒΣ), παξαηεξείηαη αχμεζε απφ 1,16 εθαη. € ην 

πξνεγνχκελν έηνο (2013) ζε 2 εθαη. € ην 2015, αχμεζε δειαδή θαηά 73%. Σέινο, ηα θέξδε 



50 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

κεηά απφ θφξνπο απμήζεθαλ θαηά 78% ζε ζρέζε κε ην 2013, αθνχ απφ 843.000€ ην 2013, ην 

πνζφ ηνπο ην 2014 αλήιζε ζε 1,5 εθαη. € (Δηθφλα 1). 

  Παξάιιεια, ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

εηαηξίαο, ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλήιζε ζε €8.080.486, πνζφ ην νπνίν 

ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 

€5.116.830 (Δηθφλα 2). 

χκθσλα, ινηπφλ, κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

εηαηξίαο κέζσ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο γηα ην 2014 θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, πξνθχπηεη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξία ε νπνία θαηφξζσζε, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, λα απμήζεη ηα 

έζνδά ηεο θαη λα αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Απηφ αζθαιψο θαίλεηαη απφ ηε ζεηηθή 

κεηαβνιή πνπ εκθάληζαλ ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην 2013.   

 

  

Δηθόλα 1: πλνπηηθόο πίλαθαο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο γηα ην 2014 

 

  Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Ηζνινγηζκνί, 2014 
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Δηθόλα 2: Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο ην 2014 

 

 

Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Ηζνινγηζκνί, 2014 
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5.3.2 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο Α.Δ γηα ην έηνο 2015 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 2015, ν θχθινο εξγαζηψλ 

αλήιζε ζε 24.495.000€ έλαληη 21.230.000 € ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπιένλ, ππήξμε αχμεζε 

ησλ κεηθηψλ θεξδψλ θαηά 26.1% ζε ζρέζε κε ην 2014. Παξάιιεια, ηα θέξδε πξν θφξσλ, 

ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 25.8% (απφ 2,5 εθαη. € ην 2014 

αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 3,14 εθαη. € ην 2015). Δπηπιένλ, αχμεζε ππήξμε θαη ζηα θέξδε πξν 

θφξσλ θαη ηφθσλ (ΔΒΗΣ), ηα νπνία απφ 2,25 εθαη. € πεξίπνπ ην 2014 αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 

2,8 εθαη. € ην 2015. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα θέξδε πξν θφξσλ (ΔΒΣ), παξαηεξείηαη αχμεζε 

απφ ην πξνεγνχκελν έηνο (2 εθαη. € ην 2014), ζε 2,45 εθαη. € πεξίπνπ. Σέινο, ηα θέξδε κεηά 

απφ θφξνπο (ΔΑΣ) απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2014, αθνχ απφ 1,5 εθαη. € ην 2014, ην πνζφ 

ηνπο ην 2015 μεπέξαζε ηα 1,8 εθαη. € (Δηθφλα 3). 

  Παξάιιεια, ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

εηαηξίαο, ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλήιζε ζε €8.080.486, πνζφ ην νπνίν 

ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 

€5.116.830 (Δηθφλα 4). 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 

2015, ζπκπεξαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξία ε νπνία ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαηφξζσζε λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο θαη λα αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, 

επηηπγράλνληαο έηζη ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε γηα ην 2015 ζε 

ζρέζε κε ην 2014. Απηφ αζθαιψο θαίλεηαη απφ ηε ζεηηθή κεηαβνιή πνπ εκθάληζαλ ηα 

νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην 2014.  Ζ εηαηξία Μέγαο Γχξνο ιεηηνπξγεί θαη 

αλαπηχζζεηαη έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ πξντφλησλ φζν θαη ηελ αχμεζε 

ησλ εζφδσλ ηεο, θάηη πνπ φπσο βιέπνπκε ην πεηπραίλεη αθνχ ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ζε πνιχ θαιά επίπεδα. 
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Δηθόλα 3: πλνπηηθόο πίλαθαο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο γηα ην 2015 

 

 Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Ηζνινγηζκνί, 2015 
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Δηθόλα 4: Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο ην 2015 

 

 

Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Ηζνινγηζκνί, 2015 
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5.3.3 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο Α.Δ γηα ην έηνο 2016 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 2016, ν θχθινο εξγαζηψλ 

αλήιζε ζε 26.430.886€ έλαληη 24.494.718 € ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπιένλ, ππήξμε αχμεζε 

θαη ζηα κεηθηά θέξδε, ηα νπνία μεπέξαζαλ ηα € 5.000.000. Παξάιιεια, ηα θέξδε πξν 

θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζεκείσζαλ κείσζε (απφ πεξίπνπ 3,14 εθαη. € ην 

2015 αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 2,83 εθαη. € ην 2016). Δπηπιένλ, πνιχ κηθξή κείσζε ππήξμε θαη 

ζηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (ΔΒΗΣ), ηα νπνία απφ 2,833 εθαη. € ην 2015 αλήιζαλ 

πεξίπνπ ζε 2,828 εθαη. € ην 2016. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα θέξδε πξν θφξσλ (ΔΒΣ), 

παξαηεξείηαη κείσζε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο (2,45 εθαη. € ην 2015), ζε 2 εθαη. € πεξίπνπ 

ην 2016. Σέινο, ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο (ΔΑΣ) κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2015, αθνχ 

απφ πεξίπνπ 1,8 εθαη. € ην 2015, ην πνζφ ηνπο ην 2016 έθηαζε πεξίπνπ ηα 1,4 εθαη. € 

(Δηθφλα 5). 

  Παξάιιεια, ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

εηαηξίαο, ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλήιζε ζε €9.913.025, πνζφ ην νπνίν 

ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 

€6.953.860 (Δηθφλα 6). 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 

2016, φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο γηα ην 2016 απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Παξάιιεια, ην ελεξγεηηθφ ηεο ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπφξεζε λα αληαπεμέιζεη επαξθψο 

ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη θαη κηα κείσζε ζε νξηζκέλα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, φπσο ζηα θέξδε πξν θφξσλ αιιά θαη ζηα θέξδε κεηά θφξσλ, θάηη αζθαιψο πνιχ 

ινγηθφ, κε δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. Γεληθά, απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο παξαηεξείηαη φηη ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε αλνδηθή 

πνξεία θαη λα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.   
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Δηθόλα 5: πλνπηηθόο πίλαθαο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο γηα ην 2016 

 

Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 2016 
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Δηθόλα 6: Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο ην 2016 

 

 

 

Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 2016 
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5.3.4 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο Α.Δ γηα ην έηνο 2017 

 

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γχξνο γηα ην 

2017 θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ 2016. Όπσο θαίλεηαη ζηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 2017, ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 27.786.000€ έλαληη 

€26.431.000 πεξίπνπ ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπιένλ, ππήξμε αχμεζε θαη ζηα κεηθηά θέξδε, 

ηα νπνία μεπέξαζαλ ηα €5.100.000. Παξάιιεια, ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) ζεκείσζαλ κείσζε (απφ πεξίπνπ 2,83 εθαη. € ην 2016 αλήιζαλ 

πεξίπνπ ζε 2,5 εθαη. € ην 2017). Δπηπιένλ, πνιχ κηθξή κείσζε ππήξμε θαη ζηα θέξδε πξν 

θφξσλ θαη ηφθσλ (ΔΒΗΣ), ηα νπνία απφ 2,47 εθαη. € ην 2016 αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 2,18 εθαη. 

€ ην 2017. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα θέξδε πξν θφξσλ (ΔΒΣ), παξαηεξείηαη κείσζε απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο (2 εθαη. € πεξίπνπ ην 2016), ζε 1,7 εθαη. € πεξίπνπ ην 2017. Σέινο, ηα 

θέξδε κεηά απφ θφξνπο (ΔΑΣ) κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2016, αθνχ απφ πεξίπνπ 1,4 εθαη. 

€ ην 2016, ην πνζφ ηνπο ην 2017 έθηαζε πεξίπνπ ηα 1,1 εθαη. € (Δηθφλα 7). 

  Παξάιιεια, ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

εηαηξίαο, ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλήιζε ζε €9.913.025, πνζφ ην νπνίν 

ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 

€6.953.860 (Δηθφλα 8). 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 

2016, φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Παξάιιεια, ην ελεξγεηηθφ ηεο ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπφξεζε λα αληαπεμέιζεη επαξθψο ζε φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη θαη κηα κείσζε ζε νξηζκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

φπσο ζηα θέξδε πξν θφξσλ αιιά θαη ζηα θέξδε κεηά θφξσλ, θάηη αζθαιψο πνιχ ινγηθφ, κε 

δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. Γεληθά, απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο παξαηεξείηαη φηη ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία θαη 

λα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.   
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Δηθόλα 7: πλνπηηθόο πίλαθαο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο γηα ην 2017 

 

Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 2017 
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Δηθόλα 8: Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο Μέγαο Γύξνο ην 2017 
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Πεγή: Μέγαο Γχξνο/Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 2017 

 

Όια φζα πξναλαθέξζεθαλ παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ζν αθφινπζν ζρήκα, ζην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, ηα κηθηά θέξδε, ηα θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ 

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (EBIT), ηα θέξδε πξν θφξσλ 

(EBT), ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο (ΔΑΣ) θαη ε πνξεία ηνπο θαηά ηελ ηεηξαεηία 2014-2017 

(ρήκα 1):  

 

ρήκα 1: Ζ πνξεία ησλ βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ΜΔΓΑ ΓΤΡΟ ηα έηε 2014-2017 

 

Πεγή: Ηδία Δπεμεξγαζία 
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5.4 Παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο Διιεληθή Επζνπνηία Αηαιάληεο (ΔΕΑ) 

 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1988 θαη απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξία γεξκαληθνχ νκίινπ 

παξαγσγήο κπχξαο. Σν εξγνζηάζηφ ηεο δεκηνπξγήζεθε έλα ρξφλν αξγφηεξα, δειαδή ην 

1989, ζηελ Αηαιάληε. Παξάιιεια, ε εηαηξία πήξε ην φλνκα πνπ θαηέρεη κέρξη θαη ζήκεξα, 

δειαδή Διιεληθή Επζνπνηία Αηαιάληεο (ΔΕΑ).  

Δηδηθφηεξα, ην 1998, νη κεηνρέο ηεο γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο εμαγνξάζηεθαλ απφ 

ηελ νηθνγέλεηα πξηαλνχ ππφ ηελ κνξθή management buy out. Έηζη, πέληε ρξφληα αξγφηεξα, 

ε ηδηνθηεζία ηεο εηαηξίαο αλήθε απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνγέλεηα πξηαλνχ. Παξάιιεια, ζηε 

ζπκθσλία πεξηιακβάλνληαλ θαη ε άδεηα ρξήζεο ησλ ζεκάησλ Lowenbrau θαη Stella Artois, 

ηα νπνία ήηαλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα θαη κέρξη ηφηε αλήθαλ ζηνλ γεξκαληθφ φκηιν, γηα ηελ 

παξαγσγή θαη δηάζεζε ηεο κπχξαο εληφο ηεο Διιάδαο έσο ην 2009. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, 

ε εηαηξία εθκεηαιιεχεηαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ Βέιγσλ δπζνπνηψλ, νη 

νπνίνη εξγάδνληαλ ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο παξαγσγήο κπχξαο ζην εξγνζηάζην ηεο 

Αηαιάληεο, εληζρχνληαο έηζη, ηε γλψζε θαη ηελ πείξα ηεο. Παξάιιεια, ζηα πξντφληαο ηεο 

αξρίδνπλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη κπχξεο πνπ εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο, νη νπνίεο 

μερσξίδνπλ γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο, φπσο ε Becks θαη ε Franziskaner. 

Σν πξψην ειιεληθφ ζήκα ηεο εηαηξίαο είλαη ε Pills Hellas, ε παξαγσγή ηεο νπνίαο 

μεθίλεζε ην 1996, θαη ην 2009 δεκηνπξγήζεθε ε ειιεληθή κπχξα Berlin, ε νπνία ζεσξείηαη 

κία εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειιεληθή κπχξα, ε σξίκαλζε ηεο νπνίαο δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 

21 εκέξεο. Παξάιιεια, ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί επελδχζεηο ζηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα 

ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο βαξειίζηαο κπχξαο, θάηη πνπ ηελ θαζηζηά πξσηνπφξν 

εηαηξία ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.  

Ζ ΔΕΑ, απφ ην 2011 έρεη αλαπηχμεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Θεσξείηαη κηα δπλακηθή εηαηξία, ε νπνία ιαλζάξεη ηξία 

λέα ζήκαηα. Σα ζήκαηα απηά είλαη ε κπχξα BLUE Island, ε δ εδα ε νπνία πεξηέρεη κφλν 

5.2% αιθνφι θαη ηελ ODYSSEY. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη θαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ην 

2013, φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ εηαηξία, κε απνηέιεζκα ε 

εηαηξία λα αλαπηχμεη λέα δπλακηθή. Έηζη, ε ΔΕΑ άξρηζε λα επελδχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο, ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ.  
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Σν φξακα ηεο εηαηξίαο είλαη λα ζεσξεζεί σο κηα δπλακηθή εηαηξία, ε νπνία ζα έρεη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο Διιάδαο 

γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα, ε εηαηξία έρεη σο φξακα λα παξάγεη αμίεο, λα αλαπηχζζεη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη λα δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο κέζα απφ έλα 

απνηειεζκαηηθφ δίθηπν δηαλνκήο, ηφζν εληφο ηεο Διιάδαο φζν θαη εθηφο απηήο. Παξάιιεια, 

ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε δηάζεζε, ηφζν ζηνπο Έιιελεο φζν θαη ζηνπο μέλνπο 

θαηαλαισηέο, πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, κε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, επηδηψθεη ηε ζπλερή βειηίσζε κέζα απφ δηαξθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ (ΔΕΑ, 2019) 

 

 

5.4.1  Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ηα έηνο 2014 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ εηαηξείαο, αλήιζε ζε 13,6 εθαη. €. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ 

θφξνπο,  αλήιζαλ ζε δεκηέο € 268 ρηι. €, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηα κεγάια 

έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, έρνληαο σο ζηφρν ηελ 

απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά.  θπξίσο ιφγσ ησλ πςειψλ εμφδσλ πξνψζεζεο 

πσιήζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πξν 

θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ην πνζφ ηνπο άγγημε 

ηα €1.106.000, ελψ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο 

έθηαζαλ ηηο €205.000 (ΔΕΑ, 2014/Οηθνλνκηθά ζηνηρεία) 

Παξάιιεια, ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

εηαηξίαο, ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλήιζε ζε €9.583.000, πνζφ ην νπνίν 

ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 

€5.409.000 (Δηθφλα 10). 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο γηα ην 

2014, φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Παξάιιεια, ην ελεξγεηηθφ ηεο ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπφξεζε λα αληαπεμέιζεη επαξθψο ζε φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Γεληθά, απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο παξαηεξείηαη φηη 

ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία θαη λα εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Σα 

πξναλαθεξφκελα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 9,10), ζηηο 
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νπνίεο θαίλεηαη, γεληθφηεξα, φηη ε εηαηξία παξνπζίαζε κηθξή βειηίσζε ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (2013).  

 

 

Δηθόλα 9: πλνιηθά Έζνδα ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ην 2014 

 

Πεγή: ΔΕΑ/Οηθνλνκηθά ηνηρεία, 2014 
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Δηθόλα 10: Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην έηνο 2014 

 

 

 Πεγή: ΔΕΑ/Οηθνλνκηθά ηνηρεία, 2014 

 

 

5.4.2  Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ηα έηνο 2015 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ εηαηξείαο, αλήιζε πεξίπνπ ζε € 13,5 εθαη. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα 

κεηά απφ θφξνπο,  αλήιζαλ ζε δεκηέο € 179.000,  γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηα 

κεγάια έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, έρνληαο σο ζηφρν 

ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά. Ωζηφζν, ην πνζφ απηφ κεηψζεθε 
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ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, αθνχ ην 2014 ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ 

θφξνπο αλήιζαλ ζε δεκηά € 268.000. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ην πνζφ ηνπο άγγημε ηα 

€1.782.000, πνζφ πνπ απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην 2014 (ην πξνεγνχκελν έηνο ην πνζφ ήηαλ 

€1.106.000), ελψ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο έθηαζαλ 

ηηο €639.000, έλαληη €205.000 ην πξνεγνχκελν έηνο (Δηθφλα 11). Σέινο, ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

(31/12/2015), ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλήιζε ζε €6.096.000 (κείσζε 

απφ €9.583.000 ην 2014), πνζφ ην νπνίν ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο (€5.002.000). Σα πξναλαθεξφκελα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο 

παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 12):  

 

 

Δηθόλα 11: πλνιηθά Έζνδα ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ην 2015 

 

Πεγή: ΔΕΑ/Οηθνλνκηθά ηνηρεία, 2015 
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Δηθόλα 12: Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην έηνο 2015 

 

 

Πεγή: ΔΕΑ/Οηθνλνκηθά ηνηρεία, 2015 
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5.4.3 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ην έηνο 2016 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ εηαηξείαο γηα ην 2016 αλήιζε πεξίπνπ ζε € 30,5 εθαη. Δπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο,  αλήιζαλ ζε θέξδνο € 2.061.000,  γεγνλφο ην νπνίν 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ 

ζηελ αγνξά. Βιέπνπκε δειαδή, πσο ελψ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε ηα απνηειέζκαηα κεηά 

απφ θφξνπο παξνπζίαδαλ δεκίεο, ην 2016 αλήιζαλ ζε θέξδνο. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα 

πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ην πνζφ ηνπο 

άγγημε ηα €4.478.000, πνζφ πνπ απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην 2015 (ην 

πξνεγνχκελν έηνο ην πνζφ ήηαλ €1.782.000), ελψ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο έθηαζαλ ηηο €1.235.000 έλαληη €639.000 ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Σέινο, ζην ηέινο ηνπ έηνπο (31/12/2016), ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ εκθάληζε ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηα €17.965.000 έλαληη €9.583.000 ην πξνεγνχκελν έηνο  πνζφ ην νπνίν ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο (€15.963.000). Σα πξναλαθεξφκελα, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 5,6):  

 

 

Δηθόλα 13: πλνιηθά Έζνδα ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ην 2016 

 

Πεγή: ΔΕΑ/Οηθνλνκηθά ηνηρεία, 2016 
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Δηθόλα 14: Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην έηνο 2016 

 

 

Πεγή: ΔΕΑ/Οηθνλνκηθά ηνηρεία, 2016 
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5.4.4 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ην έηνο 2017 

Ο θχθινο εξγαζηψλ εηαηξείαο γηα ην 2017 αλήιζε πεξίπνπ ζε € 18.744.000. Δπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο,  αλήιζαλ ζε δεκηά € 1.608.000, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ επηβνιή εηδηθνχ ηνπ θφξνπ.  

Βιέπνπκε δειαδή, πσο ελψ θαηά ην 2016 έηε ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο 

παξνπζίαζαλ θέξδνο, ην 2017 εκθάληζαλ δεκηέο. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), ην πνζφ ηνπο άγγημε ηα 

€267.000, πνζφ πνπ κεηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην 2016 (ην πξνεγνχκελν έηνο 

ην πνζφ ήηαλ €4.478.000) (Δηθφλα 15). Σέινο, ζην ηέινο ηνπ έηνπο (31/12/2016), ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ εκθάληζε ζεκαληηθή κείσζε, αθνχ έθηαζε ηα €12.222.000 έλαληη 

€17.965.000 ζην πξνεγνχκελν έηνο, πνζφ ην νπνίν ήηαλ ζρεδφλ ίζν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο (€12.219.000). Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη ήηαλ κηα αξθεηά δχζθνιε 

ρξνληά γηα ηελ εηαηξία, αθνχ φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

ζπξξηθλψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Σα πξναλαθεξφκελα, παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθφηεξα ζηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 16): 

 

Δηθόλα 15: πλνιηθά Έζνδα ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ην 2017 

 

Πεγή: ΔΕΑ/Ηζνινγηζκνί, 2017 
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Δηθόλα 16: Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ην έηνο 2017

 

 

Πεγή: ΔΕΑ/Ηζνινγηζκνί, 2016 
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Όια ηα πξναλαθεξφκελα, ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ζηνλ νπνίν θαίλεηαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ηα έηε 2014-2017 θαη νη κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηεηξαεηία (Πίλαθαο 1). Δπίζεο, ζην αθφινπζν ζρήκα 

παξνπζηάδνληαη γξαθηθά νη κεηαβνιέο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ 

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαηά ηελ ηεηξαεηία 2014-2017 (ρήκα 

2).  

 

Πίλαθαο 2: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο ΔΕΑ γηα ηελ ηεηξαεηία 

2014-2017 

 

Πεγή: Διιεληθή Βηνκεραλία, 2018 (http://www.inr.gr/?p=pco&c=0138) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inr.gr/?p=pco&c=0138
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ρήκα 2: Οη κεηαβνιέο ηνπ Κύθινπ Δξγαζηώλ, ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ θαη ησλ 

ηακεηαθώλ ξνώλ ηα έηε 2014-2017 

 

Πεγή: Ηδία Δπεμεξγαζία 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα,, ην 2015 ν θχθινο εξγαζηψλ κεηψζεθε ζε 

ζρέζε κε ην 2014. Ωζηφζν, ην 2016 ππάξρεη κηα πνιχ κεγάιε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 

ν νπνίνο δέρεηαη εθ λένπ κείσζε ην 2017. Όζνλ αθνξά ηα θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA), ηα έηε 2014-2016 εκθάληδαλ αλνδηθή πνξεία, κε ην 2017 λα 

εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή πηψζε. Σέινο, νη ηακεηαθέο ξνέο εκθαλίδνπλ αλνδηθή πνξεία θαηά 

ηελ ηεηξαεηία 2014-2017 (ρήκα 2). 
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5.5 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ εηαηξία ΜΔΓΑ ΓΤΡΟ ΑΔ 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ 

εηαηξία ΜΔΓΑ  ΓΤΡΟ, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Αζπξφππξγν, ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξψζεθε απφ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο, ην 

νπνίν εξγάδεηαη ζηελ εηαηξία ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, πξφθεηηαη 

γηα Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ), ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη εδψ θαη  12 ρξφληα 

απαζρνιψληαο 100-249 ππαιιήινπο, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ν ηδίξνο ηεο εηαηξίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα, κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα (ηδίξνο) ηεο εηαηξίαο πξνέθπςε φηη 

αλέξρνληαη πάλσ απφ  €300.000. Με βάζε ηελ αχμεζε απηή, αιιά θαη κε ην δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κηθξφ βαζκφ 

ηελ επηρείξεζε. Έηζη, ε επηρείξεζε εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθή. 

Δμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, γεγνλφο πνπ έρεη ηθαλνπνηήζεη ηα ζηειέρε θαη ηε δηνίθεζε, αθνχ θαίλεηαη 

φρη απιά λα επηβηψλεη ελ κέζσ θξίζεο αιιά θαη λα ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη. Ο κηθξφο 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηελ εηαηξία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη δελ ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κείσζε ησλ ηηκψλ ή πξνζθνξέο, νχηε λα 

γίλνπλ απνιχζεηο πξνζσπηθνχ ή θάπνηα αλάινγε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία λα 

παξακείλεη αληαγσληζηηθή θαη λα επηβηψζεη. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη 

ππάξρνπλ ζεηηθέο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ εκπνξηθφ θιάδν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, κε δεδνκέλν φηη ε ρψξα καο έρεη θάλεη βήκαηα γηα ηελ έμνδν απφ ηελ 

θξίζε, ρσξίο φκσο λα ην έρεη θαηαθέξεη εληειψο. Ωζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξείηαη φηη ν εκπνξηθφο θιάδνο ζην κέιινλ ζα 

μεπεξάζεη ηηο δπζκελείο θαηαζηάζεηο απφ ηελ θξίζε θαη ζα αλαζηξαθεί ην θιίκα, επηθξαηεί ε 

άπνςε φηη ηνλ επφκελν ρξφλν νη πσιήζεηο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζα κεησζνχλ. 

Παξφια απηά, είλαη εκθαλέο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε εκθάληζε ηεο νπνίαο νθείιεηαη 

θπξίσο ζε εμσγελείο παξάγνληεο, έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηνλ εκπνξηθφ θιάδν, αθνχ δελ 

είλαη ιίγεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ, φπσο επίζεο θαη εθείλεο 

πνπ αλ θαη επηβίσζαλ αλαγθάζηεθαλ λα ζπξξηθλσζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ωζηφζν, θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη ε εληχπσζε φηη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο πνπ επιήγεζαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  



75 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Γεληθφηεξα, απφ ηα δεδνκέλα γηα ηελ εηαηξία ΜΔΓΑ ΓΤΡΟ, βιέπνπκε φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα θεξδνθφξα επηρείξεζε, ε νπνία ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη θαηαθέξεη λα 

απμήζεη ηα έζνδά ηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζε πςειά επίπεδα.  

 

5.6 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ εηαηξία ΔΕΑ 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ εηαηξία 

ΔΕΑ (Διιεηθή Επζνπνηία Αηαιάληεο), ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο, ην νπνίν εξγάδεηαη ζηελ εηαηξία 

ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ), ε 

νπνία ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη εδψ θαη  πεξίπνπ 10 ρξφληα απαζρνιψληαο 50-99 

ππαιιήινπο, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ έξεπλα 

πξνέθπςε φηη ν ηδίξνο ηεο εηαηξίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, κε ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα (ηδίξνο) ηεο εηαηξίαο πξνέθπςε φηη αλέξρνληαη πάλσ απφ  €300.000. Με 

βάζε ηελ αχμεζε απηή, αιιά θαη κε ην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ επηρείξεζε. Έηζη, ε επηρείξεζε 

εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθή. Δμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, γεγνλφο πνπ έρεη ηθαλνπνηήζεη ηα 

ζηειέρε θαη ηε δηνίθεζε, αθνχ θαίλεηαη φρη απιά λα επηβηψλεη ελ κέζσ θξίζεο αιιά θαη λα 

ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη. Ωζηφζν, ε εηαηξία αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε κείσζε ησλ ηηκψλ, 

ελδερνκέλσο γηα λα κεησζεί ην ξίζθν θαη λα κελ επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ θξίζε. Ζ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ παξέκεηλε ζηαζεξή, αιιά νη ηηκέο κεηψζεθαλ ψζηε λα κελ 

επεξεαζηεί αξλεηηθά ε θήκε θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο, δειαδή λα κελ κεησζεί 

ε πειαηεία. Παξφια απηά, φπσο πξναλαθέξζεθε ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο απμήζεθαλ. 

Δληχπσζε πξνθαιεί επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ εκπνξηθφ θιάδν 

κε δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε δελ είλαη ζεηηθέο. Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη έρεη κεησζεί ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. Δπνκέλσο, φζν επηθξαηεί 

απηφ ην δπζκελέο θαηλφκελν ηφζν κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα θαη αξλεηηθή ζθέςε ζα 

επηθξαηεί ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ. Παξάιιεια, ε εληχπσζε πνπ 

ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ λα μεπεξάζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ άπνςε φηη ηνλ επφκελν ρξφλν νη πσιήζεηο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ δελ ζα δερηνχλ θακία κεηαβνιή. 
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Παξφια απηά, είλαη εκθαλέο φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε εκθάληζε ηεο νπνίαο νθείιεηαη 

θπξίσο ζε θξαηηθνχο ρεηξηζκνχο, έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηνλ εκπνξηθφ θιάδν, αθνχ δελ 

είλαη ιίγεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ, φπσο επίζεο θαη εθείλεο 

πνπ αλ θαη επηβίσζαλ αλαγθάζηεθαλ λα ζπξξηθλσζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ωζηφζν, θαίλεηαη 

φηη ππάξρεη ε εληχπσζε φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο πνπ επιήγεζαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

Γεληθφηεξα, απφ ηα δεδνκέλα γηα ηελ εηαηξία ΔΕΑ, βιέπνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

θεξδνθφξα επηρείξεζε, ε νπνία αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε νξηζκέλεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρχζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη λα κελ επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε. Ωζηφζν, νη ελέξγεηέο ηεο απέδσζαλ, αθνχ απμήζεθαλ ηα έζνδά ηεο θαη εληζρχζεθε ε 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  
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πκπεξάζκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηεζεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή 

θξίζε επεξέαζε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια ζηφρνο ήηαλ λα 

εξεπλεζεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληέδξαζαλ νη ΜΜΔ ζηηο κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο θξίζεο, ψζηε λα επηβηψζνπλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνδείρηεθε απφ ηελ αξρή φηη θαηείρε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ, 

θαζψο ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαιχζνπκε έλα αξθεηά ζχλζεην ζέκα έγηλε αλαθνξά ζε 

πνιινχο παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε νηθνλνκηθνχο θαη 

εκπνξηθνχο παξάγνληεο. Ωζηφζν, απφ ηελ έθβαζε ηεο εξγαζίαο πξνέθπςαλ λέα ζηνηρεία ηα 

νπνία εκπινχηηζαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο καο. ε απηφ ην ζεκείν, φκσο, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε νινθιεξσηηθή θάιπςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απαηηεί θνπηψδε 

πξνζπάζεηα, νξγάλσζε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε πνζνηηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνιιψλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα πξνθχςεη έλα ζπιινγηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηνλ θιάδν 

ησλ ΜΜΔ. Παξφια απηά, έγηλε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Με βάζε ινηπφλ φζα πξναλαθέξζεθαλ, έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ 

καζηίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε ρψξα καο νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο 

θαη ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ. Απνηειεί γεγνλφο φηη φινη νη βηνκεραληθνί 

θιάδνη θαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα εκθαλίδνπλ θάκςε. Ωζηφζν, ε 

θαηάζηαζε απηή δελ επηθξαηεί κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Έηζη 

ινηπφλ θαη ν θιάδνο ηεο δπζνπνηίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο θξέαηνο, πνπ κειεηψληαη, δελ ζα 

κπνξνχζαλ  λα παξακείλνπλ αλεπεξέαζηνη ζηηο αιιαγέο απηέο.  

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ΜΔΓΑ ΓΤΡΟ, γηα ην 

2014 θαίλεηαη κηα ζεκαληηθή άλνδνο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Γεληθά φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζεκείσζαλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2013, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαιή πνξεία ηεο εηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ. 

Παξάιιεια, βιέπνπκε θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ηα έζνδά 

ηεο ήηαλ θαηά πνιχ πςειφηεξα απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Δλ ζπλερεία, ην 

2015, ν θχθινο εξγαζηψλ απμάλεηαη εθ λένπ, φπσο θαη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία ζπλέρηζε λα δηαηεξεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο θαη λα θαηαιακβάλεη κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά. Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ήηαλ κηα 

αξθεηά θεξδνθφξα ρξνληά, αθνχ ηα έζνδα απμήζεθαλ θαη μεπέξαζαλ αξθεηά ηηο δαπάλεο. 

Ωζηφζν, ην 2016 παξνπζηάδεηαη κηα θάκςε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ν νπνίνο κεηψλεηαη 

πεξίπνπ θαηά 2 εθαη. €. Παξάιιεια, κείσζε παξαηεξήζεθε θαη ζε φια ηα νηθνλνκηθά 
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ζηνηρεία (θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ, θέξδε πξν θφξσλ, θέξδε κεηά απφ θφξνπο). Ωζηφζν, 

θαη πάιη ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο μεπεξλνχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δαπάλεο. Σέινο, ην 2017, 

βιέπνπκε κηα εθ λένπ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ. Παξάιιεια ην πνζφ ησλ εζφδσλ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, γεγνλφο πνπ έδσζε ζηελ επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα θαιχςεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Γεληθά κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, βιέπνπκε φηη 

ε εηαηξία ΜΔΓΑ ΓΤΡΟ δηαηεξεί ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε ζε πςειά επίπεδα θαη είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 4εηίαο πνπ κειεηάηαη 

ηα έζνδά ηεο μεπεξλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δαπάλεο. Όια ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη 

θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην, κε βάζε ην νπνίν πξνθχπηεη 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξία φπνπ ν ηδίξνο έρεη απμεζεί θαη ε νπνία δελ επεξεάζηεθε 

ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, θξίλνληαο κε αλαγθαίεο ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ απνθπγή ζπξξίθλσζεο (πεξηθνπέο κηζζψλ, κείσζε θφζηνπο, θιπ). 

Όζνλ αθνξά ηελ εηαηξία ΔΕΑ, κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο γηα ην 

2014 θαίλεηαη κηα ζεκαληηθή άλνδνο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Ωζηφζν, παξαηεξνχληαη πςειέο δαπάλεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ γηα 

ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά. Γεληθά φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ζεκείσζαλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2013, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαιή πνξεία ηεο 

εηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ. Παξάιιεια, βιέπνπκε θαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ηα έζνδά ηεο ήηαλ θαηά πνιχ πςειφηεξα απφ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Δλ ζπλερεία, ην 2015, θπκάλζεθε ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα κε ην 2014, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία ζπλέρηζε λα δηαηεξεί ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη λα θαηαιακβάλεη κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά. Παξάιιεια, 

θαίλεηαη φηη ήηαλ κηα αξθεηά θεξδνθφξα ρξνληά, αθνχ αλ θαη ηα έζνδα κεηψζεθαλ, ήηαλ 

αξθεηά πςειφηεξα απφ ηηο δαπάλεο. Ωζηφζν, ην 2016 παξνπζηάδεηαη κηα θαηαθφξπθε 

αχμεζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ν νπνίνο απμάλεηαη πάλσ απφ 15 εθαη. €. Βιέπνπκε δειαδή 

φηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά 

απνδείρηεθαλ νξζέο θαη επέθεξαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Παξάιιεια, αχμεζε παξαηεξήζεθε 

θαη ζε φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ, θέξδε πξν θφξσλ, θέξδε 

κεηά απφ θφξνπο), κε ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο θαη πάιη λα μεπεξλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

δαπάλεο. Σέινο, ην 2017, βιέπνπκε κηα εθ λένπ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ν νπνίνο 

σζηφζν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 2014 θαη ην 2015. Παξάιιεια ππάξρεη θαη ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ιφγσ ηεο επηβνιήο εηδηθνχ θφξνπ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο λα θπκαλζνχλ ζε ίζα επίπεδα κεηαμχ 
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ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα αζθαιψο ην 2017 λα είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε ρξνληά γηα 

ηελ εηαηξία. Γεληθά κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, βιέπνπκε φηη ε εηαηξία ΔΕΑ πξαγκαηνπνηεί 

ελέξγεηεο ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε ζε πςειά επίπεδα, αθνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 4εηίαο πνπ κειεηάηαη θαίλεηαη λα έρεη αξθεηέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε. Όια ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 

ην εξσηεκαηνιφγην, κε βάζε ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξία φπνπ ν ηδίξνο 

έρεη απμεζεί θαη ε νπνία αλ θαη δελ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, 

πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή ζπξξίθλσζεο (πεξηθνπέο κηζζψλ, 

κείσζε θφζηνπο, θιπ). Παξφια απηά παξακέλεη κηα θεξδνθφξα επηρείξεζε ε νπνία 

αληηζηέθεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

πλνςίδνληαο, βιέπνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηφζν ηελ Διιάδα φζν θαη 

άιιεο ρψξεο ζηνλ θφζκν. Ζ θξίζε απηή είρε σο απνηέιεζκα κεηαμχ ησλ άιισλ λα 

επεξεαζηνχλ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαηεξεζνχλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηνλ 

εκπνξηθφ θιάδν. Ωζηφζν, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ βιέπνπκε φηη αλ θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη πνιχ δξακαηηθέο, ππάξρνπλ αθφκα επηρεηξήζεηο πνπ 

αληηζηέθνληαη θαη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Δξσηεκαηνιφγην 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο κε 

ζέκα "Ζ Οηθνλνκηθή θξίζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο". Δίλαη αλψλπκν θαη 

άθξσο εκπηζηεπηηθφ. Σα απνηειέζκαηά ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

εξγαζίαο κνπ. Ζ βνήζεηά ζαο είλαη πνιχηηκε θαη ζα πάξεη κφλν 5 ιεπηά. Δπραξηζηψ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξφλν ζαο. 

 

 

Μέξνο Α: ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο: ……………………………………….. 

Έδξα Δπηρείξεζεο:  …………………………………………… 

 

 

 Δξσηήζεηο:   

1. Έρεηε ζπνπδάζεη ή έρεηε εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα δηνίθεζεο επηρείξεζεο/νηθνλνκηθά ζέκαηα 

ή ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ζαο;  

  Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οηθνλνκηθά ζέκαηα 

  Θέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο 

 Καλέλα απφ ηα δχν  

  

2.Δίζηε ν ηδηνθηήηεο/δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο ή κηζζσηφο δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο; 

   Ηδηνθηήηεο/δηεπζπληήο 

  Μηζζσηφο δηεπζπληήο 

 

3. Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε ζηελ επηρείξεζε? 

   0-5 

   6-10  

  11-15  

   16-20   

   21+ 
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Μέξνο Β: ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

1.Ννκηθή Μνξθή ηεο επηρείξεζεο: 

 Πξνζσπηθή Δπηρείξεζε: 

  ΟΔ 

  ΔΔ 

   ΔΠΔ 

  ΑΔ 

 

2. Έηε δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο:  

   0-5 

 6-10  

 11-15  

  16-20  

   21+ 

 

3. Αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζή ζαο: 

 0-9  

 10-29  

 30-49  

 50-99  

 100-249  

 

 

4.Αθαζάξηζηα έζνδα  (ηδίξνο) ηεο επηρείξεζεο ζαο γηα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο: 

  Κάησ απφ  200.000€  

 200.000€–300.000€ 

  300.000€ θαη άλσ 
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5. Ζ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα έρεη: 

 Απμεζεί ζεκαληηθά 

 Απμεζεί ειάρηζηα 

 Παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα 

 Μεησζεί ειάρηζηα 

 Μεησζεί ζεκαληηθά 

 

6. ε ηη βαζκφ έρεη επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζήο ζαο ε νηθνλνκηθή θξίζε;  

 

Καζφινπ           Λίγν                   Αξθεηά                    Πνιχ                    Δμαηξεηηθά 

      1                       2                        3                             4                              5 

 

 

7. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ζαο;  

 

Καζφινπ           Λίγν                   Αξθεηά                    Πνιχ                    Δμαηξεηηθά 

 

      1                       2                        3                             4                              5 

 

 

8.Πξνβήθαηε ζε κείσζε ηηκψλ θαη ζε άιινπ είδνπο πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεηε 

ηελ πειαηεία ζαο;  

 Ναη                                                        Όρη 

 

 

9.Οη πξνβιέςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εκπνξηθνχ θιάδνπ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

είλαη ζεηηθέο ε αξλεηηθέο;  

 Θεηηθέο                                                          Αξλεηηθέο 
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Μέξνο Γ:  Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

10.Πηζηεχεηε φηη ν εκπνξηθφο θιάδνο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε;  

 Ναη, αξλεηηθά                          Όρη, θαζφινπ 

 

11. Βιέπεηε αηζηφδνμα ή απαηζηφδνμα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο;  

 Αηζηφδνμα                      Απαηζηφδνμα 

 

12. Πνηνο θιάδνο επηρεηξήζεσλ πηζηεχεηε φηη έρεη πιεγεί πεξηζζφηεξν; 

 Δκπνξηθφο 

 Τπεξεζηψλ 

 Βηνκεραλία 

 

 

13. Απφ άπνςε θεξδνθνξίαο, πνην κέγεζνο επηρεηξήζεσλ πηζηεχεηε φηη έρεη επεξεαζηεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε;  

 Μεγάιεο 

 Μηθξνκεζαίεο 

 Μηθξέο 

.  

14. Πνηεο είλαη νη πξνβιέςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο πσιήζεηο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο;  

 Μείσζε 

 Αχμεζε 

  Κακία κεηαβνιή 

 

15. Πνηνλ ζεσξείηε σο ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα απφ ηνλ νπνίν εμαξηψληαη θπξίσο νη 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο; 

 Δλέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο 

 Κξαηηθνί ρεηξηζκνί 

 Σπραίνη εμσγελείο παξάγνληεο 
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16. ε πνηεο ελέξγεηεο ζεσξείηε φηη πξνβαίλνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη λα κεηψζνπλ ηα έμνδά ηνπο;   

 Μείσζε ηηκψλ 

 Μείσζε εμφδσλ 

 Απνιχζεηο πξνζσπηθνχ 

 

17. Δλ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα 

επηινγήο γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνπο πειάηεο; (Απαληήζηε κέρξη 2) 

  Σηκή 

  Δμππεξέηεζε 

 Πνηφηεηα 

 Φήκε/εηθφλα επηρείξεζεο 

 Άιιν……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο……… 

 

 


